Erők körülöttünk
Éljük mindennapjainkat otthonunkban, munkahelyünkön-iskolában --- miközben sok-sok hatás ér
bennünket környezetünkből. A zajt, a fényt, a szagot, a hőt felismerjük, de vannak érzéseink, amivel
nem tudunk mit kezdeni – nem is foglalkozunk vele.
Bizonyára mindenki számára ismerősek az alábbi helyzetek:
- napközben sokszor bizsergés jár át bennünket, néhány másodpercig, vagy tovább
- idegen helyen alváskor (ahol van lehetőség) megvizsgáljuk, melyik ágyon aludjunk, merre
álljon a fejünk
- beülünk egy érdekes előadásra, amit régóta vártunk, nem vagyunk fáradtak – és egy idő
után leragad a szemünk, vagy fészkelődünk folyamatosan, nem találva helyünket…
Mi lehet az oka?
Falun, tanyán élő dédszüleink még ismerték a természetet. Házukat száraz helyre építették (ahol a
csóka fészkel, ott nem jó az embernek…). Az elkészült házba beeresztették a macskát, a kutyát és
megfigyelték, hová fekszenek. Ahol a kutya fekszik az jó nekünk, ahol a macska, az nem. A
pásztorok is tudták, melyek azok a helyek a legelőn, a karámban, amelyet minden állat elkerül. Ha
véres lett a tehén teje, a gazda átkötötte az istálló másik részére.
A népi bölcsesség még tudatában volt, hogy a földből áramlik valamilyen erő, ami hatással van ránk
– el kell kerülni, ha nem akarunk súlyos következményeket.
De tisztában voltak azzal is, hol vannak azok a helyek, ahol jó tartózkodni, jó lenni egy kicsit –
utána sokkal jobban érzi magát az ember. Ilyen helyekre szoktak egyházi ünnepek alkalmával
zarándokutak, körmenetek indulni.
Az így megnyilvánuló erők – nevezzük most már földsugárzásoknak – hatásuk alapján lehet
pozitív (gyógyító, töltő) és negatív (megbetegítő, lemerítő) erő.
A sokféle földsugárzás két fajtája különösen erősen negatív módon hat számunkra:
- földalatti vízerek (0,5-1,5m széles szabálytalan vonalú , változó, nagyon erős hatás)
- Hartmann-vonalak (szabályos 2x2m-es, 30cm vonalszélességű, É-D---K-NY irányú háló)
Amikor ezekben a sugárzásokban hosszabb ideig
tartózkodunk, szervezetünk érzékeli a számára nem jó
külső hatást. Próbálja semlegesíteni – de ez egyre
nagyobb erőveszteséggel jár – csak fogy-fogy az
erőnk. Egy idő után már érezzük is, hogy valami gond
van – az orvosok ilyenkor mondják, hogy meg kell
tanulni együtt élni vele és szedni a vödör vegyszert
egy életen át. A legtöbb krónikus – tartósan fennálló
betegség oka egyszerűen „csak” az erővesztés….
Mit tehetünk ilyenkor?
Meg kell vizsgálni a helyet, ahol sok időt töltünk –
ágyunkat, munkahelyünket. Az ábrán látszik a szoba
berendezése, a szabályos Hartmann-háló, valamint a
vízér hatása. Látható, hogy a kisszobában a
gyermekágyon, valamint a nappaliban a felnőttek
ágyán hosszanti irányú H-vonal halad át. Ez alapján át
kell tenni mind a két ágyat a szemközti falhoz. Az
íróasztal teljesen jó helyen van, az ebédlőasztalnál viszont nem lenne jó órákat eltölteni.
Ha képesek vagyunk megszokásainkon változtatni – legelőször is áttesszük az ágyunkat megfelelő
helyre – megtettük első lépésünket a gyógyulás felé. Ezután pedig vissza kell pótolni az elvesztett
erőt…… Ha nem hiszünk ebben, nem változtatunk – a tünetek egyre sűrűsödnek,
következményeket a 2.oldalon láthatóak.
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1.oldal

Hartmann-vonalak hatásai
Gyakori migrén, fejfájás, szédülés,
alvásgondok, idegesség, látás-,
hallásromlás, nyaki meszesedés

Levertség, állandósult rossz
közérzet

Krónikus légúti betegségek, szívritmuszavar

Fokozott látás-, hallásromlás,
epilepszia, rémálmok, erős
fejfájás, agydaganat, ciszta,
fogágy betegségek

Hasi- és gyomor panaszok,
emésztési gondok, allergia, ciszták
a hasüregben

Krónikus légúti betegségek,
szívinfarktus, vállizületi
gondok

Krónikus petefészek-, prosztata
gyulladás, meddőség, menses
problémák

Krónikus gyulladások a
hasüregben, vese elégtelenség

Mozgásszervi gondok, ízületi
gyulladások, érszűkület a lábszáron

Krónikus méh-, prosztata, hólyag
gyulladások, meddőség

Vízerek hatásai

www.napturul.hu

Szürke-, zöldhályog, erős halláskárosodás, szájbetegségek
kór, teljes testi gyengeség

Szklerózis-multiplex, PCP,
Bechterew-kór, Parkinson-kór

Légúti betegségek, allergia, asztma,
szívbetegségek

A csomópontban érintett
valamennyi szervben
daganat lehetősége
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