Stav zdraví je normálním stavem člověka
Tělo (i psychika) je stvořeno k tomu, aby bylo zdravé
Má v sobě své vlastní uzdravovací mechanizmy (např. imunitu, procesy hojení ran, boj s
mikroorganismy, opravy chybných replikací buněk u rakovin apod.). Léky mají většinou jen takový
účinek, jaký od nich očekáváme (viz homeopatika, placebo). Pro dobrý zdravotní stav je nezbytné
nedávat prostor žádným negativním i jiným myšlenkám - to je zásada správného pozitivního myšlení.
Kdo očekává zdraví, tomu se dostaví. Jsme tím, čím být chceme.
Náš duch naše tělo i psychiku řídí a udržuje je zdravé, odolné, vitální a výkonné. Tento stav
podporuje pozitivní myšlení. Chybí-li víra v uzdravení, není skutečné uzdravení možné. Zdravým se
člověk stává díky svému úsilí. Současný stav těla i psychiky je přesným obrazem současných
myšlenek, což se projevuje v jejich aktuálním stavu, protože každá myšlenka skrze podvědomí usiluje
o to, aby se uskutečnila.
Mysl, která se neumí ovládat (plodí a udržuje a různé negativní a jiné nevhodné myšlenky) však
tyto mechanismy oslabuje nebo blokuje. Myšlenka je počátkem všeho, je tvůrčím činem. Pozitivní
myšlení plodí zákonitě pozitivní ovoce - aktivuje tvořivé síly podvědomí a energii k jejich
uskutečnění. Kdo má zdravé myšlenky, ten nemůže být nemocný.

Nemoc není jen poruchou na buněčné úrovni, nýbrž také poruchou v
energetickém poli buněk
Dobře proudící pozitivní vitální energie v dostatečném množství je základní podmínkou dobrého
zdraví a odolnosti vůči nemocem. Prověření čistoty obytných nebo pracovních prostor, potřeba jejich
vyčištění od kontaminace negativními energiemi a zajištění dobře proudící geoenergie a astroenergie
do těchto prostor je základní podmínku jejich bezpečného užívání.
Pro řešení problémů osob, zvířat i rostlin je vhodná zejména práce s energiemi - biotronika a
bioenergetické působení na dálku nebo dotykem, které je šetrné a účinné. V kombinaci s celostním
přístupem, homeopatickými metodami a při oboustranné spolupráci je možné dosáhnout velmi
dobrých a rychlých výsledků. Důležité je odstranění příčin problémů, aktivace vlastní schopnosti
vyléčit se a také prevence.
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Pro jakoukoli efektivní pomoc není nezbytný osobní
kontakt
Pomoc a léčba může probíhat i na dálku, a to i bez vědomí léčené osoby
Pokud si někdo nedokáže z jakéhokoliv důvodu pomoci sám s řešením nebo úplným vyřešením
své situace, problémů nebo stavu (případně situace, problémů nebo stavu někoho jiného), může využít
pomoci druhých osob, které mají větší možnosti, schopnosti, dovednosti, znalosti, praxi a zkušenosti.
Pomoc ve formě diagnostiky a vlastní léčby je možná i na dálku za určitých specifických
podmínek, které jsou vždy individuální. Jedná se o proces, jehož délka je přímo závislá na konkrétním
stavu, na délce eskalace problému, na hloubce a závažnosti řešeného problému a taktéž i na úrovni
cílového stavu, kterého je třeba dosáhnout.
K účinné pomoci při řešení jakéhokoliv problému, zejména zdravotního, není nezbytné osobní
setkání, neboť každá změna a řešení těchto problémů se odehrává v nitru každé osoby, tedy na úrovni
jeho podvědomí, kde se aktivují právě ony tvořivé podvědomé síly a energie, které pak aktivně a
postupně tyto pozitivní změny způsobují.
Pro dosažení dlouhodobého nebo trvalého zlepšení stavu nebo vyřešení daného problému je v
některých případech nezbytné opakování procesu, případně jeho korekce, a to podle potřeby, což se
týká zejména komplikovaných stavů a problémů. V některých případech je nezbytný osobní kontakt a
aktivní spolupráce s poskytovatelem pomoci (např. při léčení přiložením rukou apod.).
Tato pomoc však nemusí být v konečném důsledku z různých důvodů stoprocentně účinná a
efektivní, i když byla ze strany poskytovatele pomoci vyvinuta maximální snaha, přístup a zájem.
Výsledek je taktéž závislý i na motivaci a intenzitě chtění léčeného, na jeho víře v účinnost této
pomoci a na jeho očekávání úspěchu léčby.

Práce s energiemi vhodně doplňují a přitom respektují klasickou medicínu
Praktikované práce s energiemi vhodně a účinně doplňují a respektují oficiální klasickou
medicínu (diagnózu, indikovanou léčbu, zákroky, operace, léčebný režim, předepsané léky,
rehabilitace apod.), jsou přitom většinou zcela bezbolestné a navíc léčbu výrazně urychlují a tím ji i
zpříjemňují a zlevňují.
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