Fyzika čar (školení pro klienty léčitelů se zvláštní statí pro léčitele) - díl 1.
Motto: Navštívila mě známá, na obličeji rudé skvrny. Prý byla týden na školení ájurvédy, to, čím se patlala, si
odtud přivezla s mnoha znalostmi. V knize Stanley Binga „Podfuk jako řemeslo“, je asi po podobných
zkušenostech v USA Ajurvédský léčitel také uveden.
Takže vážení, začneme se sebeobranou. Pro ty, co trochu vládnou kyvadlem, nebo mají někoho takového po
ruce, je určen tento kurz.
Lekce č.1:
Markusův graf je definován takto:
Každý jev, preparát atd. je definován dvěma čísly.
Směr nahoru znamená výši připojení k dokonalosti, směr stranou neblahý vliv, či nevhodnou energii.
Většinou vystačíme s polokruhem 0 až 100. Takže odečtením dvou čísel na polokruhu a jejich přenesením do
grafu zjistíme, jaká spojení testovaná věc má.
Použijeme slova:

1) Markusův graf , kolik stupňů má tento preparát nahoru?
2) Kolik stupňů má tento preparát stranou?

Slovo preparát můžeme nahradit např: tohle z toho časopisu, to, co mi ten pán vnucuje atd.
Příklad: To, co použila paní z úvodu, má nahoru 23, stranou 29, čili ve zkratce 23/29. Číslo nahoru
přes deset ukazuje kvalitní rostlinný preparát, přes 20 velmi kvalitní. Číslo stranou přes 6 bych nerad
viděl, hodnoty přes 12 jsou hrozivé. Zmíněný přípravek, než byl odnesen v tašce s mobilem byl 29/9, čili
špatný, při použití po soužití s mobilem v tašce 23/29, tedy již výrazně škodlivý. Navíc, čím je připojení
nahoru vyšší, tím je stranový dopad na vyšší úrovni a dělá zákeřnější škodu. Takže přípravek zahodit, a ještě
bych byl opatrný, kam. Povšimněte si čísel, co dokáže mobil, u mnohých přípravků jsou ještě horší. Některé
špičkové výrobky z kosmetiky byly kvůli alergickým reakcím naprosto nezaslouženě staženy z oběhu, byly
vynikající, než potkaly mobil v kabelce.
Duchovni molekula DMT, dimethyltriptamin podle vědy, je nový objev pro psychiatrii. Byl uměle
připraven, jako poměrně jednoduchá molekula, podle indiánského halucinogenu zvaného Ayahuasca. Způsobí
změny na epifýze. Po injekci, jinak umělý preparát nefunguje, upadá člověk na 5 minut do transu, a jsou
problémy s jeho začátkem a probouzením ke konci účinku. Indiánská Ayahuasca se normálně spolkne, trans
trvá půl hodiny, bez dalších problémů. Bába s kyvadlem by našla: Ayahuasca je 50/1, vědecký preparát 20/40.
Takže by mohla sdělit vědcům, že jsou trochu vedle a pokud to použijí, zcela jistě dělají škodu. To na ukázku
užitečnosti grafu.
Půlkruh pro Markusův graf

Markusův graf

Ayahuasca:

50/1
20/40

(indiáni)
(umělá)

Umístění na grafu vysvětluje rozdílné chování preparátů, indiáni to umějí výrazně lépe (a nevyvolávají škodu u
těch, kteří ji užijí).
Lekce č.2 :
Dosah věcí 1 je měření, které ukáže možnosti a velikost zásahu. Vhodný je půlkruh 0 až 1000. Pro měření
nadefinujeme polohu 100 jako 100% tlak a účinnost mého problému. (hodnota problému A = 100)
Dále ze zeptáme :
1) Jaký protitlak potřebujeme k vyřešení problému?
(hodnota nutná k potlačení = B) Bude vždy vyšší, než100.
2) Jaký protitlak vyvine můj léčitel se vším, čím disponuje, optimálně
postavená medicina, tenhle lék, tento zaručený preparát, tohle z časopisu, ... atd.
(hodnota protitlaku = C).
Našli jste někoho nebo něco, (nebo součet, viz níže popsaná kombinace) co má větší protitlak C,
než bylo nutné B ? Pak byste mohli být úspěšní.
Nutný protitlak B pod 200 říká, že problém není vážný, nad 400 již ano, nad 700 velmi vážný.
Kombinace
Použijeme slova:
1) Jaký protitlak vyvine to, co mám, medicina, tenhle léčitel, masér atd.
2) Jaký protitlak se vyvine, když k tomu, co mám, přidám tenhle preparát, půjdu
na masáž, tenhle lék atd. (měli bychom již věci, co máme, je-li jich více, prověřit postupným přičítáním, např: jaký protitlak vyvine tohle, plus tohle atd,
z těch, co leží přede mnou v polici a užívám je) A pak k tomu přidat věc nabízenou.
S dobře volenou přidanou věcí protitlak stoupá. Klesá-li, tu dobrou duši, co nám to něco zaručeného přinesla,
pohostíme čajem, v tom lepším případě. Takto se dá zjistit, jestli je ten ječmen či něco dalšího
pro vás vhodné, když již první zkouška přes Markuse pravila, že je to dobré. (i dobrý preparát nemusí být pro
mě dobrý). A platí základní poučka, pravdu má kyvadlo, ne nadšený dealer a návod s usměvavou paní.

Půlkruh pro dosah věcí, kombinace

Stať katastrofická (nejen pro léčitele)
Dorazila ke mě mladá, chytrá a šikovná paní, ale nosila celé léto mobil v podprsence. Důvěra k vědě,
tak jak ji požadoval, když jsme si psali, doc. Pekárek z NRL (národní ref. laboratoř) přinesla své ovoce a paní
má přesně v místě, kde nosila mobil, karcinom 5 cm veliký. Množí-li se buňky v elektrickém poli, rostou buňky
adaptované na toto pole. Nefunguje-li imunita (něco o tom napíši příště), může vzniknout něco, co nikdo nikdy
neviděl. (lékaři již zaznamenali nové typy karcinomů) .
Takže měřeno podle předchozí statě, problém A=100. K potlačení potřebuji B=500. (karcinomy bývají od 400
výše). Možný tlak optimálně volené mediciny je 60. Lékaři ví, že karcinom prsu od 2 cm metastázuje, s
šedesátkou nemají šanci uspět, potřebujeme těch 500. Moje biorezonátory v té době uměly 480, po adaptaci na
nespecifický druh tohoto karcinomu 497. Chci vidět dvou až třínásobek tlaku pro bezpečnost. Chemoterapie
plus moje biorezonátory měly umět 705, takže jsme zvolili tuto cestu, snad to dopadne podle čísel, zatím to tak
vypadá. Dalším vývojem se biorezonátory dostaly na 760 (pro tento případ ), ale až teď, a spolupráce s
medicinou už toto číslo jen zhoršuje. Je ale odečteno vše? A teď se, vážení kolegové, dostávám k jádru věci.
Volal mi známý, že jeho sestra onemocněla karcinomem tlustého střeva, že na to půjdou spolu s
nějakým léčitelem z Moravy, meditacemi atd. Další zpráva byla, že zvítězili. Tak jsem se podíval, je daleko
hůře, nastavením i fyziologicky. Problém nás, léčitelů, je v tom, že odečítáme podle svého vědomí, spojů
,,nahoru“, a znalostí. O čem nevím, neodečtu. Takže zmínění pánové odečetli a v lepším případě snad
zlikvidovali část problému jim známou, potlačili energetické pole, které vnímají. Karcinom je ale větší než byl.
Medicina má také problém. Má špičkovou zobrazovací techniku, ta zase ví hned, že problém je větší, ale neví,
proč nastalo, co neočekávali.
Pro zkušené: Pomohlo by měření dosah věcí 2, že za problémem ještě něco je. Je stejné jako dosah věcí 1, ale
musím jej provést se změnou: 100 % je můj problém v nastavení shora, protitlak v
nastavení shora...atd. Můžeme, zdůrazňuji můžeme, se dozvědět, se např. že karcinom
zmizí (podle dosahu věcí 1), ale vrátí se, (podle dosahu věcí 2 , kde jsme nedosáhli dost
vysoko), neboť má být .
A i když to vypadá dobře v obou testech, nemusí to tak dopadnout. Původ vážných rakovin opravdu bývá ,,
někde nahoře“, a pak nastává závod s rychlostí karcinomu, odplavováním toxinů a současně válka s tím, že

karcinom má být. Je-li to určeno ,,hodně nahoře“, není jistý ani graf dosah věcí 2, ovlivnění vašeho odečtu
patří do vůle toho něčeho co neznám, nebo kam nedosáhnu. Každý má svůj strop a pozor, např. Reiki ho má
hodně nízko a je dobře vědět, že ho mám také, hraji li o život jiného člověka.
Rakovina není hra na počítači a nemáte reset.. Všechny odečty jsou omezeny naším vědomím, a ten nejhorší,
od kohokoli a jakýmkoli způsobem proveden, platí. Ultrazvuk, či jiná zobrazovací technika má vždy pravdu,
ale její majitelé zase nemusí vědět, která bije a také prohrají.
Lekce č.3:
Expoziční doba
Mobil a WiFi mají svoji expoziční dobu. Je to doba, za kterou dojde v elektrickém poli na těle ke změnám,
které se rezervami těla nevykompenzují. Následně již mohu hrát pouze ,,přetlačovanou“, pomocí něčeho
kompenzovat nedostatečnost některé tělní funkce či odtlačovat či zpožďovat chorobu. Opět záleží na tom, co
jsme schopni vidět. Znám pyšné léčitele, co řeknou, já si mobil odmáznu. Ještě pyšnější vám řeknou, že jsou na
takové úrovni, že se jim nic nemůže stát, nebo je dokonce chrání Bůh. Je to pouze o tom, že neví, co odečítat.
Až do vzniku choroby. Takže, vezměte si půlkruh expoziční doby, většině stačí tento 0 až 20 (pozn. stačilo v
době, kdy jsemto psal, teď to chce již 0 až 100) a podívejte se, kolikrát máte překročenu expoziční dobu
(přetočený tachometr).

Půlkruh Expozični doba

1 = moje expoziční doba

1) Na jedničku si definujte ,,moje expoziční doba od mobilu a WiFi“
2) Jakou mám expozici

Zajímavé, že ...
Expozice lehce pod deset expozičních dob bývá často, ale znal jsem borce, již tu není, měl rekord 50
expozičních dob v 51 letech. Mnohý mě odpoví, že žádné potíže nemá. Odkašle si a viditelně pajdá pryč. A
ráno spolkne brufen, aby vstal. Nebolí vás kyčel, nemáte bolavý bod na hrudi, špatnou štítnou žlázu a kašel?
Poruchy původu překročené expoziční doby podléhají efektu, který nazýváme zastřením. Někteří pak nejsou
schopni ani odečíst správně svoje hodnoty.

Vím, že společnost ovládl mobil. Ale obrovský rozdíl je, mám li ho v kapse, na stole před sebou, na vzdáleném
konci stolu, kam se musím natáhnout, nebo na okně, kam musím dojít.
Proč má mít dítě zapnutý mobil celý den? Stačí jen jednou denně na pár vteřin zapnout mobil a odeslat jediné
písmeno. S- přijeď ke škole, H - k hudebce, A - ujel mi autobus, O - dojel jsem OK. Ostatní jsou v ten moment
nedůležité kecy a povíte si je doma.
Takže vážení, našli jste se? A víte, čím vás a sebe léčitel krmí a jak se strefil? Jak vypadají preparáty
slavných firem? Jako ve správném seriálu nyní přeruším psaní a příště bude o dopadech v bioenergetických a
ještě vyšších polích a co se s preparáty a nejen preparáty dá dělat. Ne vždy jsou k vyhození i když některé velmi
známé dopadají v Markusově grafu velmi mizerně..

