AKUPUNKTURA

Informacijska interakcija med telesom in vesoljem poteka po meridianih

A

Telo je hologram

kupunkturne igle, nekateri kristali, Polarix
in drugi pripomočki
uravnajo energijski oziroma
informacijski tok, če z njimi
delujemo na akupunkturne
točke. Te po holografskem načelu predstavljajo različne organe in funkcije. Naše telo je
namreč hologram, zato je vsak

del holograma pomanjšana
različica celote, v knjigi Fantomski jaz razlaga David Icke.
Kakor so naša holografska
telesa zakodirana z informacijami o holografskem vesolju,
tako tudi vsak del našega telesa
shranjuje, v miniaturi, informacije o celem telesu. Iz tega lahko razumemo, kako akupunk-

MERIDIANI V ČLOVEŠKEM TELESU SO
KOT MATIČNA PLOŠČA RAČUNALNIKA

Foto splet

To je računalniško izboljšana različica slike, ki so jo posneli v bolnišnici Necker v Parizu v skupni študiji s citološkim laboratorijem vojaške bolnišnice. V akupunkturne
točke so vbrizgali radioaktivno sledilo, nato pa so naredili fotografijo z gama kamero, da bi videli, kam bo šlo. Njegova pot je naredila vzorec akupunkturnega sistema meridianov. To je potrdilo obstoj omrežja meridianov v telesu, ki ga je »sodobna medicina« dolgo zavračala in smešila.
Študija je potrdila še eno pomembno dejstvo. Počasneje
ko teče energija ali či skozi meridiane, manj smo zdravi. Ko
energija teče z optimalno hitrostjo in ubrano, smo zdravi.
To je mogoče zato, ker je energija ali či informacija, ki vsebuje tako podrobnosti o
težavi oziroma neravnovesju v telesu kot
tudi navodila, kako se na problem odzvati. Če predolgo odlašamo s priznanjem
problema, ta ne bo rešen in se bo verjetno
še poslabšal. To je eden od razlogov, zakaj je človek, ki že ima zdravstvene težave, pa jih še ni odpravil, tako dovzeten še
za druge bolezni.
Či torej vsebuje navodila za ohranjanje ravnotežja in ubranosti v telesu in ko
je ta komunikacija okrnjena, je porušeno tudi ravnotežje in harmonija v telesu,
zato zbolimo, opisuje Icke.
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tura, refleksoterapija in druge
oblike alternativnega zdravljenja prepoznajo točke na ušesih,
dlaneh, stopalih in tako naprej,
ki predstavljajo srce, možgane,
pljuča, jetra in drugo.
Ključni del informacijske
interakcije med telesom in vesoljem poteka po energijskih
oziroma informacijskih kanalih, znanih kot akupunkturne črte ali meridiani. To je tako
kot matična plošča v računalniku. Ko informacije, Kitajci jim
pravijo či, krožijo po meridianih in se obdelujejo z maksimalno hitrostjo, je telo zdravo.
Če se tok kakorkoli popači, se
začnejo zaradi napačnega ali
blokiranega prenosa informacij pojavljati okvare na telesnih
sistemih. Računalnik »dela počasi«, če virus prizadene informacijski tokokrog.

VPLIV ČAKER
ČUTIMO

Meridiani delujejo po tokokrogih in lahko tečejo iz stopala v glavo in spet nazaj. Bolečine v glavi lahko povzroči blokiran ali okvarjen energijski tok
skozi stopalo in ko se to zgodi,
ni ravno logično zabosti iglo v
glavo, mar ne? Akupunkturist
in komplementarni zdravilec
Mike Lambert s klinike Shen
na otoku Isle of Wight v Angliji pravi: »Simptom in vzrok
simptoma sta zelo redko na istem mestu,« pripoveduje Icke.

Prvi del knjige »Fantomski
jaz«, iz katere povzemamo ta
članek, in drugi del knjige (na
sliki), ki je pred izidom, lahko naročite na Misteriji.si ali
051/307 777.
Akupunkturni meridiani
so povezani s točkami energijskih vrtincev ali čakrami. Beseda čakra prihaja iz sanskrta in
pomeni »svetlobno kolo«. Čakre povezujejo telo z drugimi
stanji bivanja in resničnosti. S
prostim očesom jih ne moremo
videti, ker so del energijskega
polja telesa, čutimo pa njihov
vpliv. Denimo, sakralna čakra
v spodnjem delu trebuha je povezana s čustvi, zato tam ljudje čutimo tesnobo; pravimo, da
nas »stisne v želodcu«, če smo
živčni ali nas je strah. Ljubezen
in sočutje pa čutimo na sredini
prsi, kjer je srčna čakra.
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