Choroby i Przekonania
Przekonania i Choroby?

czy

Max Love: Choroby i przekonania.
Tak sobie zacząłem myśleć, że ten cały farmaceutyczny
marketing działa na przekonania ludzi, a te powodują stan jaki
jest (czyli w większości zgodny z farmaceutycznym
marketingiem).
A co gdyby mieć przekonanie, że nie dochodzi do przenoszenia
jakiejś choroby tylko, gdy osoba chora ma kontakt z osobą
zdrową to następuje uleczenie tej, która jest chora.
To nie jest logiczne, że osoba zdrowa o wyższym potencjale
energetycznym poddaje się wpływowi niższemu potencjałowi.
Co wy na to?

Magdalena: Też nie raz się nad tym zastanawiałam. Może mały
eksperymęcik przeprowadzić? Z kim by się nie przebywało, to
byśmy zdrowieli albo uzdrawiali. To by było coś. Osobiście
żyję w założeniu, że mnie nie da się zarazić jakąś grypą czy
innym świństwem i już nie pamiętam, kiedy miałam choć mały
katar. To samo stosuję odnośnie moich dzieci i nie chorują jak
większość młodych ludzi w obecnych czasach.

Ksenia: Jeżeli rozchodzi się o to, że osoby zdrowe są później
chore. wydaje mi się, że to jest prostsze. Wyższy potencjał
energetyczny (ładnie nazwane) przy kontakcie z niższym stara
się „naprawić” słabsze ogniwo jednocześnie chce uważać na to,
aby nie stać się niższym. Czyli dwie czynności na raz. To
bardzo trudne. Hmm, porównam to do dołów emocjonalnych.
Łatwiej jest wejść w stronę mroku, bo on Cię wzywa, ale

Światło Nie wzywa, ono po prostu jest, daje Ci wolną wolę na
to, aby iść w jego stronę, to od Ciebie zależy, od Twojego
wysiłku. Mrok hmmm, nie daje Ci wyboru. Wszedłeś, masz
problem, bo nie damy Ci z niego szybko wyjść, będziemy Cię
nakręcać, a w świetle to Ty odkrywasz co ono Ci daje. Mrok =
Choroba.

Max Love: No a może to jest dopasowanie przekonań z dwóch
stron i dlatego działa. Chory ma przekonanie, że może zarazić,
zdrowy ma przekonanie, że może się zarazić i jest dopasowanie.
Jakby chory miał przekonanie, że w kontakcie ze zdrowym
wyzdrowieje a zdrowy miał przekonanie, że w kontakcie z chorym
ten ozdrowieje to by przekonania pasowały do siebie i by tak
było.

Ksenia: No właśnie, więc jeśli już ktoś chce leczyć wpierw
trza wyzbyć się tej iluzji iż tak jest, bo tak nie musi być. A
od zawsze nam to wpajane czy z ludźmi, zwierzętami, roślinami.
Przepraszam jedynie, którzy są wybrani przez ludzkość to
lekarze. Wspaniali lekarze, którzy mogą leczyć ciało, a co
reszta?
—————————Wpis pochodzi z grupy wyjątkowych osób zajmujących się
poszerzaniem świadomości.

Spodobało się? Udostępnij znajomym, niech
świadomość się poszerza <3 <3 <3
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