Co się dzieje w trakcie
Biomedytacji?

Ró ne mo liwości działania
Biomedytacji

Kiedy Bioenergia płynie, dochodzi do różnych świadomych
i nieświadomych reakcji. Organizm pobiera Bioenergię
i Bioinformację i zaczyna z nimi pracować. Odporność
organizmu wzrasta i samowyzdrowienie zostaje wzmocnione. Tak organizm może rozpoznać chorobę i ją zwalczyć.

Biomedytacja działa na poziomie organizmu, ducha i rozumu.
Pomaga ona ludziom w każdym wieku. Mogą z niej korzystać
starsi i młodzi, aby wzmocnić nią swoje zdrowie. Dlatego, że
jest tak prosta i obejmuje całego człowieka, uzupełnia bardzo
dobrze medycynę popularną. Może medycynie pomóc w
walce z lękami, atakami paniki, wewnętrznym niepokojem lub
z różnymi innymi dolegliwościami.

Reakcje podczas Biomedytacji są zawsze pozytywnym
znakiem tego, że Biomedytacja natychmiast zaczyna
działać. Typowe reakcje to np.: odczucie ciepła lub zimna,
ciężkie ciało, mrowienie na skórze, głębokie odprężenie,
dobre samopoczucie lub uczucie szczęścia, które już zostały
prawie zapomniane.
Niech zdają sobie Państwo sprawę, że Bioenergia pracuje w
organizmie tam, gdzie jest ona potrzebna. Pracuje w sposób,
który jest dla Państwa zdrowia odpowiedni. Przy tym jest też
ważne, aby reakcję organizmu przyjąć z pokorą, ponieważ
wtedy wspieramy naszą odporność.

Bizens, który przeprowadza Biomedytację, pomaga Państwu
i daje organizmowi impuls do samowyzdrowienia. Jego
celem jest, zrobić dla Państwa wszystko, ażeby się Państwo jak
najszybciej uwolnili od różnych blokad. Ten proces można
samemu podpierać przez:
• Słuchanie płyt CD w domu: „13 Engel von Atlantis“ (13 aniołów
z Atlantydy) , „Ewigkeit“ (Wieczność), „Klänge des Universums“
(Dźwięki z uniwersum)
• Pozytywne podejście do własnych reakcji
• Zdrowe myśli, jak na przykładzie filozofii „złotej piramidy”
W ten sposób wzmocnicie i wspomożenie Wasze zdrowie - Wasz
największy skarb.

„Zdrowie to proces całkowity.
Jeśli zaczniemy widzieć człowieka w całości,
to medycyna przekroczy swoje granice.”

Viktor Philippi

Viktor Philippi

Sesja Biomedytacji trwa godzinę i towarzyszy jej specjalna
muzyka: „13 aniołów z Atlantydy”, „Wieczność” lub „Dźwięki
z uniwersum”. Ta muzyka działa bardzo energetycznie i
wspomaga usuwanie blokad. W czasie tej godziny Bizens
nakłada swoje ręce w czterech różnych pozycjach na
centrach energii organizmu. Dalsze pozycje rąk także są
możliwe. W czasie gdy ręce dotykają ciało, zaczyna płynąć
energia. Blokady zostają usunięte. Nieprawidłowe informacje
zostają skorygowane, a samowyzdrowienie aktywowane.
W ten sposób rozpoczyna się Bioenergetyczne wyzdrowienie
organizmu.

według Viktora Philippiego
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W jaki sposób zostaje
przeprowadzona Biomedytacja?

Bioenergetyczna
medytacja

Dalsze informacje znajdują się na stronach internetowych:
• www.theomedizin.de • www.biomez.de
• www.viktorphilippi.de

Biomedytacja została powołana do
życia w 1994 roku przez Viktora
Philippiego. Przeprowadzana jest ona
przez Bi energetyka Ekstrazensa
(inaczej: Bizens). Bizens, to człowiek,
który wykształcił się w „Akademii
Naukowo – Badawczej dla Bioenergetyki
i Bioinformacji”. Akademia ta została
założona w 1996 roku w miasteczku
Taubenheim, Niemcy.
Do dziś wykształcono w niej ponad 2000 Bi zensów.
„Europejski Związek Zawodowy Bizensów e. V.”, skrót: EBB.
działa od 1998 roku i liczy ponad 700 członków w całej Europie,
m.in.: w Niemczech, we Włoszech, w Austrii i Szwajcarii (stan
maj 2009 r.).
Wielu lekarzy oraz terapeutów różnych dziedzin jest Biozensami
i stosuje Biomedytację z dużym powodzeniem w swoich
gabinetach dodatkowo do innych zabiegów. Biomedytacja prowadzi do samoregeneracji ciała i tym samym do wzmocnienia
zdrowia.

Czym jest dokładnie Biomedytacja
i co się podczas niej dzieje?
Słowo „Bio” (z greckiego), znaczy: życie. Słowo „medytacja”,
pochodzi z łaciny i znaczy tyle co: głębokie, odprężone
rozmyślanie. W Biomedytacji działa dodatkowo Bioenergia. To
energia, o której mówię, że to siła i miłość Boga. Tylko przez
miłość człowiek potrafi wyzdrowieć. A zdrowie to największy cud.
Słyszałem raz piękne zdanie: „Wolność ceni się wtedy najbardziej, kiedy się ją straci”. Tak jest też z naszym zdrowiem, a także
z naszą miłością. Tych dwóch brak ludziom najbardziej.
Biomedytacja nie walczy przeciwko chorobom. Ona wzmacnia
zdrowie. Jeśli zdrowie jest mocne, znikają choroby.
Biomedytacja uaktywnia przede wszystkim system odpornościowy, przemianę materii i układ nerwowy. To trzy
najważniejsze filary naszego zdrowia. Na świecie istnieje ponad
100 000 różnych chorób, a tylko te trzy filiary: system odpornościowy, przemiana materii oraz układ nerwowy potrafią
zapobiec wszystkim chorobom i zachować nasze zdrowie.
Potrafią je zachować, jeśli są w równowadze i zostały prawidłowo aktywowane. Bioenergia aktywuje je i człowiek powraca
stosunkowo szybko do zdrowia. Jest to idealne narzędzie dla
naszego zdrowia.

Te trzy filary naszego zdrowia mają następujące funkcje:

System
odpornościowy

System
nerwowy
kierowanie wszystkimi
procesami w ciele

Zdrowie

odpieranie wszystkich
ataków wirusów i bakterii

Przemiana materii
zaopatrzenie organizmu w potrzebne składniki oraz transport
wydalania toksycznych produktów przemiany materii

Wszystkie trzy filary są ze sobą nierozdzielnie związane. Jeśli
jeden z nich jest wyprowadzony z równowagi, to wtedy cały
system jest wyprowadzony z równowagi. Wtedy wszystkie biochemiczne procesy w organizmie przebiegają nieprawidłowo i
człowiek choruje.
Żeby wrócić do zdrowia, trzeba wzmocnić ten filar, który jest
słaby. W ten sposób organizm otrzyma potrzebną mu siłę, żeby
powrócić do zdrowia i prawidłowo spełnić swoje zadanie walkę przeciwko chorobom.
Wszystko to jest możliwe za pomocą Biomedytacji, ponieważ
nie pracuje ona nad symptomem choroby, ani nie walczy
przeciwko chorobom. Biomedytacja pracuje nad ich korzeniami
i przyczynami – działa tam, gdzie w komórkach jest nieprawidłowa informacja i usuwa blokady. Jeśli blokada została usunięta,
wracamy do zdrowia.

Czym jest choroba
i w jaki sposób powstaje?

Ale po jakimś czasie, nie są w stanie przejmować całej jej
funkcji i wówczas i wówczas praca organizmu jest zaburzona.
Wtedy człowiek odczuwa ból, albo samopoczucie jest złe i ten
stan staje się widoczny. Dotąd wszystkie procesy odgrywały
się podświadomie. Organizm sam sobie pomagał , a my tego
nawet nie zauważyliśmy.
KONKRETNYM przykładem jest rak. Dlaczego organizm nie
potrafi sam sobie pomóc? Ponieważ brakuje wymiany
odpowiedniej informacji pomiędzy komórkami. Komórki
rakowe nie są rozpoznawane. Wyłącznie dlatego mogą się
one rozmnażać i krok po kroku niszczyć organizm. W tym
miejscu, gdzie brak odpowiedniej informacji, włączają się
Bioenergia i Bioinformacja. Przesyłają one odpowiednie
informacje do chorych komórek i pozwalają organizmowi na
odbudowanie sił, przez co może on sam sobie pomóc.
Biomedytacja przesyła informacje, których organizmowi
brak, a nieprawidłowe informacje zostają poprawione.
Bez tej informacji organizm nie może funkcjonować.
Błędne informacje powodują błędną pracę organizmu.
To prowadzi do różnych chorób. Rodzaj choroby oraz
jej umiejscowienie, zależy od tego, w którym regionie organizmu ta wymiana informacji jest zaburzona.
Biomedytacja usuwa energetyczne blokady oraz poprawia
złe informacje w organizmie. Najważniejszym aspektem
przy tym jest to, że równocześnie zostają usunięte przeróżne
lęki. W naszych czasach, prawie każdy człowiek mniej lub
bardziej je odczuwa. Nie znam żadnej innej metody lub
terapii, która w tak krótkim czasie jest w stanie
usunąć tak wiele lęków. Lęk jest najgorszą i najmocniejszą
duchową blokadą. Póki cierpi nasza dusza, nasz organizm
nie wyzdrowieje.
Grecki filozof Platon (427 – 347 p.n.e.) powiedział:

Prościej mówiąc: choroba to nieprawidłowa praca organizmu,
zależy od wielkości zakłócenia od tego jak intensywnie organizm odczuwa ból oraz od innych symptomów.

„Jeśli chcesz uleczyć organizm,
musisz najpierw uleczyć duszę.”

Powodem nieprawidłowej pracy organizmu jest zawsze nieprawidłowa informacja na poziomie komórek. Jeśli komórkom
brak informacji, którą substancję odżywczą pobrać z krwi, a
którą powinno się wydalić, wtedy w komórce panuje chaos. Jeśli
komunikuje się ona z innymi komórkami, wtedy panuje między
nimi współpraca. Zdrowe komórki próbują najpierw podtrzymywać tę, która nieprawidłowo pracuje. To działa przez jakiś czas.

Bardzo wielu ludzi odczuwa lęki oraz wewnętrzny niepokój.
Ten ostatni to nic innego, niż podświadome lęki. Właśnie
ta ich podświadoma egzystencja sprawia, że są one takie
niebezpieczne i burzliwe.

