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PRZEDMOWA

J

uż od wielu lat nie sposób wyobrazić sobie niekonwencjonalnych form leczenia bez homeopatii klasycznej jako medycyny
wibracyjnej czy wielu innych „terapii rezonansowych”. Coraz więcej ludzi jest rozczarowanych możliwościami medycyny konwencjonalnej i z dużym powodzeniem sięga po alternatywne oferty.
Coraz częściej nawet sami lekarze, stomatolodzy i inni klasyczni
terapeuci dokształcają się w zakresie niekonwencjonalnych metod
leczenia i wypróbowują terapie rezonansowe jako sensowne uzupełnienie standardowej oferty. Tym bardziej, że pacjenci poszukują kompleksowych rozwiązań i chcą mieć większe możliwości
niż tylko tłumienie objawów farmakologią lub korzystanie z ofert
dużych klinik, niczym „odcinanie kuponów”.
Mimo iż klasyczna homeopatia Samuela Hahnemanna
(1755–1843) liczy „już” przeszło 200 lat, to i tak nowe, alternatywne techniki w dalszym ciągu sięgają do tej pradawnej wiedzy.
Weźmy chociażby taką akupunkturę ze starożytnych Chin albo
medycynę tradycyjną ajurwedy, albo też medycynę zachodnią
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Paracelsusa z jego ugruntowaną znajomością „sygnatury” roślin,
która poprzez wygląd zewnętrzny dostarcza informacji na temat
ich wewnętrznych sił uzdrawiających. Reszta bazuje na próbach,
podobnie jak u Hahnemanna, który przetestował masę różnych
substancji, niekiedy o silnych skutkach ubocznych, na sobie samym, dopóki nie odkrył, że w wyniku potencjonowania = dynamicznego wstrząsania zarówno wzrasta skuteczność leku, jak
również maleje jego toksyczność.
Ostatnio fizyka kwantowa w połączeniu z ciekawymi, nowymi
sposobami leczenia dostarcza nam pozytywnych wyników w zakresie tego, jak kompletnie bez pomocy jakichkolwiek substancji
można osiągnąć sukces na polu zdrowotnym. Spektrum środków
homeopatycznych powiększyło się, przy czym zasada podobieństwa według Hahnemanna obowiązuje do dzisiaj.
Jaki impuls leczniczy w indywidualnym przypadku okaże się
najlepszy? Co w rezonansie najlepiej sprawdza się u chorego lub
w przypadku danego objawu? Klasyczne granulki, częstotliwości
kolorów lub dźwięków, uzdrowicielska moc symbolu, esencje czy
kamienie? A może kilka opcji jednocześnie?
Wiele osób poszukujących alternatywnych sposobów na zdrowie już wypróbowało wiele z tych propozycji. Gdyby się dokładniej
przyjrzeć, można by dostrzec, że te wszystkie „formy” łączy jedno:
organizm da się przestroić jedynie przy odpowiedniej częstotliwości!
Zatem te wszystkie materialne oferty można właściwie przełożyć na czyste częstotliwości, tak jak czynią to wszystkim dobrze
znane urządzenia do terapii rezonansem magnetycznym.
Z uwagi na fakt, że obie od wielu lat specjalizujemy się
w uzdrowicielskiej mocy symboli, ale również wypróbowałyśmy
i przebadałyśmy wiele innych możliwości w ramach medycyny
wibracyjnej, wiemy, że w zasadzie wszystko to już jest obecne
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w sferze mentalnej oraz że formę jako częstotliwość można przekształcić w inną formę. Kolor może mieć taką samą częstotliwość
jak odpowiedni dźwięk, roślina – takie same wibracje jak skoncentrowana myśl uzdrowiciela, a środek homeopatyczny taką samą
częstotliwość jak odpowiadający mu symbol.
To samo zrobiłyśmy dla was jako terapeutów lub po prostu jako
zainteresowanych laików z tą książką: przedstawiłyśmy 101 substancji w formie symboli.
Życzymy Wam dużo zabawy i sukcesów
przy podejmowaniu prób!
Wasze
Christina Baumann i Roswitha Stark

WPROWADZENIE

O

d przeszło 15 lat na własnej skórze i również na własnej
duszy doświadczamy cudownych, uzdrawiających mocy
znaków i symboli. Setki klientów, pacjentów i uczestników seminariów podzieliło się z nami swoimi najbardziej zadziwiającymi
spostrzeżeniami na temat swoich prób i wspaniałych rezultatów
osiągniętych wśród ludzi, zwierząt i roślin. Ostatnio badacz Erich
Körbler znów przybliżył nam kwestię leczenia alternatywnego
z wykorzystaniem symboli na bazie swojej „Nowej homeopatii”.
Oczywiście nie odkrył przy tym Ameryki, ale to dzięki niemu
nasza uwaga została skierowana na właściwe tory i metoda leczenia symbolami na nowo zagościła w naszej świadomości. Nie bez
powodu w tym samym czasie pojawił się Ötzi, liczący wiele tysięcy lat człowiek z lodu, który na swoim ciele miał takie same lub
podobne tatuaże w kształcie kodów kreskowych.
Körbler pokazał nam, że nawet najprostsza pojedyncza kreska
może mieć ogromne działanie. Powodem tego jest fakt, że linie
stanowią anteny, które mają swój biegun dodatni i ujemny, a po-
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między dwoma różnymi biegunami płynie życie, dzięki czemu
możliwe jest przekazywanie informacji. Życie jest zatem możliwe
tylko wtedy, gdy istnieje polaryzacja. W taki oto sposób cudowne, przypominające antenę „drzewo” za pomocą bieguna dodatniego swojej korony czerpie energię z nieba i za pośrednictwem
swojego bieguna ujemnego przekazuje ją „korzeniami” do Matki
Ziemi i odwrotnie. Taka prosta kreska, poprzez namalowanie jej
na ciele, potrafi oczyścić ranę z zakłóceń, dzięki czemu energia
może znów swobodnie przepływać – a tam, gdzie jest przepływ,
następuje uzdrowienie.
Mimo że wiele osób zainteresowanych nową homeopatią właśnie z powodu tego oznaczenia kojarzyło homeopatię z granulkami i czuło się w związku z tym nieco zmieszanych, Körbler dzięki
zastosowaniu znaków leczniczych wskazywał raczej na homeopatyczną zasadę „leczenia podobnego podobnym”, czyli na to, że
dany objaw emituje określoną częstotliwość i odpowiadający mu
środek lecznicy (w tym przypadku znak) również powinien wykazywać podobną częstotliwość, aby przekazać ukierunkowany
impuls o działaniu leczniczym. Zresztą tak jak to rozumiał Hahnemann w ramach swojej klasycznej homeopatii.
Klasyczni homeopaci wiedzą, że różne granulki wykazują
zróżnicowane działanie, w zależności od tego, jak wysoka jest
potencja, którą zastosowano. Podczas gdy potencje D znajdują
się jeszcze w sferze fizycznej, aczkolwiek zwykle muszą też być
przyjmowane częściej, wyższe potencje C i Q lub LM często silniej
oddziałują na obszar duchowo-psychiczny, na którego zmiany reaguje również później sfera fizyczna. Co więcej, przy dzisiejszych
możliwościach, począwszy od potencji D23 nie stwierdza się już
obecności jakiejkolwiek substancji chemicznej, dlatego wiadomo
również, że w homeopatii przy tak wysokich potencjach leczy nas
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już tylko czysta energia wibracyjna, która jednakże jest często bardzo radykalna i wykrywalna.
Zapraszamy również wszystkich klasycznych homeopatów,
aby dodatkowo np. oprócz typowych granulek, tych wcześniejszych i tych później wprowadzonych, wypróbowali inne preparaty oznaczone symbolami. Eksperymentujcie i obserwujcie, co się
wydarzy. Hahnemann wiele swoich doświadczeń zdobył właśnie
dzięki autoeksperymentom. Homeopatia czy też praca z innymi
częstotliwościami drgań, jak kolor czy symbol, nie jest niczym innym jak leczeniem na bazie doświadczenia – o bardzo obiecujących
efektach! To właśnie jest najfajniejsze w dobie dzisiejszych czasów.

Część 1

INFORMACJE
PODSTAWOWE

H

omeopatia ze swoimi symbolami stanowi
gałąź medycyny energetycznej i informacyjnej. Pokazuje, w jaki sposób kolory, dźwięki lub
słowa mogą przenikać do ludzkiego organizmu
niczym częstotliwości i tam wykazywać swoje działanie harmonizujące i lecznicze. W tym
rozdziale dowiecie się, jak należy stosować symbole i z jakimi częstotliwościami drgań można je
połączyć. Dzięki załączonemu plakatowi wybór
prawidłowych symboli nie będzie zbyt trudny. Ponadto dowiecie się, jaką potencję należy przypisać
do danego symbolu, aby dany środek wykazywał
optymalne dla was działanie.

INFORMACJE PODSTAWOWE
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LEKARSTWA
MEDYCYNY ENERGETYCZNEJ

C

oraz więcej ludzi przekonuje się, że jedność umysłu, ciała,
psychiki i duchowości po prostu stanowi część naszego życia, a być może nawet go tworzy. Konsekwentnie wybiera te metody terapii, które dzięki delikatnym, nieinwazyjnym procedurom
potrafią bez żadnych skutków ubocznych przywrócić harmonię
fizyczną lub emocjonalną.
W dobie fizyki kwantowej wiemy, że nawet same, niezwiązane
z substancją materialną informacje mogą stanowić medycynę, jak
np. prądy elektryczne, magnetyzm, akupunktura, światło i kolory,
dźwięki, terapia aurą i czakrami lub wody lecznicze. Jak pokazuje
długoletnia tradycja medycyny holistycznej, nawet myśli do nich
należą. Żyjemy w polach magnetycznych i wśród nich, a to jak
niezwykle istotne są one dla człowieka, pokazują doświadczenia
zdobyte dzięki badaniom przestrzeni kosmicznej.

Lekarst wa medycyny energet ycznej
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Działania podejmowane w ramach medycyny ratunkowej
mogą uratować życie, niemniej jednak wiele osób nie otrzymuje
jednoznacznej diagnozy i uchodzi za „nieuleczalnie chorych” lub
też przykleja im się łatkę psychiczne chorych, kiedy stosowana
w medycynie konwencjonalnej diagnostyka nic nie wykazuje.
Coraz większe zainteresowanie wzbudzają metody bazujące na
medycynie energetycznej i informacyjnej, w szczególności w przypadku chorób przewlekłych. One też często przynoszą lepsze, długofalowe efekty.
Z jednej strony medycyna energetyczna jest stosunkowo młodą
gałęzią medycyny, z drugiej zaś pradawną. Pomyślmy tylko o liczącej już przeszło tysiąc lat akupunkturze stosowanej w tradycyjnej chińskiej medycynie czy też o leczeniu za pomocą znaków,
które na swoim ciele wytatuował mający 5000 lat Ötzi, człowiek
z lodu. Endogenne siły lecznicze organizmu i umysłu potrzebują
bodźca, by zmobilizować swoje rezerwy, pokonać stres i pozwolić
nam odreagować, odżyć. Medycyna energetyczna jest zawsze zorientowana globalnie!
Co więcej, nawet w fotografii kirlianowskiej można zaobserwować, jak pole aury zmienia się pod wpływem różnych niekonwencjonalnych środków leczniczych. Medycyna energetyczna
wykazała, że człowiek choruje, kiedy niewidoczne pole energetyczne wytwarzane przez jego organizm ulega niekorzystnej zmianie lub „rozszerzeniu”, czyli obniża się jego częstotliwość drgań.
Aczkolwiek energia musi stale płynąć, w przeciwnym razie
blokady powodują ból, zaburzenia metabolizmu i mogą niekiedy
prowadzić do chorób organicznych.
Zatrzymanie procesów chorobowych następuje wtedy, gdy
człowiek zwalczy zaburzenia przepływu energii, niezależnie od
zastosowanych w tym celu preparatów. Tym, którzy opanowali
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sztukę przeprowadzania testów kinezjologicznych albo potrafią
posługiwać się różdżką, wybór odpowiednich środków przychodzi łatwiej, ale człowiek może się przy tym kierować również intuicją. Podobnie jak terapia biorezonansem, będąca bezbolesnym
i pozbawionym skutków ubocznych sposobem leczenia z wykorzystaniem drgań, który na komputerze pokazuje, jak uruchamia się endogenna zdolność organizmu do samoregeneracji, to
samo potrafi uczynić również homeopatia i leczenie znakami.
Dzięki odpowiedniemu zastosowaniu można osiągnąć naprawdę
zadziwiające efekty, nawet w przypadku chorób odpornych na
jakiekolwiek wpływy, jak chociażby alergie, astma, nietolerancje pokarmowe, stres czy inne obciążenia psychiczne. Terapia
energetyczna w razie wystąpienia dysproporcji zawsze przywraca
równowagę energetyczną w całym organizmie, zarówno w skali
mikro, jak i makro.
Opcje leczenia z wykorzystaniem zaprezentowanych tutaj symboli można połączyć z każdym rodzajem medycyny energetycznej,
w zależności od upodobań. Interesującym doświadczeniem jest
oczywiście ich osobne zastosowanie, bo tylko wtedy sprawdzicie,
która metoda wam od razu pomaga. To, która forma terapii jest
najbardziej skuteczna w leczeniu określonych, indywidualnych
dolegliwości, okaże się zapewne po badaniu i konsultacji.

ACONITUM NAPELLUS
Tojad
Esencja
Wszechświat, natura, ziemia, życie …teraz spokojne, za chwilę
bezwzględne, a czasem nawet za prędkie dla nas, ludzi. Z powodu
wypadków, szoków, dramatów i traum życie daje nam się często
we znaki, co odbija się na naszym organizmie, duszy i umyśle.
Z pewnymi rzeczami nie jesteśmy w stanie się tak szybko uporać, więc się gromadzą. Zaskoczony, niczym ziemia po wybuchu
wulkanu? Zatem proszę, byś zechciał jeszcze raz przeanalizować
wszystko to, co się wydarzyło. Dzięki temu twój umysł i twoje ciało nadążą za tym, co się stało na zewnątrz, a co nie zostało jeszcze
przepracowane wewnątrz. A dzięki temu znów odzyskasz spokój,
bo wiesz, że to ty sam kontrolujesz prędkość. Oddychaj całym ciałem i wycisz się.
Uspokajam ciało i duszę, przywracam siłę i stabilność.

Substancja
Aconitum napellus, tojad, jest trującą rośliną należącą do rodziny
jaskrowatych. Swoją nazwę zawdzięcza swoim hełmiastym kwia-
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tom. W homeopatii zastosowanie znajdują jego wszystkie części,
łącznie z korzeniami. O tej trującej roślinie krążą legendy. Według jednej z nich trzygłowy pies Cerber strzegący wrót Hadesu,
po tym, jak został zmuszony do opuszczenia świata podziemi, na
widok światła dziennego aż splunął na ziemię. W tym miejscu
wyrósł tojad.

Osobowość
Cechą charakterystyczną sytuacji, w których zwykle stosowane
jest aconitum, są nagłe i bardzo gwałtowne stany, jak chociażby
szok powypadkowy. Również gwałtowne uczucia towarzyszące
złości lub przerażeniu czy nagłe dolegliwości fizyczne przy suchym i zimnym wietrze. Wszystko jest nagłe i gwałtowne, bóle,
niepokój, strach, nawet lęk przed śmiercią. Stany zapalne i przeziębienia są ostre i mają szybki przebieg. Typ aconitum jest raczej
wytrzymały i żywiołowy. Szybko staje się chory i równie szybko
wraca do zdrowia. Pacjent sprawia wrażenie bojaźliwego i niespokojnego, odczuwa też duże pragnienie. Pomocny przy silnym
stresie psychicznym wywołanym nagłym wydarzeniem.
Zakres zastosowania
Strach, gwałtowność, kryzys, przerażenie, ataki paniki, angina
pectoris, nagłe przeziębienia z gorączką, kaszel krtaniowy, szok
powypadkowy lub choroba, strach przed śmiercią lub przed umieraniem. Silne bóle wywołane zimnym, suchym wiatrem. Przeziębienie, grypa, infekcja z gorączką, przyspieszony puls, lumbago
z bardzo silnymi bólami. Nagłe napady nocnego kaszlu, suchego
i świszczącego, spazmatycznego kaszlu. Zmartwienie z powodu
nagłego, nieoczekiwanego wydarzenia lub przerażenia. Nagłe
ataki migreny, depresje poporodowe.
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AESCULUS
Kasztanowiec
Esencja
Kiedy twoja wolna dusza dokonała reinkarnacji w ciężką materię tego świata, utraciłeś swoją prędkość i lekkość, a później
już nie wiedziałeś, jak możesz sprawić, by wiatr przenikalności
znów cyrkulował w tobie. Połącz się ze swoim oddechem, bo to
on przypomina ci o twoim pochodzeniu. Niech płynie żyłami do
wszystkich komórek twojego ciała, które wypełniają się nowym
światłem. Twoje uziemienie jest wystarczające – TERAZ jednak
wyprostuj się i otwórz swój umysł na świeżość, na ruch, lekkość
i energię twórczą! Aesculus pomoże ci otworzyć tę szorstką skorupę i znów tchnie życie w twoje ciało, niech cyrkuluje. Tlen niczym
świeży wiatr przenika przez twoje żyły i wszystko, co zakurzone
i zatwardziałe, zmienia w światło i w życie.
Otwieram swój umysł na ruch, lekkość i wolność.

Substancja
Kasztanowiec jest okazałym drzewem należącym do rodziny mydleńcowatych. Może osiągać do 30 metrów wysokości i żyć na-
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wet 300 lat. Cechą charakterystyczną są jego kleiste pąki, które
w maju zmieniają się w białawe kwiatostany. Z kolei spadające
jesienią duże, brązowe kasztany są nasionami, które wyrastają
w kolczastych komorach nasiennych. W homeopatii wykorzystuje
się obrane nasiona kasztanowca.

Osobowość
Aesculus jest ważnym środkiem homeopatycznym w leczeniu naczyń krwionośnych, począwszy od zatorów żylnych aż po stany
zapalne żył lub zakrzepicę. Żyły są widoczne i ciemnoniebieskie.
Osoby mające z nimi problem czują się często napuchnięte, ciężkie i przepełnione. Ciężko jest im się podnieść z pozycji siedzącej,
mają problemy z trawieniem i są raczej spowolniałe. Typowe jest
również występowanie hemoroidów, które są bardzo wrażliwe.
Kasztan doskonale sprawdza się przy osłabionej tkance łącznej
i osłabionych żyłach, co w czasie ciąży sprzyja powstawaniu żylaków i hemoroidów.
Zakres zastosowania
Osłabienie żył, ciężkie nogi, niewydolne żyły miednicy, rąk i nóg.
Żylaki i hemoroidy. Idealny dla kobiet w ciąży, które zmagają się
z opuchniętymi, ciężkimi nogami, zapobiega powstawaniu żylaków w ciąży. Dolegliwości reumatyczne w obszarze kości krzyżowej, zaparcia. Kłucie w odbytnicy, jak gdyby znajdowały się w niej
drzazgi. Bolesne uczucie ciężkości w dolnej części pleców. Bolesne
oddawanie stolca z rozległym wypróżnianiem.
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AGNUS CASTUS
Niepokalanek pospolity
Esencja
Przez długi czas starałeś się wmieszać w tłum, niczym jagnię
w stadzie, odpuszczałeś wiele rzeczy i pokornie zdawałeś się na
swój los. Liczyłeś na to, że może rzeczy same z siebie zmienią się
na lepsze, ale nic wielkiego się nie stało. Brakowało właściwej drogi, drogi do zmian. Nie wyczuwasz w sobie wilka, który powoli
zaczyna szaleć? Tej części twojej duszy, która chce, byś poznał jej
moc? Możesz być zaskoczony tym, że w rzeczywistości nie zawsze
jesteś potulny jak baranek i że drzemie w tobie zniecierpliwienie.
Pozwól sobie teraz znów poczuć siebie swoimi wszystkimi zmysłami. Poczuć, że drzemią w tobie uczucia będące twoją osobistą siłą.
Spróbuj wyrwać się rutynie i ślepemu naśladownictwu. Odważ się
odkryć siebie!
Pozwalam sobie być sobą.

Substancja
Agnus castus jest krzewem występującym w obszarze Morza
Śródziemnego i Azji Mniejszej. Małe fioletowe kwiaty zmieniają
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się w ciemnoczerwone jagody, które po ususzeniu stanowią produkt wyjściowy dla opracowania homeopatycznego leku. Zawarte
w nich nasiona mają pikantny smak i w średniowieczu były wykorzystywane jako przyprawa. O owocach mówi się, że hamują
popęd seksualny, stąd też nazwa „niepokalanek”.

Osobowość
Niepokalanek jest sprawdzonym preparatem homeopatycznym
w leczeniu dolegliwości menstruacyjnych i menopauzalnych, jak
również niskiego libido i zaburzeń erekcji bądź oziębłości seksualnej, kiedy popęd płciowy jest słabo rozwinięty lub stłumiony. Podaje się go również w stanach depresyjnych. Chory jest zmęczony,
osłabiony, oszołomiony lub smutny, depresyjny. Wieczorem puchną nogi, a podczas chodzenia człowiek szybko się męczy. Jelita
są leniwe i często ma się uczucie wzdęcia. Mężczyźni zmagają się
z opuchniętymi, zimnymi jądrami, z cewki moczowej wydobywa
się żółtawa wydzielina, przy oddawaniu stolca dochodzi do tego
wydzielina z prostaty.
Zakres zastosowania
Dolegliwości menstruacyjne, dolegliwości w okresie przekwitania, uderzenia gorąca. Nieregularne, obfite lub skąpe miesiączki
połączone z bolesnymi skurczami. Stany wyczerpania, depresje.
Przy spowolnionym metabolizmie i wahaniach nastroju. Problemy z karmieniem piersią, zbyt dużo lub zbyt mało pokarmu,
trudności z odstawieniem od piersi. Wilgotne lub suche wysypki
skórne wywołane przyjmowaniem pigułek antykoncepcyjnych,
trądzik. Impotencja, niskie libido, bezpłodność.
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ANACARDIUM ORIENTALE
Nanercz
Esencja
Halo, gdzie jesteś? Chowasz się przed samym sobą i przed bliźnimi? Czekają, aż wyjdziesz i zajmiesz miejsce pośród nich. Zapomniałeś o swoim prawie istnienia na tej ziemi? Dlaczego aż
tak wątpisz w siebie samego, że uważasz, że musisz zniszczyć
siebie i innych? Pamiętaj, że jesteś stworzeniem boskim i nie ma
najmniejszego powodu, byś dalej żywił w sobie uczucie niepowodzenia. Znajdź swoje miejsce, w którym możesz odpocząć od
wyczerpującego przyjścia na ten świat. Uświadom sobie, że ten
ból już dawno minął! Uważasz, że jesteś poza Edenem. Otwórz
więc oczy, skieruj wzrok w inną stronę. Być może odkryjesz kwiat,
dzięki któremu rozkwitniesz – dla siebie samego!
Uczę się szanować siebie.

Substancja
Anacardium orientale jest wschodnioindyjskim drzewem z rodziny
nanerczowatych, zwanym również nerkowcem lub drzewem słoniowym. Osiąga okazałą wysokość do 25 metrów. Jego owoce mają
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jajowaty kształt, a ich wielkość nie przekracza 2 centymetrów. Zawierają między innymi stosunkowo gorzkie oleje. Skorupka jest
trująca. W homeopatii do wytworzenia anacardium orientale jako
substancję bazową wykorzystuje się dojrzałe, ususzone owoce.

Osobowość
Anacardium zaliczane jest do „silnych” leków homeopatycznych,
w szczególności w odniesieniu do objawów psychicznych. Taki
człowiek jest niezwykle nieufny, zmaga się z ogromnymi lękami
i nie wierzy we własne możliwości. Często sprawia wrażenie „rozdartego”, jak „ktoś o dwóch duszach”. Cechą charakterystyczną
jest agresywna postawa wywołana kompleksem niższości. Osoba taka jest nieopanowana, zmaga się z nagłymi atakami złości
i uczuciem nienawiści, o innych, zwłaszcza o najbliższych, wypowiada się w sposób znieważający, krzyczy i przeklina, nawet
dręczy zwierzęta. Fazy brutalności przeplatają się z przyjaznym
nastawieniem. Zadania fizyczne lub umysłowe wykonuje zwykle
w dużym pobudzeniu.
Zakres zastosowania
Ostre bóle głowy na skutek umysłowego wysiłku. Szmery w uszach
i omamy. Intensywny zapach z ust, spuchnięte dziąsła. Zatwardzenie. W nocy nieznośne swędzenie z białymi lub czerwonymi
plamami skórnymi. Brak pewności siebie, lęki, dolegliwości żołądkowe na tle nerwowym, dyspepsja, wrzody dwunastnicy, spadek
koncentracji i stany depresyjne. Dobry środek na strach przed
egzaminem, ADHD lub zaburzenia uwagi i zaburzenia żywienia.
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WIRUSY
Mikropasożyty
Esencja
Wirusy nie są zaliczane do istot żywych, gdyż nie mają swojego
własnego metabolizmu ani też rybosomów czy mitochondriów.
Wszystkie wirusy wyposażone są w program do rozmnażania
i rozprzestrzeniania, są jednak w tej kwestii zdane na metabolizm
komórki żywiciela. Jeśli chodzi o programowanie komputerowe,
to ty decydujesz, które oprogramowanie jest dla ciebie korzystne.
Jak jednak rzecz się ma z twoim programowaniem mentalnym
i emocjonalnym? Czy sam coś zainstalowałeś, co sprawia, że choruje twoje ciało, twoja dusza i umysł? A może ktoś inny to zrobił,
z tego i z innego życia? To byłaby manipulacja. W końcu to ty
jesteś szefem i decydujesz o swoim jestestwie. Zatem zbadaj siebie,
sprawdź, czy w twoim otoczeniu występują obce energie i zakazani intruzi oraz oczyść swoje pole energetyczne.
Wszystko, co do mnie nie należy,
opuszcza teraz moje pole energetyczne.
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ENZYMY
Biokatalizatory
Esencja
Enzymy to proteiny, które pełnią rolę katalizatorów w biochemicznych reakcjach naszego organizmu. Oprócz trawienia, wzrostu
i oddychania są one także niezbędne do przekazywania bodźców.
Enzymy pokazują ci, jak możesz przyspieszyć pewne rzeczy, efektywniej pracować i żyć. Zwykle niektóre enzymy łączą się ze sobą,
tworząc kompleksy. Zatem rozejrzyj się i zobacz, kto mógłby ci
pomóc pozbyć się tego, co niechciane. Nie gromadź zbyt dużo pożywienia i obciążeń psychicznych, one tylko powodują, że wszystko się wali. Dokładnie utylizuj te rzeczy, których już nie będziesz
potrzebował. Jedz więcej świeżych owoców i warzyw najwyższej
jakości. Dzięki temu twój umysł się oczyści i będzie znów jasny.
Ogranicz ilość na rzecz jakości w swoim życiu. Bez nadmiernego
balastu także twój umysł będzie sprawniejszy.
Wyrzucam balast i kroczę śmiało przez życie.
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BAKTERIE
Prokarionty
Esencja
Bakterie są istotami żywymi bez faktycznego jądra komórkowego. Ich ściana komórkowa jest dobrze rozpoznawana przez nasz
układ immunologiczny. Dlatego też niektóre bakterie się maskują.
Wiele z nich jest dla nas, ludzi, bardzo potrzebnych, na przykład
we florze bakteryjnej jelit, inne z kolei mogą prowadzić do chorób
o ostrym przebiegu. Jeśli jesteśmy we właściwym miejscu i wszystko się zgadza, bierzemy udział w stworzeniu dzieła i wszystko jest
w równowadze. Ci mali pomocnicy mogą tłumić zarazki chorobotwórcze. Zadbaj o odpowiednie warunki życia i nie pozostawiaj
w swoim otoczeniu nikogo, kto cię osłabia. Odseparuj się od negatywności i pilnuj, by twój teren pozostał czysty! Dzięki temu
w mig rozpoznasz pasożyty i będziesz mógł je wygnać.
Dostrzegam życiodajne energie w swoim otoczeniu
i umacniam je.
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PASOŻYT Y
Makropasożyty
Esencja
Pasożyty są zwierzętami i roślinami, które żyją w organizmie innego gatunku i otrzymują od niego pożywienie. Zależność między
pasożytem a żywicielem może być tak ścisła, że oba wzajemnie
oddziałują na swój rozwój. Żywiciele reagują na pasożyty w ten
sposób, że rozbudowują swój układ immunologiczny, tworząc
coraz bardziej złożone struktury. Zastanów się, co w twoim życiu poszło nie tak. Gdzie branie nie równoważy dawania albo
też, gdzie próbujesz zdobyć korzyści kosztem innych? Być może
dostrzeżesz, że komuś jedynie ciągle coś dajesz albo że jest jakiś
aspekt, który ciągle nawraca i przewija się przez twoje życie. Obie
te rzeczy świadczą o braku równowagi i szkodzą albo tobie, albo
innym. Pamiętaj o sprawiedliwości, dzięki temu szczęście znów się
do ciebie uśmiechnie.
Dbam o harmonię między braniem
a dawaniem w moim życiu.
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Christina Baumann – trenerka rozwoju osobowości i holistyczno-energetycznych metod leczenia. Jest twórczynią
materiałów dydaktycznych do pracy energetycznej oraz
ekspertką w dziedzinie symboli i fizyki liczb. Przez wiele lat
badała związki biofizyczne i prawa hermetyczne. Prowadzi
portal dla terapeutów i konsultantów nowej homeopatii.
Roswitha Stark – naturopatka, terapeutka wibracji
i dźwięku, a także ekspertka w dziedzinie medycyny symbolicznej. Przez wiele lat pracowała jako klasyczna homeo
patka. Obecnie oferuje swoją wiedzę jako wykładowca na
kursach medycyny wibracyjnej i publikuje wiele książek na
ten temat.

Nowa homeopatia
– nowy wymiar medycyny alternatywnej
Dzięki informacjom zawartym w tej książce:
• dowiesz się czym jest nowa homeopatia i w jaki sposób, wykorzystując
symbole, kolory, dźwięki lub słowa, możesz wyeliminować powszechne choroby i odzyskać zdrowie,
• odkryjesz czym są symbole homeopatyczne, jak należy je stosować
oraz z jakimi częstotliwościami łączyć,
• zrozumiesz czym jest potencjonowanie i jaką potencję należy przypisać do danego symbolu, aby środek wykazywał pożądane działanie,
• przekonasz się czym jest medycyna wibracyjna,
• poznasz potężne symbole dla 70 klasycznych środków homeopatycznych (np. arnika, belladonna, lachesis), a także dla 31 nowych środków, takich jak glony, enzymy, aminokwasy, jony ujemne czy światło
słoneczne.

Wkrocz w nowy wymiar homeopatii!
Cena 44,40 zł
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