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Bevezetés 
• Miért kell Egészség hét?  

 Tartsuk felszínen az egészség megőrzés „titkait”! 

• Mit szeretnénk valamennyien a legjobban? 

 Egészségesen, békében, jólétben, boldogan élni az 
emberi kor legvégső határáig 

• Mi a napi valóságunk? 

 Betegség, háborúk, szegénység, korai halál… 

• Mitől betegszünk meg? Miért nem gyógyulunk? 

 Sokan, sok félét ajánlanak – mit válasszak? PÉNZ 

• Honnan tudom, hogy mi az igazság, mi jó nekem? 
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Ismétlés  

• Mai tudás: a Világmindenség anyag, energia, információ 

• Mi volt, mielőtt létrejött, és mi lesz utána? 

• Ebben a rendszerben minden mozgás, változás 

• A kvantumfizika szerint amire fókuszálok az megvalósul 

• A Világ polarizált (+;-) – az emberi gondolkodás is:  

 két alapeszme küzd egymással: az idealizmus és a 
materializmus (Mi az elsődleges az anyag, vagy a szellem?) 

• Teremtette valaki a Világot, vagy csak magától jött létre és 
fejlődik? Meddig tart ez, és mivégre? Mi az evolúció? 

• Túlélhető-e mindaz, ami a Földön történik? 
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Az ember bioenergetikája 
(XX7) Bíró Ica: A megújulás titkai (Alexandra, 2005.)72.old (X40) 
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Honnan van a tudásunk? 
• Végérvényesen bizonyított tudásunk semmire sincs 

• A mai tudomány a feltételezett Világ 4 %-át ismeri 

• Vannak ősi tudások – nem tudjuk pontosan honnan 

• Miért kell ezzel foglalkozni? – az ÜDV miatt! Mi az? 

 Az üdv állapot a bennem levő isteni kibontakozása 

• A legfontosabb lenne annak elfogadása, hogy több 
vagyunk, mint pusztán 3D-s fizikai test – ateizmus! 

• Tanok, Iskolák a teremtés és Teremtő megértésére 
(Védák, Upanisádok, Egyiptomi Ősgnózis, Teozófia, 
Szent iratok (Biblia, stb.), Arany Rózsakeresztesek, 
Hamvas Béla, stb. 
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A megértés és a tudatosság fontossága 

• Mit kell megérteni: Mi az Ember? Ki vagyok én? 
Miért vagyok itt: Kitől függ, hogy mi a dolgom?... 

• Miért kell megérteni (felébredni)? Mert ezzel tudok 
visszatalálni az utamra (a teremtői mintához), 
vagyis meggyógyulni, örömteli életet élni. 

• Az új lehetőség egyike sem materialista (agyagelvű) 
• Alapvető szemléletváltás (paradigmaváltás) kell, 

mert az eddigi szemlélet eredményeképpen: a Föld 
és mi is pusztulunk! Rossza az irány – Gaia megoldja 

• Az új paradigma lényege – vissza az ősi tudáshoz a 
legkorszerűbb tudományos igazolás alapján: Tudás – 
Hit – Cselekedet (Működik vagy nem működik!) 

• Az egyetlen lehetőség a tudatosság növelése (elme) 
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Alapvető fogalmak 

• Szeretet: energia, amely beburkolja az információt 
(lényegében a teremtés alapvető elve, de burok is!!!) (A 
szeretet az ajtó, a kulcsa az alázat.) 

• Szabad akarat (szabadság): a teremtői rendben való 
zavartalan működés (cselekvés) lehetősége, amelyben 
csak egyetlen parancs van: a szeretet! (a tudatunk a 
sűrű fizikai test személység-tudatúságba van bezárva! ) 

• A földi élet célja: Rálépni a Teremtőhöz visszavezető 
ösvényre, és rajta maradni! (A sátáni erőknek a felső 
asztrál sík tudatossága kell: odaadás, megbocsájtás, 
önzetlenség, vagyis nem elpusztítani akar, hanem 
degradálni, hogy ne tudd a teremtői feladatot, a 
mintázatot teljesíteni. Közben energiát lop.) 7 



Alapvető fogalmak 

• A fő feladatunk: aktív, cselekvő módon élni az 
életünket! A képzelet által tovább emelni a tudatot a 
Lélekbe! (Tudatosság és cselekvés mindenben!) 

• A gyógyulás lényege: a tudat kiemelése a sátáni 
(bukott angyali energia minőség) érintettségből! 

• Az alsó énem termelte Karma oldása: bűn-beismerés 
(felismerem, hogy mi bennem a negatív! Ez nem a 
bűntudat működése – ez teljesen más!) 

• Vezeklés: a rosszról való lemondás tudatos 
képviselete, visszatérés a jóra és annak megtétele 

• Megbánás: a vágy fölé emelt tudatos felismerés, 
döntés (eddig rosszul tettem, de most megváltozom!) 
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Alapvető fogalmak 
• A Teremtő dolga, hogy minden a teremtési rend 

szerint működjön. Mikor van ez? 

• Ha az Ember az Elméből (a kauzál testéből) működik 
és ez tükröződik a személyiségében (Elme Urai!) 

• Most az Elme van fókuszban – Isten országa a fizikai 
világban az elmén át épül - racionális gondolkodás 

• A tudatos Lélekbe emelkedni csak a fizikai 
megtapasztalás útján lehetséges (intellektuális, 
emocionális lélek – vagyis vágytest, gondolattest) 

• Az Ember a Teremtői szikra tudathordozója (a szikra 
a 2. létsíkon van (7 sík!), csak a burkok merülnek az 
anyagba, biztosítva, hogy kiterjeszthesse a hatalmát 9 



Élet - erő – egészség - betegség 

• Potenciálisan minden bennünk van, csak ömlesztve, nincs 
rend (zavarják egymást a rétegek) 

• Fogalmunk sincs, hogy minket ki irányít, a reakció tudat 
nélkül történik – csak tesszük a dolgunkat. 

• Az EGÉSZ-ség akkor valósul meg bennem, ha a teremtői 
rend szerint működöm (élek, cselekszem), és a Lélek nincs 
elfojtva bennem. 

• A betegség egy jelenség, lényege szerint Értelmes Biológiai 
Program a túlélés érdekében (az eltérés állapota a teremtői 
rendtől – bioenergetikai zavar- a lélek elfojtása) 

• Cél, hogy a Rendbe, az EGY-ségbe térjek vissza, ott nincs 
betegség! Lényegem szerint a Teremtő alkotó része vagyok. 
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Vezetett meditáció zenével 

• Ez a paradigma váltás egy nagy-nagy változás, 
érdemes tudatosan elindítani. Erre szolgál a 
zenével aláfestett, vezetett „meditáció”, vagy 
inkább tudati ráhangolás az előttünk álló nagy 
kihívásra – a tudat Lélekbe emelésére. 

• Lényege: figyelem áthelyezés a félelem és a 

szorongás állapotából a békesség, a változás 

harmonia létrejöttének állapotába. 
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A mai együttléten az új módszerek közül 
részletesebben: 

• A gyógyító kód  
lényege a Teremtőtől kért sejtszintű átprogramozás 

• Theta Healing 
lényege a Teremtőhöz irányított összpontosított ima 

segítségével elindítani a változást, a Rend szerinti 
működést 

• Recall Healing (German New Medicine alapon) 
lényege biológiára alapozott, de a Lelket is elismerő   

• (Van még több más is: Kvantumgyógyulás, Kahi Healing, 
Orosz bio-információs tudat-technológia, stb….) 

Közös lényegük: a legkorszerűbb ismeretek ötvözése az ősi 
transzcendens tudásokkal 
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Jogi nyilatkozat és védelmem 
(Mindegyikre vonatkozik!!!) 

• A Gyógyító kód itt bemutatott technikája tájékoztatási és 
oktatási célt szolgál. Az alkalmazáshoz bővebb tudás kell! 

• Nem célja és nem alapja semmilyen orvosra tartozó 
egészségügyi probléma megoldásának, nem önálló terápia. 

• Az előadó nem vállal felelősséget a sikertelen kezelésekért, 
vagy önkezelésekért! Ez nem helyettesíti az orvost! 

• Az eredmények személyenként eltérőek lehetnek, ennek 
pontos oka még tisztázatlan. (Gyógyulási rosszullétek ritka 
esetben előfordulhatnak!) 

• Az előadó semmilyen ellenszolgáltatást nem kap a Gyógyító 
kód, A Theta Healing és más módszerek terjesztéséért. 
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A gyógyító kód 

• Dr. Alexander Loyd – Ben Johnson könyve  ismerteti 
(Leviter Kiadó, 2013.) 

• 2001. évi felfedezés – a Gyógyító kódok (dr. Loyd) 

• 50 USA tagállam és 90 ország igazolta – működik! 

• Alapja: az elme képekben tárol, a nem valós képet is 
tárolja, sőt erre épít később – mindegy mitől lesz  

• A test veleszületett képessége az öngyógyulás 

• Működik a kód: kisgyereken és állatokon is. 

• Nem eü. kérdést kezel – a „szív problémáit” rendezi 
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Alapok a Gyógyító Kódokhoz 

• Az 1. dolog: van egy dolog, ami mindent meggyógyít 
(az öngyógyító rendszer – az immun rendszer) 

• A 2. dolog: van egy dolog, ami ezt kikapcsolhatja! 

• A 3. dolog: van egy dolog, ami visszakapcsolhatja! 

 

• Az 1. dologhoz: LISTA útján könnyű hozzá férni 

 Mi az, amivel a legnagyobb problémád van az 
életedben? (legalább 3-4 dolog!) 
(Gondolkodj: miért éppen ezek a problémáid? Eddig 
miért nem gyógyított meg a saját rendszered?) 
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Alapok a Gyógyító Kódokhoz 

• A 2. dolog a nagy kikapcsoló: a STRESSZ! 
Sejt szinten is működik a stressz! (Milyen stressztől nem 
tudok meggyógyulni - ezt lehetetlen magunktól megtalálni! 
– Vakfolt, az agy védekező mechanizmusa) Az AGY dolga? 

• A beteg sejt már nem tud meggyógyulni – elpusztul! 
• A növekedő és a gyógyuló sejt nem tud megbetegedni!!! 
• A betegség alapja biológiai konfliktus  - fiziológiai stressz  

 
• A 3. dolog a nagy bekapcsoló (a visszakapcsoló) a szív 

problémáinak „kezelése”: félelem – fájdalom - stressz 
• A fájdalomnak spirituális célja van, de a fájdalom és 

forrásának kezelése nem lehet cél – sehova se vezet 
• A bioenergia a végső határ, a jövő orvostudománya a test 

energiaszabályozásán alapul (Stanford Univ.-USA)  16 



Fontos elvek (elmélet) 
• Az anyag és a mozgás elválaszthatatlan – változás! 

• A változás (mozgás) áramlás – hullámok terjedése: 
– Erősség, mennyiség, sebesség jellemzi; 

• Minden energia közös alkotója:  
– Frekvencia, hullámhossz, színspektrum; 

• Minden betegség együtt jár energetikai változással 
(a destruktív frekvencia mérhető! – Magnet Space) 

• A Gyógyító kód a destruktív jelet teszi egészségessé 

• Nem a probléma szűnik meg, hanem a válasz, és a 
segélyhívás (riadóztatás) nem alakul ki! Ekkor az 
immunrendszer teheti a természetes dolgát! 
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A Gyógyító kód (GYK) működése 

• Mérhetően megszünteti a stresszes állapotot 

• A GYK kvantumfizikai rendszer – a testünk energia-mintázatát 
változtatja meg (Teremtői Rendbe visz!) 

• A szív problémáinak (sejtmemória, tudatalatti, tudattalan, stb.) 
rezonálása a destruktív energiákkal a stressz igazi oka.  
(Jó, de hol a sejtmemória?) 

• mentális bioenergoszuggesztiós sejtprogramozás az Ajna (harmadik 
szem!) csakrában – ez lehet a megoldás és működik! 

• Szív= tudattalan + lelkiismeret + lélek (egy része!) 

• Emlékek: a memória anyaga egy energiamintázat az egész testben 
(nem csak az agyban!) – sőt, leginkább a holografikus mezőben 
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A szív problémái (a „lelki bajok”) 

• A szíved „érzése” gyorsabb, mint az agyé. 

• Az vagy, aki a szívedben vagy. 

• Azt fogadod el, amit a szíveddel elhiszel. 

• Ott vagy (ott tartasz), ahol a szíved szerint vagy. 

• A szíved diktálja, hogy mit cselekedj. 

• A szív védelme megelőzi az agyét! (mindent 
rombolni képes a védelem érdekében!) 

• Az igazi rangsorok a szívben születnek. 
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Miért nem eredményes az önsegítés? 

• Kérdések magunknak vagy egy kliensnek (amikor 
már ott a szenvedés): 

 

– Mit kellene másképp tenni, hogy ne így legyen? (Ált.: 
80:20 arányban nem tudják) 

 

– Miért nem ezt teszi? (Válaszok: Nem tudom! Nem 
hiszem, hogy meg tudom tenni, hogy ez hatásos!) 
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Hol a megoldás? 

• A probléma a jéghegy aljában van (10:90!) 

• Töredezettség mentessé kell tenni az agy 
merevlemezét – a kódok használatával! 

• A gyógyító erőforrás (tiszta Szeretet energia!) a kód 
által beindul és a bennünk levő háttér destruktív 
mintázatot leváltja egészségesre.  

• 4 gyógyító központunk van, a DNS 4 aminosavjához 
kapcsolódik. A bekapcsolási pontok helye: 
orrnyereg, ádámcsutka, állkapocs, halánték 

• Összesen max.: 6 perc (min 30 mp/bekapcs.pont) 
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A gyógyító kód alkalmazása 

• A Gyógyító Kód kéztartások együttese, fontos a 
sorrend, ez jelenti a kódot! (A szándék fontosabb!) 

• Az ujjakból jövő energia beindítja a központokat 

• Mind két kéz mind az 5 ujja irányuljon a központra 
5-7,5 cm távolságból. Egy kód 6 perc általában. 

• A pozitív energia kicseréli, kioltja a negatívokat, a 
destruktív energia átalakul (a polaritás fontos!) 

• A beteg, daganatos, kóros, degeneratív sejtek 
elpusztulnak, az új sejtek már az új, egészséges 
energiákra rezonálva születnek meg. 
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Előzetes probléma erősség mérés 

• Határozza meg egy 1-től 10-ig terjedő skálán, 
hogy a megszüntetni kívánt problémát milyen 
szám mutatja leginkább? 
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Imádság  
(A Gyógyító kódok közben ismételt szöveg) 

• Teremtő Atyám! Kérem, hogy – akaratod szerint -
minden problémám felszínre kerüljön (az ismert 
és ismeretlen képek, az egészségtelen 
meggyőződésem, a destruktív sejtmemóriák és 
minden testi problémám kiderüljön, kinyíljon és 
meggyógyuljon azáltal, hogy megtölt a fény, az 
élet- és Isten szeretete. Kérem, hogy a 
gyógyulásom 100-szorosan vagy még 
többszörösen is hatékony legyen. Mindenem a 
teremtői rend szerint működik!Köszönöm! Amen. 

(Mind a 4-nél külön is el kell mondani!!!) 
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1.) Orrnyereg (a szemöldökök közepe)  
(Tobozmirigy és agyalapi mirigy) 
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1.) Pihentető kéztartás 
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2.) Ádámcsutka (közvetlenül fölötte)  
(Pajzsmirigy, gerincvelő, közp. idegrend.) 
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Pihentető kéztartás – csecsemőmirigy 
(ez nincs a könyvben – bárhol lehet a kéz) 
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3.) Állkapocs (legalsó, hátsó sarka) 
Amygdala, Hypocampus, érzelmi agy 
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3.) Pihentető kéztartás 
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4.) Halánték (fölötte és mögötte 1,25 cm) 
(Hypotalamus, bal+jobb félteke magas min.) 
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4.) Pihentető kéztartás 
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A két agyfélteke kiegyensúlyozása 
(nincs a könyvben – Recall Healing!) 
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Utólagos erősség mérés 

• Határozza meg egy 1-től 10-ig terjedő skálán, 
hogy a megszüntetni kívánt probléma a 
Gyógyító kód alkalmazása után milyen 
erősséggel van még jelen? 

 

• (Akkor érdemes átmenni egy következő 
problémára, ha már az erősség 0-ra vagy 1-re 
lecsökkent! – ez béke, lezárás érzést is jelent.) 
A sejt szintű újraprogramozás nem 
mindenkinél egyforma időt igényel! 

34 



A Gyógyító Kód összegzése 

• Az emlékeket veszi célba, a pozitív gondolatok 

energiájának „gyógyító frekvenciája” 

segítségével kioltja, kicseréli a negatív mintákat 

• Az új kép az egészséges energiával rezonál 

• Sejtmemóriaként tárolódik a testben és hat 

= a hagyományos gyógyászat biokémiai kezelés 

= Új a bioenergiával való megelőzés és gyógyítás 

= Alapja: több vagyok, mint csak fizikai test, akkor 

vagyok egészséges, ha a teremtői rend szerint.. 

= gyógyító: a tiszta szeretet energia-frekvenciája 35 



Theta Healing – hatékony módszer 

• Vianna Stibal: Theta Helaing könyve (Édesvíz,2014.) 

• Meditációs folyamat: Teremtőhöz küldött fókuszált ima 
egyszerre a Test+Lélek+Szellem földi részének gyógyítója 

• Kell a mély HIT a Teremtőben (a létezés 7. síkja) és a 
gyógyulásban (Biblia: legyen a te hited szerint!) 

• Nem célja az orvoslás kiváltása – inkább rásegítés 

• Tudás nélkül nagy lehet a kockázat – szellemi erők! 

• A Teremtő által (az Ő fényében) azonnali gyógyulás érhető 
el, de ehhez tanulni és gyakorolni kell! 

• Mindenki képes rá, de csak a saját ütemében!!! 

• Alkalmazhatjuk magunkon és másokon is – de óvatosan! 

• Csoportos segítés is elképzelhető, de veszélyes (széthúzza) 
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Elméleti alapok, kulcskérdések 

• Azért élünk  a Földön, hogy tanuljunk, tapasztaljunk 

• Azok vagyunk, amit mások megnyilvánulásait, 
érzéseit értelmezve érzünk és gondolunk magunkról 

• Az információs folyamat lényege:  
jelek – érzések – tapasztalatok – gondolatok – jelek 

•  A gyógyulás öngyógyítás – én csak a tanú vagyok! 

• A kérés erőssége alapján - társteremtői gyógyítás!!! 

• A folyamat az agy theta rezgésszintjén történik (4-7) 
(az agyunk rezgésszintjei: Gamma: 40-5000; 
Béta:14-28; Alfa: 7-14; Theta: 4-7; Delta: 0-4) 
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Tudományos alapok 
• Pszicho-neuro-immunológia (az érzelmek, hitek, 

elképezlések - neurokémiai következmények! 

• A stressz a legfontosabb (Üss vagy fuss!) - epinefrin 

• Tudatos elme: 12%, gyors döntés, felejtés, elfedés, olyan, 
mint egy szövegszerkesztő alkalmazás 

• Tudatalatti elme: 88 %, tárol, programokat futtat, olyan, 
mint egy merevlemez, a legtöbb ezen van! 

• Test: válaszol a programokra, olyan, mint a hardver 

• A hit munkája kell, hogy olyan prg-ok legyenek, amelyek a 
teremtői rendet valósítják meg. A hit változtatható (eddig 
azt hittem verni kell a gyereket, de most rájöttem, hogy 
szeretettel, simogatással is nevelhető) 
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A hit 4 szintje 
• Alap hit: mindenkinél homloklebenyi energia 

(kulcshiedelmek, a biztonság, a túlélés alapkérdései) 
• Genetikai szintű hit: a fizikai DNS-t körülvevő 

morfogenetikus mezőben tárolt energiák  
(tobozmirigy – mester sejt (nem ős- és nem vezérsejt)! – 
innen indul ki minden) 

• Történelmi hit: aurában tárolt emlékek, kollektív 
tudattalan, előző életek tapasztalatai (a fej és a váll az éteri 
mezőben, az aura – előző életekből átjövő „emléksejtek”) 

• Lélek szintű hit: a szívcsakrából kiinduló energia áramlat (a 
személyiségre jellemző szeretet áramlás! – néha hatalmas) 
 

Elhiszed ezt? Az vagy, amire gondolsz! 
(A kvantumfizika szerint elkezd megvalósulni.) 
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Néhány fontos „trükk” 

• El kell szakadni a hagyományos paradigmától:  
mi nem ebből a világból valók vagyunk, mi Szellem – Lélek- 
Személyiség háromságából állunk. 

• A személyiségünk tudatosságát kell felemelni (nem a 
Szellem, és nem a Lélek dolgozik, hanem az EGO!) 

• Szellemi segítőink és visszahúzóink is vannak, lehetnek! 

• A „kérem” szó nem jó az imában, mert visszafordít 

 (akarom, elrendelem, elrendeltetett, stb.… - társteremtés) 

• Csak a kliens dönthet – szabad akarata van! 

• Mindig annyi történjen, ami a legjobb, legtöbb - türelem! 

• A saját érzés, vélemény a saját dolgod! Ne ítélkezz! 
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A konzultáció folyamata 
• Fogadás, első benyomások (ő kérje a segítést) 

• Engedély és kérés, hogy beléphess a terébe 

• A test végig pásztázása, leolvasás és kikérdezés 

• Kapcsolat a védőangyallal (nem mindig az igazság!) 

• Mit változtatna meg a kliens az életében? 

• Hitmunka: mit kell feloldani, lecserélni, megtartani 

• A változtatás elrendelése – külön megtanulandó folyamat! 

• Válasz a kliens kérdéseire – útmutatás a jövőre 

• A jövő körvonalazódása, ennek leolvasása (a hitmunka 
önmagában is változtatja a jövőt!) Elköszönés. 
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A leolvasás lépései 
• Összpontosítás, földelés, bekapcsolódás 

• A tudat felemelése a koronacsakrán keresztül 

• Emelkedés a létezés 7-ik síkjára a Teremtő fényébe 

• Kapcsolódás a mindenség Teremtőjéhez 

• Az elrendelés megtétele 

• Köszönöm! 

• Megtörtént. Megtörtént. Megtörtént.  

• Légy a Teremtő tanúja addig, amíg tart a gyógyulás 

• Tisztítás. Földelés. Energiatörés (fontos, érdemes 
megtanulni!) 42 



A hitmunka 
• Szóbeli engedély kell egy program lecseréléséhez 
• A „kezelő” személy csak tanú, semmi több 
• A kettős hitnél óvatosság kell (egyszerre jó és rossz lehet) 
• A gondolat, tett, szó újrateremtheti a rossz programot 
• A hosszan tartó érzelem újra programmá alakul 
• Néha a törlés helyett elegendő a feloldás 
• A „nem” szó kerülése a hitmunkában (nem ismeri fel a 

tudatalatti, és igennek veszi – az oroszoknál nincs ilyen!) 
• Egyedül vagy konzulenssel legyen a hitmunka? (érzelmi 

bevonódás nélkül kell mennie a folyamatnak!) 
• Minden szintről külön el kell távolítani a programot 
• A szavak ereje és a megfelelő nyelv fontossága 
• A Teremtőt kérdezd, hogy mi a jó megoldás! (Ego kivonás 
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A gyógyító technika 
• Kérj engedélyt a klienstől (ezzel magának is engedi a gyógyulást) 

• Összpontosíts a szívre, majd menj le gondolatban a Földanyához 

• Lásd a Földből visszahozott energiát, ahogy a talpon át felfelé haladva 
megnyitja a csakrákat. Egy szép fénygömbben utazva a koronacsakrán 
át haladj az Univerzumig 

• Menj a létezés 7. síkjára (fényes és sötét rétegeken át, a fehér fényen, 
a zselészerű anyagon át a  gyöngyház színű fehér fénybe) 

• TEDD meg az elrendelést! 

• Lépj a kliens terébe, kérd a Teremtőt, hogy maradhass azon a helyen 
ahol gyógyulásra van szükség. 

• Maradj ott, és légy a tanúja a Teremtő gyógyításának 

• Emelkedj fel újra, tisztítsd meg magad, lépj vissza a saját teredbe, 
végezd el az energiatörést. 
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Az elrendeléshez javasolt szövegek 
• Mindenség Teremtője! (Istenem!; Atyám!; Uram!..) azt 

akarom, hogy X.Y. állapota a legjobb és legmegfelelőbb 
módon álljon vissza a teremtői rend szerinti tökéletes 
egészségre. Mutasd meg Uram! Köszönöm. Megtörtént. 
Megtörtént. Megtörtént. 

• Teremtő Atyám! Elrendeltetett, hogy ez a törött csont újra 
eggyé váljon, és működjön a teremtési rend szerint! 
Köszönöm. Megtörtént (3-szor!) (A csoport szeretetet ad!) 

• Édes Jézusom! Elrendeltetett minden olyan sugárzási hatás 
kivonása és elküldése Isten fényébe, amely nem szolgálja 
X.Y. javát. Köszönöm. Megtörtént (3-szor!) /Nem kell 
helyettesíteni semmivel, mert nincs helye a testben!/ 
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Hibák, amit ne kövess el! 
• A leolvasás, kijavítás szent dolog – másra nem tartozik! 
• Ne érezz túlzott szánalmat – kiegyensúlyozott együttérzés 
• Ne rendeld el, hogy a szerinted felesleges anyag (mikrobák, 

nehézfém, stb.) tűnjön el, mert kellenek a működéshez 
• Ne rendeld el az eredeti állapotot (önmaga világán belül 

minden tökéletes – igen, tökéletesen cukorbeteg is lehet!) 
• Ne rendeld el, hogy a Teremtő hozza létre az összes 

vitamint , ásványi anyagot egy testben, mert elsőre nem 
fogja érteni a test, hogy mit kell tennie 

• Ne hidd el senkinek, hogy te gyógyítasz – a Teremtő az! 
• Ne hagyd a figyelmed ellankadni, összpontosíts! 
• Ne használd a saját energiád, a Teremtő gyógyít – téged is! 
• „Csak” akard , hogy Isten gyógyítson a legmegfelelőbb, 

legjobb módon,  és ezt mutassa meg neked. 
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Végkövetkeztetések 

• Van elérhető tudás – az önsegítés és egymás segítése 
megtanulható, gyakorolható, ehhez nem „pénzenergia” kell, 
hanem szándék és alázatos akarat – MEGTANULHATÓ! 

• Csak rajtunk múlik, hogy élünk-e a tudatosodás 
lehetőségével (a tét az üdvösségünk! – lehetünk lemarad 
életáramlat is – szabad akartunk van!) 

• Egyformán rossz: nagyon félni és görcsösen akarni – játék! 
(Az elvárásnál fontosabb a szándék!) 

• Tanulni fontos (emlékezzünk, kik vagyunk!) Ezért vannak a 
Mentál.Műhely alkalmai – a legújabb tudások érkeznek ide! 

• Gyakorlás nélkül nem megy – folyamatosan csinálni kell! 

• Az ünnepek, a gyökerek, a családi történelem, a város, a 
megye, a nemzet, az emberiség – közösen kell emelkedni!! 47 



V É G E  

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

 

Elérhetőségeim: kopaszarpad@gmail.com; 

+36/20-3267197 
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Könnyen elérhető tudások 

• A gyógyító kód (Alexander Loyd-Ben Johnson) 
Leviter Kft., Bp., 2013. (3390,- Ft) 
(www.thehealing.com) 

• Theta Healing (Vianna Stibal) Bioenergetic Kft., Bp., 
2014. (2950,- Ft) (www.thetahealing.hu)  

• Kvantumgyógyításra mindenki képes – Te is! 
(Siranus Sven von Staden) Bioenergetic Kft., Bp., 
2013. (1200,- Ft) (www.siranus.com) 

• Recall Healing – csak a tanfolyamokon kapható! 
(www.recallhealing.hu ) 

• További érdekes anyagok: You Tube, VNTV,….  
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