Biolokacija mus supančioje buityje
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Biolokacija mus supančioje buityje, geopatogeninės zonos
Mūsų kasdienė aplinka, buitis neturėtų slopinti ar deformuoti mūsų biolaukus, todėl svarbu, kad
ji būtų harmoninga.
Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į geopotogeninias zonas mus supančioje aplinkoje: ar tai būtų
namai, ar darbo vieta.
Miegoti labai nesveika nei ant teigiamų, nei ant neigiamų energetinių susikirtimų vietoje. Jei
dažnai būname padidinto energetinio veikimo zonoje, tai sutrinka organizmo energetinė
pusiausvyra, nes žmoguje yra tiek teigiamo, tiek neigiamo bei neutralaus. O kai nuolat
aktyvinama teigiama ar neigiama energijos, tai gali tapti nemigos priežastimi,sutrikti įvairių
organų veikla.Nuolat miegant teigiamoje geopatinėje zonoje gali vystytis vėžiniai susirgimai.
Labai svarbu ir kokioje padėtyje miegame.Energija Žemės meridianais teka iš Šiaurės į pietus.
Tai ir
galva miegant turėtų būti šiaurės pusėje.
Be geopatogeninių zonų, galima nustatyti svareliu ar rėmeliu, kaip mus veikia bute esantys
paveikslai, daiktai, gėlės.Pvz, vienos gėlės skleidžia teigiamą, o kitos neigiamą energiją
(kaktusai). O nuskintos gėlės skleidžią minusinę mirties energiją.
Biolokacijos metodu galima nustatyti kaip žmogų veikia papuošalai, metalai, akmenys,kaip
veikia suvenyrai. Teigiamą skleidžia mūsų šalyje, pagaminti iš natūralių medžiagų, suvenyrai, o
atvežtiniai dažniausiai skleidžia neigiamą.
Reiktų atkreipti dėmesį kaip elgiamės su savo plaukais, nagais ir pan.Sušukavę plaukus ar
nusikirpę nagus, nemeskite jų kur papuola. Jau seniai žinoma, kad tarp žmogaus ir buvusios jo
dalies toliau išlieka informacinis ryšys. Pvz, lauke surastus plaukus paukščiai neša į savo lizdus.
O lizdus paukščiai suka neigiamose geopatinėse zonose. Vadinasi, jūsų organizmo dalis
(plaukas)su kuria jus riša informacinis ryšys, papuola į geopotogeninę zoną. Poveikis toks, lyg
pats žmogus nuolat būtų toje neigiamoje zonoje.
Žmogus dažnai parsineša į namus akmenis, kurie gulėjo geopatogeninėje zonoje. Todėl ne
visada reikėtų nešti visko į savo namus.
Kai kurie daiktai, pvz, pabaisų figūrėlės, kaukės ir pan, skleidžia negatyvų biolauką. Jei
nenorima šių puošmenų atsisakyti, galima padėti, pakabinti auksčiau žmogaus galvos. Negyvi
koralai, kriauklės, džiovintos žuvys, gyvūnų iškamšos... skleidžia mirties lauką, išsiskyrusį
gyvūnams žūstant. šį lauką dažnai galima panaikinti palaikius daiktus po tekančiu vandeniu
arba keletą valandų padėjus ant dregnos žemės ar kt būdais.
Reiktų būti atsargiems su daiktais ir papuošalais susijusiais su mums svetimais nežinomais
kultais. Juose gali būti uzkoduotas informacinis “užtaisas”. Ypač jei tai padaryta sąmoningai,
gali smarkiai pakenkti žmogui. Reikia atsargiai rinktis talismanus, amuletus, net bažnycios
reikmenis kurios nešame į savo namus - gali neatitikti naujojo šeimininko energijos ir labiau
kenkti, nei padėti.
Paveikslėliai, statulėlės su optimistiniais, džiaugsmą skleidžiančiais siužetais įkrauna namus
švaria, šviesia energija, sukuria palankią ir ramią atmosferą, išskyrus tuos atvejus, kuomet
kūrėjas - sunkiai fiziškai ar psichiškai sergantis žmogus..
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Svarbu ir tai, iš ko padarytas daiktas esantis mūsų namuose, ar mums, pvz tinka tam tikras
metalas. Metalai, kristalai, mediena, kitos medžiagos pasiima iš visatos tik kai kuriu “rūšių”
energiją, o paskui ją skleidžia į aplinką. Todėl kartais mėgiamas daiktas, ypač papuošalai iš
metalo, akmenų, nei iš šio, ne iš to nusibosta, nebetraukia. Tai ženklas, kad organizmas
sukaupė pakankamai tam tikros energijos, arba jau šios turi, todėl dabar priešinasi jos pertekliui.
Arba aplamai netraukia šios “rūšies” energija, atmetama. Nelaikykite geriau tokių daiktų savo
namuose.
Ypač stipriai veikia medžiagos išlaikusios savo prigimtinę energiją. Jose tebefunkcionuoja
vidiniai energijiniai kanalai. Pvz natūralaus medžio (lentų) baldai savo energetinėmis savybėmis
pranašesni už baldus iš drožlių.
Ar bandėte bent savo namuose nustatyti geopatogenines zonas?
Paskaičiau įdomius faktus:
Jeigu kambaryje gerai žydi šparagai, aralija - vadinasi, jūs - pavojingoje zonoje.
Puiki begonijų, azalijos ir kaktusų "savijauta" rodo, kad jie saugioje, "savo" zonoje, t.y.
geopatogeninėje zonoje.
Jeigu jūsų katė turi mėgstamą vietą, kurioje visada miega, žinokite: kaip tik ten sklinda iš žemės
pavojingi spinduliai. Šunys atvirkščiai, stengiasi vengti tokių vietų.
Gerai auga geopatogeninėse zonose slyvos, vyšnios, riešutmedžiai, ąžuolai, uosiai, eglės,
persikai. Obelys, kriaušės, liepos, alyvos yra linkusios augti ten, kur nesama pavojingo
spinduliavimo.

Paskelbta iš :http://www.parapsichologija.info/viewtopic.php?f=54&t=208
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