BEZCHOROBY.SK - váš eshop na podporu zdravia rodiny
Zdravie, voda, starostlivosť, bezpečný domov a ste bez chorôb!

Energetická medicína
Podstata ”energetickej medicíny” spočíva vo všeobecnosti v pôsobení fyzikálnych zákonov
na telesá, teda aj na ľudské teleso (telo). Fyzické ľudské telo pozostáva z atómov a
elektrónov, medzi ktorými sa nachádza priestor (vákuum), v ktorom pôsobia sily:
adhézia (príťažlivá sila spôsobujúca tesné spojenie molekúl dvoch látok, priťahovanie) a
kohézia (odpudzovanie molekúl dvoch rôznych látok, resp. vzájomná súdržnosť,
priľnavosť častíc tej istej látky). Práve vo vákuu sa deje prenos a usmerňovanie vákuovej
energie.
Základ všetkých životodarných síl tvoria kvantovofyzikálne polia, ktoré sú aktivované
nestálymi energetickými vlnami. To znamená, že fyzické telo je súhrn energetických
kvánt (lat. kvantum = elementárna dávka vyžarovanej alebo pohlcovanej energie).
Podľa druhu a veľkosti narušenia energetických tokov vo vákuu vzniká nerovnovážny stav
a človek ochorie. V tomto prípade sa liečba zameriava na zmenu energetických veličín
prostredníctvom pôsobenia špecifického elektromagnetického spektra. To znamená, že
liečba sa sústreďuje na základnú príčinu choroby, nie na jej príznaky (symptómy).
Základom prírodných prípravkov je presná kombinácia účinných rastlinných látok a
informačných zložiek, ktorá vznikla pomocou psychotronických a fytoterapeutických
metód. Na ľudský organizmus pôsobia tieto bioinformačné prípravky v dvoch úrovniach.
Kým účinné látky ovplyvňujú orgány a biochemické pochody v nich, informačné zložky
prostredníctvom biorezonancie rušia príčinu ochorenia priamo v informačnom poli.
Pri ochorení danej oblasti či orgánu psychotronici zisťujú vo väčšine prípadov, že tam
chýba energia, čo je lekárskymi prístrojmi nezistiteľné. Úbytok fyzickej energie sa
prejavuje ako únava, ale úbytok životnej energie nepociťujeme.
Pri náhlom poklese hladiny energie a vtedy, keď sa udržuje v nízkych dimenziách, sa
organizmus pravdepodobne pudom sebazáchovy "zablokuje". Na odblokovanie treba
použiť akupunktúru, akupresúru alebo iné spôsoby. Až potom treba dopĺňať tri druhy
energie - vitálnu (fyzickú), emocionálnu (duševnú) a mentálnu (duchovnú).
Každý človek by mal poznať svoj "model" zachovania energie, poznať možnosti, ako
rýchlo v krízových situáciách doplniť energiu. Človek zomiera zväčša preto, lebo nemá
energiu.
Autor Prof. Ulrich Warnike
z Univerzity v Saarbruckene
Príspevok spracoval:Mgr. Dimitar Stojnov, Topoľčany

ZDROJ: ENERGY - Magazín Vitae: 200/04
-1–
Tento materiál v nezmenenej forme, kvôli dodržovaniu autorských práv je voľne šíriteľný!
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