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OTÁZKY A ODPOVĚDI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otázka č.084  14.08. 2003
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázka: Jak říká manžel : "K člověku, kterému bych nejraději pomohl, který je mi nejbližší, mě nepustí" Jsme spolu s manželem přes 25 let. Oba se několik let zajímáme o duchovno. Já mám pocit, že jsem stále na začátku - začínám se zajímat o Reiki. Manžel dostal dar - je schopen pomáhat lidem i na dálku. Vnímají to velmi dobře. Je i fyzicky cítit velikánskou energií, kterou má v rukou. Jediný člověk, kterému nemůže pomoci jsem já . Když stál u mého lůžka v době, kdy u mne probíhal slabší infarkt, zoufale se snažil mi pomoci, ale jak říkal - "nepustili mě k tobě". Nedaří se pomoci mi na dálku jako u ostatních. Ještě horší situace je při přímém kontaktu. Stačí pokus mě obejmout a do 2-3 min. začnu pociťovat nedostatek vzduchu, pokašlávat a cítím se velmi špatně. Stejná situace nastává, když by jen položil dlaně na má záda, případně když začne soustředěně mluvit o duchovních věcech a problémech, které mi způsobuje jeho snaha mi pomoci. Máš pro to, prosím, nějaké vysvětlení ? Š. 

Odpověď: Člověk nesmí léčit s osobním zaujetím. Pak poskvrňuje čisté svým osobním chtěním. Jinak ti to těžko vysvětlím, páč to na tebe bude silné kafe. Ono léčení stejně nikam nevede. Jinak pozdravuj manžela, neboť se stal jen otrokem, nemoc je silnější. Celý svět nevyléčí vysiluje akorát sebe. Sám to pozná až bude mít 1000 pacientů denně ve své čekárně. A zajímalo by mě jen tak okrajově kdo jsou ti oni co ho nepustí... zřejmě jsi ty silnější a duchovně vyspělejší osoba než ti jimž tvůj manžel slouží a tak na tebe nemůžou. Nemoc neexistuje je to jen tvá představa. Celé léčení se odehrává jen na poli vědomí... dokáže-li se změnit příčina ve vědomí, pak následky na těle odezní samy. Stačí jen víra... a ty cítíš srdcem že tady něco nesedí... léčitel potlačí jen příznaky. Příčinu si způsobuješ ty sama... a to za tebe nikdo nevyřeší. Léčitel je jen uživatel... ty jsi programátor... ty sama musíš poznat sebe. Pak pochopíš jak vznikají a z čeho tvé nemoci. Ale pamatuj, že materiální tělo a symptomy neexistují... tělo je jen obrazem ducha. Jak to píše Guru v sekci zdraví. 
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