
Psychickému přepadení se l:
bránit vírou ve Ýlastní sílu

Energetické nebo psychické přepadení může u
člověka vyvo|at osoba, která je bezprostředně vedlg
něj. ale také může být vzdálena na desítky kilometnl:
Výsledkem přepadení je ztráta elánu, chuti k ávotu,
často také únava a strach.

ck em se

Energetické přepadení, ne.
boli vytahování energie, je
zásah do bioeneIgetického
pole člověka' kteý je způso.
ben negativním vlivem jiné
osoby. Uvnitř lidského těla
existují tři způsoby vnímání
(iltelektuální, emocioniílní a
energetické)' které jsou spo.
jené s naší psychikou. Reakce
na negativní náboj působí na
energetické úrovni a vyvolá-
vá porušení eneÍgetické rov.
nováhy' První fáze přepadení
uení nebezpečná, pÍotoŽe

energetický obal je velice po.
hyblivý a rychle obnovuje
svou strukturu. Když nega-
tivní odebírání energie po-
kračuje a proniká do emo-
cionálního a mentálního oba.
lu, ještě to neznamená, že za-
číná nemoc. Zhoršení psy-
chického a fyŽického sta\.u
může začít; když člověk včle.
ní iďormace o přepadení do
svého vědomí a dostane
strach. V tomto okamáku se
ooruší rovnováha na všech

úrowích a lTtvoří se pod:
mín}y pro onemocnění.

Žijeme v obrovském oceá-
nu energie, která vniká do
našeho těla a odtéká do ves.
míru. Každý z nás má svou
úroveň energie, kteÍá je od.
vislá od jeho úrowě duchov-
ní. hoto, když někdo vaši
energie pořebuje v dobrém,
dejte mu ji. Nejlepším způ-
sobem obrany před negativní
energií je víÍa ve vlastní sílu'
Dotyčné osobě nesmíme přát
nic špatného, protože kaŽdý
je strůjcern vlastního osudu.
Každý vytváí svou karmu, a
proto je zodpovědný sáfu za
sebe.

Svůj ochranný energetický

obal můžete vytvořit tak' že
se dokážete v každém Přípa.
dě naladit pozitivně a nebu.
dete mít pocit zloby či agÍe.
sivity. Jenom duchovní čisto.
ta a čistota myšlenek lytvoří
nejsilnější energetický obal,
od něhož se záporné rysílání
wací ?ět jako bumerang. V
případě kontaktu s člověkeh,
který na vás má negativní
Yliv, přiložte pravou ruku na
levou a pokračujte v konver-
zaci. Myšlenkou můžete meá
vámi vytvořit stěnu, která k
vám nenechá záporné vlilY
proniknout.
. Rostislav Prokopju\
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