O que acontece durante
a biomeditação?

As possíveis aplicações
da biomeditação

No momento em que a energia começa a fluir, sempre
aparecem diferentes reações conscientes e inconscientes.
O corpo absorve a bioenergia e a bioinformação e, já começa
a trabalhar com ela diretamente no seu interior. O sistema
imunológico é ativado e o poder da autocura se fortalece.
Desta maneira, o corpo pode reconhecer e combater as
doenças.

A biomeditação age nos planos da alma, do corpo e do espítrito.
Ela pode ser praticada por todas as pessoas de todas as idades
para fortalecer a saúde. Devido ao seu enfoque simples e
global constitui um excelente complemento para as terapias
da medicina convencional e também pode ser aplicada como
apoio. Por exemplo: para o estresse, dores e queixas físicas de
todos os tipos.

Todas as reações da biomeditação são sempre sinais bons e
positivos que mostram a você o efeito imediato da bioenergia. As reações típicas são, por exemplo: ligeiro calor,
frio, sensação de peso no corpo, tensão em distintas partes
do corpo, dormência, coceira, relaxamento profundo, bemestar ou também um sentimento de felicidade que não se
sentia há muito tempo.

Através do trabalho da biomeditação por um biosens é transmitido a você e ao seu corpo, o impulso da cura bioenergética.
A meta do biosens é fazer todo o possível para liberar
rapidamente qualquer que seja o bloqueio. Você pode apoiar
esse processo da seguinte forma:

Precisamos estar conscientes de que a biomeditação começa
a trabalhar em todas as partes em que o corpo precisa
de ajuda. A biomeditação trabalha de forma adequada
para recuperar a sua saúde. Além disso, é muito importante
aceitar as reações do corpo com gratidão, favorecendo o seu
próprio sistema imunológico.

• Meditação regular em casa, acompanhada de CDs de
meditação “13 Anjos de Atlântida”, “Eternidade” ou
“Sons do Universo”,
• Aceitar as reações de forma positiva,
• Estudo e entendimento da Filosofia da Pirâmide Dourada e
do Pensamento Sadio.
É assim que se fortalece e se mantém a saúde, o nosso bem maior.
Viktor Philippi

„O restabelecimento da saúde é sempre
um processo global.
Quando aprendermos a ver o ser humano de
forma global, a medicina romperá seus limites”
Viktor Philippi

Meditação
bioenergética

www.viktorphilippi.de
www.biomez.de
www.theomedizin.de

Como é feita a biomeditação?

– Viktor Philippi
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A biomeditação dura aproximadamente uma hora e é
acompanhada por um CD de meditação. Este CD especial tem
um efeito energético muito forte que ajuda a desfazer qualquer tipo de bloqueio. Durante essa hora o biosens aplica
quatro posições principais da mão em diferentes centros
energéticos do corpo, que ativam o fluxo da bioenergia.
Também é possível outras posições. Quando o biosens põe
a mão em uma parte do corpo, a bioenergia começa a fluir e
os bloqueios começam a se desfazer. A informação incorreta
é corrigida e as forças autocurativas são ativadas. A cura
bioenergética se põe em movimento pelo corpo.

A biomeditação teve início em 1994
com Viktor Philippi. Ela é praticada
com a ajuda de um bioenergético
extrasens (abreviado, biosens). Tratase de um profissional que concluiu
com êxito a formação na Academia
de Pesquisa e Ensino de Bioenergia e
Bioinformação (fundada em 1996) e,
portanto, possui seu diploma formal.
Nessa Academia já se formaram mais
de 2.800 pessoas*, desde 1996.
A Associação de Profissionais Biosens (abreviado, EBB e. V.) foi
fundada na Alemanha em 1997 e conta com mais de 1000*
membros em toda a Europa. Atualmente consiste de sete
regiões espalhadas pela Alemanha, Suíça, Áustria e Itália.

e permanentemente. Contudo, isso somente é possível, se eles
estiverem intactos ou forem ativados corretamente. Por meio
da bioenergia é possível restabelecer a saúde de forma
permanente e em um período relativamente curto. O melhor
instrumento para isso é a biomeditação.
Os três pilares têm a seguinte função na nossa saúde:

Sistema nervoso

Sistema imunológico

Coordena todos
os processos

Defesa de todos os invasores
(bactérias, virus, etc...)

Saúde

(*segundo os dados de maio/2013)

Metabolismo
Numerosos médicos e terapeutas de diferentes especialidades
estão aplicando a biomeditação com muito sucesso, na
qualidade de biosens, em seus respectivos consultórios.
A biomeditação é especialmente apropriada para fortalecer
a saúde e ativar as forças da autocura.

O que é a biomeditação e o
seu processo?
O prefixo bio- (grego) significa “vida.” Apalavra meditação é de
origem latina, meditatio, e significa: “reflexão profunda e intensa em um estado relaxado”. A bioenergia surge como efeito da
prática da biomeditação, ou seja, mediante a força e o amor
de Deus ou como você quiser definir para si mesmo. É através
do amor que ocorre a cura e isso é, evidentemente, o milagre
maior.
Todos conhecem o ditado: “a gente começa a dar valor a
liberdade, quando se perde”. E é exatamente isso que ocorre
com a saúde e o amor, pois é de ambos que o ser humano sente
mais falta, quando os perde.
A biomeditação não luta contra as doenças, ela fortalece
a saúde. Quando se fortalece a saúde, a doença deixa o corpo.
A biomeditação age em três frontes: ativando o sistema imunológico, o metabolismo e o sistema nervoso. Esses são os três
pilares mais importantes que formam a base da nossa saúde.
Em nosso planeta existem mais de cem mil doenças diferentes.
Somente esses três sistemas, ou seja, imunológico, metabólico e
nervoso são capazes de combater todas as doenças com sucesso

Eliminar resíduos do corpo

Os três sistemas são inseparáveis. Se um estiver debilitado, a
causa do mau funcionamento irá afetar automaticamente os
outros dois. Consequentemente, a interação harmônica se
altera e aí, a pessoa pode adoecer ou ficar mais doente do que
já estava.
Para recobrar a saúde é preciso ativar e fortalecer a parte debilitada: o sistema imunológico, nervoso e metabólico. Desta
forma, o corpo recebe a força de se regenerar, cumprindo o seu
dever original que é a luta contra as doenças. Tudo isso torna-se
possível através da biomeditação já que ela não trabalha
com os sistemas da doença e nem luta contra a mesma.
A biomeditação trabalha com a causa (alteração da informação
provocada pelo bloqueio energético). Bem, se o bloqueio,
ou seja, a causa desparece ao se praticar a biomeditação,
consequentemente, a doença também desaparecerá.

O que é a doença
e como ela aparece?
Explicando de forma simples, a doença é uma irregularidade
dos processos naturais do corpo. Dependendo de como estiver
avançada poderá causar dores e/ou apresentar sintomas
diferentes com intensidade distinta. Contudo, a causa desta
desordem sempre se encontra no nível da informação. Por
exemplo: no caso de haver falta de informação para a célula:
quais substâncias ela precisa extrair do sangue e quais resíduos
deve eliminar! Se não for assim, nesta célula reinará o caos.

E se essa célula perturbada fizer parte de outro conjunto
celular orgânico, terão outras células que irão tentar assumir
a função dela. Na verdade, isso pode funcionar durante
algum tempo. No entanto, mais cedo ou mais tarde, as células ajudantes ficarão sobrecarregadas e delimitadas em sua própria
função. Então, é quando aparecem os primeiros sintomas
(dores, mal-estar, etc.) indicando um mau funcionamento
orgânico. Todos os processos do corpo foram acontecendo
inconscientemente e também sem nos darmos conta de que
ele esteve se ajudando por todo o tempo possível.
Um exemplo concreto é o câncer, doença em que as células
assassinas pertencentes ao corpo não (ou ainda não) reconhecem e destroem as células do câncer! É porque lhes falta
a informação correta. As células do organismo ficam como
que cegas e não conseguem reconhecer as células cancerígenas. Essa é a única razão pela qual as células do câncer podem
se reproduzir sem nenhum obstáculo e destruir o corpo pouco
a pouco. Exatamente neste ponto, quando aparece a informação incorreta é o momento em que a bioenergia e a
bioinformação unem as suas forças para começar a ativar a
autocura. Na biomeditação é transmitida a informação que
falta; ocorre a correção do que estava errado e se transmite a
força que faltava. Sem informação nada funciona no
nosso corpo. Se a informação está errada, ela causará
um funcionamento errôneo também. Ambos os fatores,
ou seja, a falta ou a informação incorreta sempre
levarão ao aparecimento de doenças de todos os tipos.
A doença estará relacionada com a zona afetada das funções
corporais.
A biomeditação desfaz os bloqueios energéticos e corrige a
informação errônea no corpo. Durante esse processo deve-se
destacar o desparecimento dos diferentes medos/angústias
conscientes e inconscientes que a pessoa tenha no momento.
Umas pessoas têm mais, outras menos. Nenhum método ou
forma de terapia que eu conheço são capazes de eliminar, em tão pouco tempo, tantos medos. O maior e mais
grave bloqueio da alma é o medo. Pois, enquanto a alma
sofrer, o corpo não conseguirá se libertar das doenças.
Os medos ou inquietações interiores estão muito presentes.
A inquietação interior nada mais é do que um medo inconsciente. O fato de não sermos conscientes dele o torna
enormemente forte e destrutivo.
O filósofo grego, Platão (427-347 a. C.) já dizia:

“Se quer curar o corpo,
primeiro tem que curar a alma”.

