ISTOTA KOSMOENERGETYKI

Недоступен ни однин перевод.
https://youtu.be/2mKL1SM28i8

https://www.youtube.com/watch?v=SCJBSNbpnsI

https://www.youtube.com/watch?v=iKozDw132FM

Zapraszam do obejrzenia filmu gdzie Vladimir Pietrov ( założyciel Szkoły Kosmoenergetyki , To
własnie On jest ojcem Kosmoenergetyki w nasze czasy . On nauczał i przekazywał Wiedzę o
Kosmoenergetyce którą niestety niektórzy Nieuczciwi "kosmoenergeci" zmieniają pod siebie a i
jeszcze udzielają inicjacji nie posiadając Prawdziwej Wiedzy i umiejętności.
https://www.youtube.com/watch?v=PLy6j5zJAdA

https://www.youtube.com/watch?v=tPGiux53Qdo

http://www.cosmoki.ru/rolist/osn_met.html
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https://youtu.be/yw27V_FCEGc

Kosmoenergetyka (medycyna energoinformacyjna)

21 grudnia 2009 roku International Classic Cosmoenergy Federation, Riga, Latvia została
przyjęta w poczet członków WHO (Światowa Organizacja Zdrowia). Tym samym
Kosmoenergetyka włączona została do światowego systemu ochrony zdrowia.

Kosmoenergetyka należy do najstarszych metod uzdrawiania. Była już znana przez cywilizacje
Lemurów i Atlantów. Stanowi połączenie prastarej wiedzy zgromadzonej na przestrzeni wieków.
Zgodnie z myślą przewodnią kosmoenergetyki materia i energia znajdują się w nierozerwalnej
całości, a fizjologia człowieka jest skomplikowaną strukturą pól biologicznych.

Każdy narząd, każda tkanka mają swój własny i specyficzny zakres częstotliwości. W
przypadku choroby naturalna skala częstotliwości zmienia się. Kosmoenergeta podaje energię
na chory organ i jednocześnie podaje ogólnie uzdrawiające częstotliwości na cały organizm.
Wokół chorego organu zostaje stworzone pole torsyjne, które posiada charakterystykę
zdrowego organu. Wymuszony rezonans przywraca do zdrowia ten narząd.

Kosmoenergetyka to kierunek wiedzy stosowanej, należącej do dziedziny medycyny
energoinformacyjnej, która korzysta ze strumieni energoinformacyjnych. Reprezentuje system
kosmicznego promieniowania i częstotliwości, u której podstaw leży teoria budowy
wielowymiarowego wszechświata i uniwersalna wiedza o budowie energetycznej istoty ludzkiej.
Dana metoda dysponuje częstotliwościami szerokiego zasięgu, mocy i możliwości działania na
energetyczne pole człowieka przy pomocy czystego, kosmicznego
promieniowania,przekazywanego za pośrednictwem kosmicznych wielofunkcyjnych strumieni,
pochodzących z różnych energetycznych poziomów. Skutkiem każdej sesji
kosmoenergetycznej jest harmoniczna przemiana, która dokonuje się w polach życiowych ze
względu na rezonans z dobranymi częstotliwościami energetycznych pól. ( www.kosmoenerget
yka.pl
)
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„Kosmoenergetyczne uzdrawianie, które pomyślnie rozwija się od 1996.., w latach swojego
istnienia osiągnęło zdumiewające wyniki, przygotowując dziesiątki tysięcy kosmoenergetów –
uzdrowicieli w Rosji, Ukrainie i poza tymi krajami, uzdrawiając setki tysięcy ludzi z różnych
schorzeń.
Na podstawie naukowych badań z wykorzystaniem aparatów elektrycznych do pomiarów
energii subtelnych w latach 2002-2004 wraz z Państwowym Technicznym Uniwersytetem w
Ałtaju, ostatecznie udowodniono efektywne oddziaływanie częstotliwości kosmoenergetycznych
na oczyszczenie i odbudowywanie struktur czakr podstawowych, na uruchomianie energii w
kręgosłupie,, na energoinformacyjne oczyszczenie częstotliwościami organów i ciała
człowieka...

...Metoda kosmoenergetyki pomaga pozbyć się wielu chorób.
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Ponadto pomaga w :
Rozwoju duchowymi odnalezieniu cennych wartości
odnaleźć swoje prawdziwe „Ja” i odzyskać poczucie własnej wartości
odnaleźć właściwą drogę życia i odzyskać harmonię z otaczającym światem

Metoda Kosmoenergetyki pomaga mamom:
- realizować pragnienie posiadania dzieci
- w pomyślnym porodzie
- chronić własne zdrowie
- właściwie ukształtować stosunki pomiędzy matką, ojcem i dzieckiem
- wychowywać dziecko w szczęściu i zdrowiu
- w profilaktyce, wczesnym diagnozowaniu i szybkim uzdrawianiu
- wprowadzić dziecko w dorosłe życie...

...Kosmoenergetyka scala człowieka dla jego zdrowia, szczęścia i powodzenia
Odbudowuje pracę systemu nerwowego, odpornościowego, kostnego (choroby stawów i
kręgosłupa), układu krążenia (choroby serca, żył, krwi), naprawia zaburzenia pracy układu
hormonalnego i przewodu pokarmowego (wrzody,zapalenia, choroby onkologiczne) , uzdrawia
wszystkie problemy dróg oddechowych oraz problemy związane z chorobą skóry i inne...
...Metoda ta reguluje energetykę organizmu, wyrównuje poziom naładowania czakr i aury.
Pozwala pozbyć się destruktywnej energii , niszczy negatywne działanie pasożytów
energetycznych i wampiryzmu, uwalnia od negatywnej energii...
...Kosmoenergetyka działa na poziomie przyczyny – wskazując źródło i istotę problemu, otwiera
przed człowiekiem drogę ku zdrowiu, oczyszcza jego psychikę i ciało od nagromadzonych
negatywnych energii, skupiających się w różnych warstwach jego energetycznej przestrzeni.
Dzięki temu nie leczy pojedynczej dolegliwości, ale kompleksowo uzdrawia cały system
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człowieka, przywraca równowagę organizmowi, wspomagając przy tym rozwój duchowy...” („
Moja KOSMOENERGETYKA” cudowna siła uzdrawiająca duszę i ciało” Valentyna
Fedosyeyeva. Poznań 2013r)

Częstotliwość sesji dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Terapia z równym powodzeniem może odbywać się na odległość.

Operator pracuje wówczas ze zdjęciem pacjenta.

Polecane są również sesje grupowe z uwagi na wzmożenie przepływu energii.
Praca z dziećmi do lat 14 odbywa się tylko z matką, ponieważ aura matki i dziecka jest
połączona
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