Hit, lélek, harmónia, rejtély

Az ember mint energiamezõ
kus, rá leginkább jellemzõ érzés és amennyiben ez
az érzés tartósan bennünk van, a csakrán keresztül
“Nem gyógyszerekre van szükség, hanem a nem jut megfelelõ mennyiségû energia a szervezetünkbe, így az megbetegszik.
gyógyulásban való hitre!”
– folytatás –

A betegség tehát nem más, mint egy többdimenTestünk számtalan csakrán keresztül jut hozzá az ziós diszharmónia, az aurából kiinduló és a fizikai
energiához, de 7 jelentõsebb csakránk van, melyek testben megjelenõ tünet. Ez megmagyarázza azt a
mindegyike egy-egy miriggyel van összefüggésben. mára már egyre inkább elfogadott tényt, hogy
minden betegség pszichoszomatikus, azaz lelki
eredetû. Már Paracelsus a mai orvoslás õsatyja is a
test-lélek-szellem hármasságáról beszélt és tanított. A betegség az aurában alakul ki és mivel ez
látja el energiával a fizikai testet, ezért a zavarai
megjelennek a fizikai testben is. Ilyen zavarok lehetnek a negatív érzések (félelem, harag, aggódás,
bûntudat, stb.) és negatív gondolatok.
Valójában tehát minden betegség egy jelzés,
hogy az életünkben valami probléma van, melyen
változtatni szükséges. Belátható, hogy ha csak a fizikai testet gyógyítjuk, de az okot nem szüntetjük
meg, akkor tartós javulás nem várható.
A Hamer-féle orvosi elmélet egyenesen azt
mondja, hogy a betegségek a természet hasznos
biológiai programjai, melyeket nyugodtan hagyni
kell lezajlani, mert mindig van valamilyen biológiai értelmük.

A csakrákon keresztül folyamatosan energiát szívunk magunkba, fõleg a gerincoszlop alján található
gyökércsakrán át. A prána, vagy életerõ energia rezonanciába lép a ránk éppen jellemzõ frekvenciával,
majd az ún. meridiánokon vagy energiavonalakon
keresztül eljut testünk minden sejtjéhez és szétsugározódik a környezetünkbe is. Amikor negatív érzések vannak bennünk, akkor a felvett energia a negatív érzések alacsony rezgésével rezonál, ami azt lehúzza és így továbbítja a sejtekhez. A sejtek is ennek
megfelelõen rezonálnak és ilyenkor leromlik az állapotuk, majd amennyiben tartósan negatívak vagyunk, akkor az immunrendszer leromlik és megbetegszünk.
A pillanatról pillanatra kisugárzott energiamezõ
is tükrözi gondolati, érzelmi és lelki állapotunkat és
ez a rezgés jelenik meg a környezetünkben is.
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szik és mivel a léleknek ki kell pihennie magát,
ezért a személy levertnek érzi magát, gyakori a
fejfájás, esetleg láz.
Minden konfliktushoz egy pontosan meghatározott szervi esemény kapcsolódik és az agy egy
meghatározott területe. Ebbõl az is érthetõ miért
van minden egyes testi panasznak meghatározott
lelki háttere is. Ha a konfliktus enyhül, akkor az
mindhárom szinten megtörténik, tehát az agy, a lélek és a szerv szintjén is.
Hamer megállapította azt is, hogy mikróbák
(gombák, baktériumok, vírusok) akkor látnak munkához, ha az agy a szükséges utasítást erre megadta. A mikrobák tehát nem ellenségeink, hanem önfeláldozó szövetségeseink, s kizárólag az agyunk
által kiadott parancsnak megfelelõen viselkednek.
Ezek a mikróbák – kivétel nélkül! – kizárólag a
második fázisban „tevékenyek”, tehát gyógyulási
szakaszban! Ja, hogy eddig éppen ilyenkor kaptunk antibiotikumot, hogy elpusztítsuk vele õket!?

Nem csak az egész természet mûködik tehát egy csodálatos rend alapján, hanem még
az egyes folyamatok mindegyikének is van a
természetben célja és értelme. A folyamatok,
amelyeket ezidáig „betegségeknek” neveztünk, nem értelmetlen üzemzavarok.
A betegség forrása tehát a hibás gondolatokban
rejlik és a tudatalattiban visszajátszódó emlékek
okozzák. Minden betegség gyógyításának elsõ lépése tehát az, hogy a páciens megszabaduljon negatív érzelmeitõl, gondolataitól.
Elménk rendkívüli gyógyító hatalommal rendelkezik. Gondolataink megváltoztatásával teljes
egészében meggyógyíthatjuk magunkat. Az egyik
leghatékonyabb eszköz, hogy a holografikus elme
változásokat hozzon létre a fizikai testben, a képzelet.
Jól ismert az ún. placebo-hatás, vagyis hatóanyag nélküli tabletták hatása a betegekre.
Volt egy kísérlet, melynek során végsõ stádiumban lévõ rákos betegekkel közölték, hogy kísérleti
stádiumban van egy olyan rák elleni gyógyszer,
mellyel kitûnõ eredményeket értek már el, de hivatalosan még nem kerülhet forgalomba.
A betegek természetesen vállalták, hogy saját
felelõsségükre beszedik a gyógyszert.
Az orvosok, hogy a mentális hatást növeljék,
mellétettek még egy programot is, melyben meghatározták, hogy milyen körülmények között kell bevenni a tablettát, mennyit kell pihenni utána stb.
Döbbenetes módon az összes beteg tünetmentessé
vált a kezelés hatására. Ami azonban még döbbenetesebb: azt követõen, hogy pár év múlva visszahívtak betegeket és közölték velük, hogy egy kísérletben vettek részt és valójában csak placebót kaptak, a betegek ismét rákossá váltak és meghaltak.

A lélek és szervek minden folyamata az agy által kapcsolódik össze és minden vezérlés és szabályozás onnan történik. Az agy szervezetünk kapcsolóközpontja, bioszámítógépe és a lélek a programozó. Nem csak a lélek programozza az agyat
és szervet, hanem a szerv is képes sérülések esetén
az agy és a lélek mintegy automatikus, gyakran
nem is tudatosuló programozását elindítani.
A betegség - vagy nevezzük inkább figyelmeztetõ jelnek - mindig egy súlyos konfliktus-élmény
hatására jelenik meg egyidejûleg lelki, agyi és valamely szervi szinten. Ha a személy megoldatlannak érez valamilyen szituációt, akkor az agy cselekedni kezd, hogy lehetõség szerint kiegyenlítse a
megrázó eseményt. Ekkor bekapcsol egy különprogram mind az agyban, mind a lélekben, mind
pedig a fájó testrészben. Ebben a fázisban az illetõ tartós stresszes állapotban van, azaz hidegek a
kezei és lábai, éjjel-nappal a konfliktusán jár az
esze és próbálkozik megoldani.
Éjjelente nem alszik, vagy ha mégis, csak az éjszaka elsõ felében. Ez a megbetegedés
elsõ,
konfliktus-aktív
szakasza.
Ez az állapot
Nincs tehát gyógyíthatatlan betegség!!!
akkor változik
meg, ha az illetõ
Ahogyan Szent Augustine mondta:
a
konfliktust
“A csodák nem a természettel ellenkeznek,
megoldotta.
Ilyenkor belép a hanem azzal, amit tudunk a természetrõl.”
második, konRészlet Rozsnyaki László:
fliktusmegoldás
A teremtés könyve
utáni szakaszba,
címû könyvébõl
lelke megnyug-

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Egyelõre nem engedheti meg magának a laA sorsfordító eseményekkel még mindig nem
Olyan szerzõdést, vagy üzletet köthet most,
Senki nem várhatja el ugyanis öntõl, hogy
zítást sem: ha szabadságot tervezett, akkor
késett el, ráadásul biztos lehet abban, hogy
amitõl hosszabb idõre biztos jövedelmet reingyen dolgozzon. Ez igaz lehet a baráti semélhet. A családja támogatására is számíthat, még ak- amit most tesz, annak a pénzügyi hatásait nagyon rö- valószínûleg ezt most még el kell halasztania egy kis gítségre is, ha az már túllép egy mértéket. Önnel
kor is, ha nem teljesen értenek egyet az ön céljaival. Az vid idõn belül, már a nyár közepén meg is érezheti. A idõre. A kitartásban nem lesz hiány: ön képes össze- sem lenne senki olyan nagyvonalú, hogy semmiért
szorított fogakkal is küzdeni.
idõk folyamán azonban egyre engedékenyebbé válnak. kapcsolatait érdemes felfrissíteni: a régieket is!
dolgozzon. Ezért persze nem kell összeveszniük.
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Azokat a kapcsolatokat, üzleti partnereket, meA humorérzékével többre mehet: segítséMinél megbízhatóbbnak és szorgalmasabbA konkurenciaharc elkerülhetetlen, és úgy
gével a nyílt konfliktusokat is „barátilag” kenak mutatkozott az elmúlt idõszakban, annál
lyek csak nehézségek forrásai voltak, vagy azzá
tûnik, a méltányosság szabályait sem minváltak, most már érdemes leépítenie. Különben nagy a zelheti. Ha pedig már sikerült nevetéssel megemel- inkább remélheti a megbecsülést a külvilág, a part- denki tartja be. Azért ön válogassa meg az eszközeveszélye annak, hogy önt is magukkal rántják a csõdbe, nie egy helyzetet, akkor az önösségtõl, és a presztíz- nerei és üzletfelei részérõl. Ennek pedig újabb meg- it. Az idealista elképzelések most megvalósíthatók,
stõl mentesen a megoldásra is rátalálhatnak.
rendelések lehetnek a következményei.
vagy legalábbis anyagi veszteségeket okozhatnak.
és rengeteg baráti segítségre is számíthat.
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Rengeteg a munkája, de érdemes dolgoznia:
A társa, üzleti partnere valójában segíti önt ebNagyon jó körülményeket teremthet most a
A jó humorral mindent ki lehet bírni, és még a
most nagyot léphet elõre az anyagiak terén.
munkahelyén, a munkatársaival való kapcsolatnehéz helyzeteket is orvosolni lehet. A küzdelben, ön mégis úgy érezheti, hogy éppen õ az
Egy barát azonban rossz tanácsadó lehet e téren: fé- ön legnagyobb ellenlábasa. Ön igyekszik megfogni a ra amúgy is érdemes nagyon odafigyelnie. Ha az élet kön- mes idõk is szebbé tehetõk, hisz látja, hogy pezseg, zajlõ, hogy a saját érdekeit nézi, s nem önzetlenül ad ja- pénzt, míg a másik esetleg önnek felfoghatatlan módon nyebb oldalát is jól megélik együtt, biztos lehet abban, lik az élet ön körül. Ez már önmagában szép. Legyen
vaslatot. A csípõtájéki fájdalmak jellemzõek lehetnek. költekezõ. Éppen ilyen módon egészítik ki egymást.
hogy a nehézségekben is inkább kitartanak ön mellett. mindig kész az újonnan felbukkanó lehetõségekre!
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