Hvad er energi?
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energi er alt
hvad der er...

Sindet skal ikke styre vores tanker
og følelser, vi skal styre sindet
og bruge alle vores sanser.

En ubeskrivelig følelse, fyldt med
kærlighed. Varmt, luftig og let.
Millioner af miniature lyn som suser
rundt som en spiral, draget hen
imod et rum der virker uendelig.
Det er sådan, jeg vil beskrive
energi! Uden energi ville den
fysiske krop ikke være til.
Energi strømmer ud fra solen og
går ind i nogle af de oprindelige
fysiske atomer, som flyder omkring
i jordens atmosfære i talløse
myriader. Dette fremtvinger
den kendte vibration som bl.a.
clairvoyante omtaler. Mennesket
vibrerer på forskellige frekvenser,
alt efter hvilken udvikling de
befinder sig på.
Din fysiske krop er omgivet af
et energifelt som omgiver hele
kroppen. Menneskets energisystem er elektromagnetisk, og
energien er kinetisk, dvs. den
flytter sig. Kroppens 7 kraftcentre,
også kaldt chakra, er livsvigtige
regulatorer af livsenergiens strøm.
De udgør de vigtigste, biologiske
batterier bag din følelsesmæssige
livshistorie. Dybe traumatiske
oplevelser, forestillinger og
holdninger i vort liv ændrer
cellernes frekvenser og hele
energisystemets egenart.
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Energierne har stor indvirkning
på det fysiske legemes helbred.
Der er tale om et moderne
informationscenter og følsomt
sansesystem. Vi kommunikerer,
dels ubevidst, hele tiden med
alt omkring os ved hjælp af
dette system, som er en bevidst
elektricitet, der videregiver og
modtager meddelelser fra andre
menneskers legemer. Det er
disse meddelelser fra og inden
for energifeltet, som intuitive
mennesker sanser.
Jeg kunne også skrive...
Alt levende pulserer af energi,
og al denne energi indeholder
information.
Det menneskelige legeme skaber
elektricitet, fordi levende væv
skaber energi. Mennesket lyser op!
Det giver stof til eftertanke at
tænke på, at vores sind er i hver
eneste celle i vores krop! Alle
vores negative tanker og ydre
påvirkninger sætter sig i cellerne,
og blokerer for energien.
Vi ved, at sygdom ofte kommer
udefra og skyldes forkert tænkning.
Ved at leve et bevidst liv, være
positiv og leve i nuet, har vi
mulighed for at få energien til
at flyde frit.

Sindet skal ikke styre vores tanker
og følelser, vi skal styre sindet
og bruge alle vores sanser.
Dette er et svært stykke arbejde.
Daglig meditation og stilhed
skaber balance i energisystemet,
giver overskud, glæde, og positive
energier vil strømme ind i energisystemet.
Udover universet kan du hente
energi igennem den mad vi spiser,
vand, motion, og så er naturen fyldt
med energi. Tænk bare på træerne
og vandet, en regulær energibombe
når vi er bevidste om det.
I fremtiden vil mennesket leve et
mere bevidst liv. Man vil anerkende,
at vores energilegeme som er en
livshistorie, er et intelligent hylster
med energi, som forlader den
fysiske krop når vi dør.
Og når tiden er inde vil dette
hylster atter forsyne en fysisk
krop med vitalitet og intelligens.

valg til at
forandre din energi
Slip din vrede og brug
den som en bevidsthed i
at forandre dit liv!
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