Как да оцелеем в градска среда
Какви са последиците върху организма от електромагнитната
радиация?
Живеем в епоха, в която технологията е проникнала във всяка сфера на
живота ни. Тя ни заобикаля и сме свикнали с нея до такава степен, че дори
не помисляме как рефлектира върху нас. Електромагнитната радиация е
реална опасност, за която като че ли избягваме да говорим. На пръв поглед
безопасната техника всъщност има силно негативно влияние върху фината
материя на тялото ни.
Случвало ли ви се е да чуете от близък или дори самите вие да сте
установили, че нещо спира оздравителния ви процес и като че
ли изпива жизнените ви възстановителни сили?
Често пъти пропускаме да направим връзка между оплакванията, които
имаме за физическото си състояние и постоянното ни излагане на
радиация, просто защото не я усещаме.
Не всеки организъм е еднакво чувствителен на енергийните потоци в
тялото и извън него, но по-големия процент от нас са усещали върху себе
си негативните последствия от продължително излагане при работа с
електротехника.
Индивидуалната
склонност
на
организма
към натрупване на определени токсични вещества или влияния може
лесно да се провери чрез Биорезонансна диагностика. Тук можете да
видите повече за това какво представлява и каква важна информация може
да ни даде.

Централната ни нервна система например може да ни дава знак за
прекалено „облъчване“ от техниката. За жалост обаче ние често
игнорираме сигналите й, че имаме нужда от почивка, пренастройка,
прочистване.
Друг проблем на съвременните граждани е все по-честото натрупване на
тежки метали в организма.
Натрупване на тежки метали
Симптоми като умора, депресия или хормонален дисбаланс могат да се
отнесат и към натрупването на болестотворните метали в организма ни.
Това води до възпрепятстване обмяната на вещества в организма, както и
до хроничното му натравяне. Подобни метали са никел, алуминий,
арсен, кадмий, олово и живак.

И ако мислите, че единствено хората, живеещи в близост до промишлени
заводи са в опасност от натрупването на тези вредни вещества, то вие сте в
заблуда. Тези метали се съдържат в приборите ни за хранене, кенчета с
напитки, в някои храникато маргарина, в цигарения дим или просто
замърсен въздух.. в общи линии са навсякъде около нас, но това не значи,
че нямаме известна доза контрол. Освен да ограничаваме досега на
организма си с тях, можем да предприемем и крачка към прочистване на
организма от тях. Скоро ще ви запозная по-подробно с едни от
причинителите на най-големите ни вреди и как да се предпазим от тях.

Какво е Електро есенс?
Както при натрупване на тежки метали, така и при излагане на
радиация от
всякакъв
вид
(електрическа,
ядрена,
слънчева,
лъчетерапия) нормалната функция на нерваната система и цялостта на
енергиите в тялото биват нарушени.

В помощ на възстановяване на клетките и с цел тяхното предпазване може
да се използва една от Австралийските цветни есенции – Electro essence
или „Без градски стрес и радиация“. Tя представлява сбор от няколко
цветя, които работят в посока освобождаване от емоционален страх и
изтощение, свързани със земното, електрическото и електромагнитното
излъчване. Комбинацията подпомага редуцирането на емоционалните
ефекти от стреса на големия град и електромагнитната радиация, поставя
ни в унисон със земните ритми и ни възвръща възстановителните и
жизнени сили.
Като пример можем да разгледаме резултатите, които Electro essence дава
при засегнатите от злополуката в Чернобил деца, израснали в Беларус. От
години асоциацията на Австралийските цветни есенции дарява на
тамошната „Програма за спасяване от радиация“ от тази есенция, която те
включват в рехабилитационната си програма. Резултатите са два пъти посилни от тези, постигнати от лечението със спирулина, която до преди
появата на есенциите се е смятала за най-силното средство за редуциране
нивата на радиация. Само след двуседмичен прием на Electro essence при
децата е наблюдаван спад на радиацията в организма с 43%.

Повече за тази и останалите Австралийски цветни есенции можете да
научите както от официалния им сайт – http://ausflowers.com.au/ , така и от
Енциклопедията на Австралийските цветни есенции на Иън Уайт.
Ето и линкове към онлайн магазина на Център Хела, от където могат да
бъдат закупени есенциите и книгата:
http://helashop-bg.net/product/598/electro-essence-esentsia-bez-gradski-stres-iradiatsia.html
http://helashop-bg.net/product/824/avstraliyski-tsvetni-esentsii-ian-uayt.html

