PYRAMIDY, KTERÉ NELÉČÍ
Pracovala jsem dva roky ve svém oboru v jedné švýcarské privá tní klinice.
Jednoho dne se tam objevila pacientka s něčím velmi neobvyklým.
Jedna její noha byla dvojná sobně silná než ta druhá .
Toto se ú dajně vyvinulo během několika měsíců a prý
bez jakékoliv příčiny.
„Nejím nic nového, nepiju nic jiného než předtím.
Nic jsem nezměnila.
Proč se mně to stalo?
Tomu nerozumím?!“
Při prohlídce jejího těla jsem zjistila, že lymfatický prů tok je v jedné pů lce těla extrémně
silně blokovaný.
Mimo to se v těle nachá zely na rů zných místech větší vodní usazeniny.
Bylo mně jasné, že její tělesné symptomy byly vyvolá ny silnějšími vnějšími vlivy.
Po podepsá ní reversu odvezli tatínek s maminkou Sylvii
z nemocnice přímo ke mně.
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psychosomatice emocionální kroky.
Po první hodině manuá lní terapie začala dívka nohu
i chodidlo opět cítit, ale nemohla ji ještě ovlá dat.
Doporučila jsem Sylvii několik cviků a přešla k příčině této tělesné situace.
K ú divu přítomných rodičů jsem ji oslovila slovy:
„Tobě se nechce chodit do školy, viď? Ta paní učitelka
ti vadí, hlavně její chová ní a nará žky. Vy dvě si prostě nesedíte.“
Sylvia kývla hlavou na souhlas a rodičů m připomněla,
že jim to stá le říká .
Vše se v této školačce příčilo a ta nechuť, vnitřní odpor a vzpoura vedly k extrémní
reakci jejího těla.

My lidé vysíláme impulsy a tyto přistávají i ve svalovině. Naše tělo nám svými
reakcemi ukazuje,
jak se nám uvnitř emocionálně daří.
K domá cím ú kolů m, týkajícím se těla mladé ženy, přibyly ještě další, které byly určené
pro změny jejího chová ní a její psychiky.

Co má být církev?
Víra a ochrana a sprá va a očista a ú tulek a teplo a vyzná ní a duchovní hodnoty a
oddanost a ú těcha a dů věra a vyšší spravedlnost a pokora a oddanost a lá ska.
Co nemá činit církev?
Zneužívat moc - lhá t - používat - zrazovat - oslavovat materiá lní statky více než duchovní
Někdy je pro nás obtížné zvládnout, co nám je naloženo a věřit, že na to máme sílu.
Učíme se chápat, že není důležité, jaký máme program, ale to, jak s ním naložíme.

