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DOBIERANIE ZABIEGU
Osobiście jestem za zabiegami całościowymi. Organizm stanowi całość, więc jeśli jakaś jego część
cierpi, musi to negatywnie wpływać na inne. Niejednokrotnie jednak zdarza się, że Ty albo Twój
klient nie będziecie mieli czasu na zabieg całościowy. Wtedy niezbędne jest określenie, gdzie
bezwzględnie powinieneś posyłać energię.
Podstawą jest znajomość powiązań czakr między sobą i między narządami.
Jeśli na przykład wiesz, że choruje wątroba, to jasne jest dla Ciebie, aby posyłać energię do wątroby,
jak i do czakry, która za nią odpowiada - do splotu słonecznego.
Jeśli chorują płuca, będziesz wzmacniać je oraz tylną czakrę serca, która odpowiada za płuca.
Jeśli cierpi układ nerwowy, opracowuj czakrę korony, gdyż ona odpowiada za mózg i resztę układu
nerwowego.
Jeśli masz do czynienia z chorobą, której nie znasz, sprawdź w Internecie lub w książce
medycznej, jakich narządów ona dotyka. Dowiedz się, jakie czakry za nie odpowiadają.
Opracuj te narządy i czakry za nie odpowiadające.
W przypadku chorób hormonalnych powinieneś wiedzieć, że za układ hormonalny odpowiada
czakra trzeciego oka. Jeśli więc na przykład masz do czynienia z chorobą hormonalną jajników,
opracowujesz je, czakrę sakralną, która za nie odpowiada oraz czakrę trzeciego oka, gdyż ona rządzi
układem hormonalnym. Ponadto możesz też zwrócić uwagę na czakrę gardła, która ma wpływ na
czakrę sakralną. 
W przypadku na przykład cukrzycy, czyli hormonalnej choroby trzustki, opracowujesz trzustkę, splot
słoneczny, gdyż ta czakra odpowiada za ten narząd oraz czakrę trzeciego oka.
W przypadku problemów z tarczycą, opracowujesz tarczycę z czakrą gardła oraz trzecie oko.
W przypadku ciężkich chorób z czakry podstawy (np. białaczka - choroba krwi, osteoporoza,
złamania, paraliż mięśniowy) musisz wiedzieć, że czakra podstawy jest powiązana z czakrami
wszystkich stawów:



 barków, 
 łokci, 
 nadgarstków, 
 bioder, 
 kolan, 
 stawów skokowych 

oraz czakrami dłoni i stóp. Będziesz opracowywać więc chore miejsca, podstawę i wyżej
wymienione stawy oraz dłonie i stopy. Dlaczego? Jeśli jest ciężka choroba czakry podstawy, a Ty
opracujesz tylko ją, czakry powiązane z podstawą będą podbierać od niej energię, co spowoduje
problem z wyzdrowieniem (w przypadku ciężkich chorób czakry podstawy i one są słabe, jako
czakry powiązane).
Czakrę splotu (obie strony), czakrę tylną serca i czakrę korony możesz opracowywać w
zasadzie w przypadku każdej choroby.
Dlaczego? W czakrze splotu gromadzą się energie stresu. Badania naukowe dowodzą zaś, że stres
obniża odporność układu immunologicznego i zaburza jego funkcjonowanie. Znaczy to, że stres jest
w zasadzie przyczyną wszystkich chorób, w tym nowotworów. Układ immunologiczny produkuje
między innymi specjalne komórki odpornościowe, które likwidują komórki nowotworowe, które w
pewnej ilości są obecne w każdym organizmie.
Co do czakry serca, ona odpowiada m.in. za odczuwanie miłości. Zasadniczo zaś choruje osoba,
która nie bardzo kocha siebie. Odczuwanie miłości sprawia, że organizm produkuje więcej endorfin.
Działanie endorfin:

 poprawa samopoczucia, 
 silna stymulacja układu odpornościowego (zwłaszcza w przypadku beta-endorfin) – a więc

uodpornienie na wszelkiego rodzaju choroby, 
 działanie przeciwzapalne – niestraszne nam infekcje, 
 silne działanie przeciwbólowe. 

Wniosek jest prosty – szczerze kochasz siebie, nie chorujesz.
Co do układu nerwowego zaś, rządzi on całym organizmem. Jeśli więc coś z ciałem fizycznym jest
nie tak, prawdopodobnie mózg nie wysyła prawidłowych sygnałów.
 


