Zdrowie to wrażenie
nieodczuwania ciała
Choroba jest przede wszystkim
informacją trafiającą do naszego
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organizmu poprzez zmysłowe
i emocjonalne pojmowanie świata.

Nie walcz,
Zwyciężaj

uzdrawianie duchowe



To strach przed zachorowaniem
otwiera wrota, w które wnika
choroba. Wyobraźnia tworząca
negatywne przeżycia działa jak
potężne uderzenie infekcji.

Swoimi złymi emocjami
potęgujemy chorobę
i przeszkadzamy siłom obronnym
organizmu.

Lekarz jest specjalistą od umysłowych
rozwiązań na poziomie świata fizycznego,
gdzie skalpel i tabletka są głównymi narzędziami jego pracy.

Energoterapeuta poznaje ruch
bioplazmy i wynikającego z niej ruchu materii energetycznej, wnika
w pozawnętrzne pola energetyczne
ludzkiej istoty, dlatego potrafi uzdrowić także ciało egzystencjalne, psychikę, jak i zrównoważyć w pewnym
stopniu
strukturę
przestrzeni.
Uzdrawiając duchowo może także
operować w płaszczyźnie energetycznej z poziomów duchowych, a to
oznacza, że ma wpływ na świat
energetyczny, co widzimy choćby po
działaniach
modyfikujących
zewnętrzną przestrzeń energetyczną.

Zdrój Życia
Dla twojego szczęścia, zdrowia i radości

PRZESTAŁO CI SIĘ W ŻYCIU
UKŁADAĆ, CO NIERZADKO
JEST NASTĘPSTWEM
DZIAŁANIA PEWNYCH SIŁ,
ENERGII I PROGRAMÓW?

MOŻE CHCESZ ODBUDOWAĆ
WIĘZI MIĘDZYLUDZKIE LUB
ZMIENIĆ UKŁAD SIŁ
ENERGETYCZNYCH TAK, BY
NARZUCIĆ WŁASNE CELE?

W robocie się sypie lub pada firma i to bez
widocznej przyczyny?

Czy wiesz, że najwyżej w 20% sytuacji życiowych
tworzymy potęgą myśli i siłą mięśni, a aż w 80% nasz
sukces zależy od energetyki, od pasm, których istnienia
nawet w sobie nie podejrzewamy. Wystarczą niewielkie
niekorzystne zmiany w osobistych polach
energetycznych, by posypało się zdrowie, finanse,
relacje z ludźmi, a nawet runęła cała egzystencja.

Innym zawsze wszystko wychodzi, a ty się bez
przerwy potykasz?
Sądzisz, że to ma związek z konkretnymi ludźmi lub
wydarzeniami?

Masz problem ze zdrowiem?
Cierpisz na chorobę, która przyczyna nie
jest znana? Medycyna jest bezradna
oferując jedynie nieskuteczne metody
i drogie leki ?
W sporej części takich przypadków można
wyeliminować przyczyny zaburzeń lub
znacząco je ograniczyć. Nawet wtedy gdy
nauka bezradnie rozkłada ręce.
Masz problem z psychiką
i programami zmuszającymi cię do
zmiany sposobu myślenia?
Stało się coś dziwnego przez co nie
potrafisz się uspokoić i destrukcyjnie
reagujesz na wszystkich? Stałeś się inny,
okropny, nie do wytrzymania? Może Inni
stali okropni i nie do wytrzymania?

Ktoś lub coś steruje twoimi myślami i emocjami,
a nawet zaczyna się bawić twoim własnym życiem?
Ktoś lub coś pozbawia cię energii lub sił witalnych?
Raz jesteś chory, to znów zdrowy? Przychodzą bóle i
niekontrolowane zmiany nastroju? Podejrzewasz, że
ktoś z żywych cię przeklął lub że działa coś zza grobu
lub z poziomu pasm wrogich twojej egzystencji?
Czujesz, że ktoś cię zamyka w czarnej dziurze i że
lada moment odechce ci się wszystkiego?
Może chcesz po prostu wiedzieć, czy dany związek
ma sens, czy ktoś cię nie oszukuje i nie
wykorzystuje, czy w pracy i miłości możesz czuć się
bezpiecznie i czy warto o coś walczyć, bo takie są
twoje potrzeby i kierunkowane starania?

Daj się uratować przed egzystencjalnym krachem,
przed niepowodzeniem, przed lękami, przed złymi
ludźmi i złymi energiami. Przed wszystkim tym, co
zamyka wam drogę do szczęścia, także przed
chorobami.

Mamy tendencję wierzyć tylko temu, co odczuwamy
zmysłami, ale nasze pięć zmysłów dostrzega tylko
niewielką część tego co nas otacza, w rzeczywistości
jesteśmy nieświadomi większości tego czego nie
odczuwamy.

Cokolwiek cię męczy i niepokoi, ma swoją przyczynę
w układach fizycznych, energetycznych i
duchowych, które zawsze można prześwietlić,
zmodyfikować i najczęściej tak ustawić, by "wolny"
od ograniczeń człowiek już sam dalej sobie radził.

Zaobserwowałeś nienaturalne zmiany
w zachowaniu swoim lub najbliższych?

Dla twojego szczęścia, zdrowia i radości

