СПИСАНИЕ N° 4
месец Декември 2020

1. TARE ERIDITARIE /наследствени обременености/ - интересни факти
2. Вирус №1 на годината
3. Катализатор LYMPHO CLEANER - една добра профилактика
Всички сме чували за наследствени заболявания. Самото определение “заболяване” и информацията
относно темата ни кара да се страхуваме, че има голяма вероятност и ние да се “разболеем”...
Ситуацията е почти аналогична на тази със съществуващите вируси, инфекции, насочени лоши
мисли към нас, завист и т.н.
Но нека обобщим тези вероятности и състояния, разбира се посредством Метода на Тюрен и науката
за вълните.
Вълните на тези наследствени предразположения се “прилепват” към нашата Аура. Тези форми на
“програмирана енергия”, носени от определени вълни, съпътстващи ни от самото зачатие и раждане
остават там завинаги. Вълните им имат вибраторна честота и информация, съответстваща на
болестите, които всеки един недъг съдържа. Поради това, те са щапмовани в Аурата, те са една врата,
отворена към всички болести, имащи еднаква честота: на практика се привличат по силата на Закона
на подобните / явлението индукция /. За Тюрен съществуват осем рода вълни, които обхващат
“информацията” на всички познати наследствени увреждания: етилно, сифилитично, тъканно,
туберколозно, канцерозно, артритно / ревматизъм и подагра /. Седмото увреждане касае проблеми с
Мозъка / случаите на умствено увреждане / и на Малкия мозък / всички двигателни увреждания /. На
практика е безполезно да се предпазваме от други вреди, ако преди това не се премахнат вълните на
наследствените предразположения. Ще направим няколко пояснения:
- Този процес е полезен за самите нас.
- Това е началото на една нова култура, която ще ни позволи да освободим бъдещите си наследници
от този товар.
- Деактивирането на личните ни наследици, предадени чрез нашите родители не ни предпазва от
натрупването на нови такива, в зависимост от сегашния ни начин на живот.
Всички хора се раждат с една, или две такива предразположения. Само един човек приблизително, на
около хиляда човека няма такива.
Тюрен създаде Катализатор HEREDITES, който буквално изтрива наследствените “заболявания”.
Не е ли това един прекрасен подарък за нашите деца?
За пореден път Методът Тюрен ни кара да сме съзнателни, мислещи човешки
същества.
Да сме благодарни и на човека, който с много усилия и труд продължава да
поддържа и развива това изключително ценно наследство - професор
Манфреди. Не знаем с какви думи да опишем Манфреди - Човека Вселена, за
неговия принос и невероятни разработки и програми, свързани и обхващащи
всички аспекти на нашето съществуване... Темата е необятна и постепенно ще
предоставяме информация за неговите важни открития.
Във връзка с това, което написахме - Мислили ли сте някога, че вибрациите на думите, които излизат
от устата ви са потенциално способни да “променят” вибрациите на хората и предметите, към които
са адресирани ? Чували сме от много автори да се говори по темата... как нашите мисли влияят върху
нас и всичко, което ни заобикаля. Как ние самите създаваме полетата на страх, отрицателни мисли,
недоволство и т.н., и те стават всеобща “реална” картина.

Колко от вас, дори в собствените си семейства смятат, че партньорът до тях е най-добрият им
приятел? Постоянно чуваме оплаквания от негативното отношение между партньори, независимо в
коя сфера от живота... и това се превръща в едно голямо клюкарстване и липса на комуникация
между самите партньори. Истината е, че чакаме външна намеса, външна защита... Трансформацията
започва от самите нас.
Колко от вас в проблемна ситуация / болест на дете, мъж, жена, роднина, или катастрофа и т.н. /
започват да излъчват положителни мисли, и по този начин подпомагат “добрия изход”...
Случва се точно обратното... Появява се поток от лоши мисли и притеснения, който се
разпространява навсякъде. Е...ако има един единствен човек, който се опитва да обясни: че е
по-добре да реагираме с вяра, доверие, любов, мъдрост, приемане и смирение, и разбира се с
програмата “Здрав съм” на сто хиляди човека, мислещи всеки ден по този “драматичен” начин...
какъв ще бъде резултата?
Програмата “Здрав съм” означава да изпращаме “здрави” мисли в пространството, за да променим
всеобщата картина. Но преди всичко първо ние трябва да отработим процеса в себе си.
Всички искаме перфектно здраве, най-хубавите узрели праскови, перфектна любов, живот...
Но... каквото семе посеете... след това полеете с вода, Слънце, търпение...
Тук Методът Тюрен доставя “семената” на Истинското здраве, онези семена, които не се срещат
другаде. И така неусетно стигаме и до темата за Вирус №1 на 2020г.
И да изчакаме чудото на растежа да се изпълни в тишина, молейки се на Небето да опази сеитбата от
урагани и други пагубни явления.
Някой направил ли е нещо?
Благодарение на малко “здрав” разум, на практика бихме очаквали “нещо” добро.
Може би този един човек е “сигналната лампа”, а не “лудият” и “различният”, който не гледа
телевизия и не се подава на масовата психоза. Изгражда една здрава единица - семейството, и я
разпостранява по веригата. Любов, доверие, истина... Всички сме едно семейство...
И точно сега е дошло времето да се замислим за всичко това... затворени по домовете си от
“страшния” вирус. Студено трябва да признаем заслугите на този нов вирус, който е бил изваден от
нашите физически, морални и интелектуални, и поведенчески слабости ... накратко, тези които
наричаме човешки слабости. Авторитетни източници казват: Намери ни неподготвени!
В този момент възниква въпросът: Какво трябваше да направим за да сме подготвени?
Никога не сме се замисляли...Обучени сме да се “предаваме” на болестта. И когато тя дойде, тепърва
да започнем да пием витамин С ....и продължаваме да мислим негативно, и да приемаме, че това
състояние е нормално. Сигурни ли сме, че сме запазили главите си?
Сигурни ли сме, че това е единствената реалност? След като през целия
ни живот така са ни “учили”. Как да “видим” и “разберем”, че всичко е в
нашите глави? Никой не ни е учил да разберем кои сме? Каква е нашата
мисия? Да разберем повече за нашата душа и ум...
Ние мислим, че сме културни, но... нашата култура по скоро изглежда
като “некултура”. Изглежда абсурдно, че вирус - мъничко и почти
невидимо образувание, може да унищожи Човешко същество. Човек се
чуди как това може да се случи. Продължаваме да наблюдаваме тези
факти, като изследваме само техния химичен или био-химичен аспект,
тоест материал. Знаем обаче, че “вътре” в материята има енергия, която характезира и определя
съществуването и. Дори днес няма инструменти за изучаването на тази енергия, и когато всички
“становища” са намерени, трябва да се преразгледат внимателно. Професор Манфреди изразява
мнение:
” Че всички ние живеем според законите, които управляват цялата Вселена. Това са някои основни
истини, които предполагаме всеки иска да знае и да обмисли. На първо място - Законът за индукция
/познат на много хора, и най-вече на всички членове, защото Методът Тюрен живее по този закон/.
Този закон гласи, че всички реалности, били те материални или нематериални, видими, или невидими
се привличат чрез “сходство”... чрез сходство, повече заради енергията си, отколкото заради
материята си. Това означава, че когато на практика техните вибрации са подобни, или по-скоро,
когато са еднакви, те се привличат взаимно. Единият влиза в другия и обратно, те се смесват! В
светлината на този принцип, нека разгледаме механизмът на “заразяване”. Един обект /вирусът/
се среща с друг субект /човешко лице/. Двамата имат химическа и енергийна структура, които са

различни една от друга по рождение. Съгласно гореспоменатия закон, двата субекта НЕ трябва да
се привличат, или да влияят един на друг. Значи привличането не може да се дължи на тяхната
форма - видимо различна биохимия. Остава хипотезата, че техните енергии /тази реалност/ ги
привлича... все още никой не може да анализира това. Ако случаят е такъв, дори ако вирусът влезе в
нас, но енергиите ни се различават от неговата, вирусът най-вероятно няма да живее, нито ще се
развива. Можем да попитаме: Как е възможно нашите енергии да резонират с тези на вирусите?
Нашият разум извършва тази работа, прави я, докато не забелязваме, докато... мислим...”.
Само да поясним, че все още продължаваме с мнението на проф. Манфреди.
“... Винаги когато се замисля по този въпрос, си спомням историите на много лекари и учени,
починали от същата болест, която са изследвали, макар и да не е инфекциозна. Те са я познавали
много добре, това изследване е било мания от дълго време... Бавно енергиите им са се приспособили
към тези на болестта, и така в един момент болестта се материализира в тях и ги довежда до
тяхната смърт. Възникват сериозни съмнения относно полезността на дадено научно откритие,
когато иска да ни информира много подробно около естеството на злото. Когато се появи Спин,
ще си спомните беше предоставена много информация... също така и голямо изтребление на хора.
Лекарствата, които никога не се справят с причините, се ангажират с намирането на ваксини! И
от дъното на историята извличам следното предупреждение: Когато познаеш Доброто, ти ше
бъдеш Доброто! Ако това е вярно, очевидно е вярно и обратното: Когато познавате Злото, вие ще
бъдете Зло!Никога не е вярно, че “познаването на злото” ни помага да го избегнем... или да стоим
далеч от него. Съществува ужасен риск от това да станете “зли”! Вярвам в това особено ако
мисълта стане обсебваща около една перверзна идея като този вирус, и към нея се добави страх и
вие ставате потенциално безопасни жертви ...!Човечеството е станало “много слабо”... и колкото
повече си мисли за вируса, толкова повече се приближава към него, именно защото е “привлечен”.
Това е известният Закон за Подобните.”
Надяваме се, че мнението на проф. Манфреди по тази тема е било поучително за Вас...
И когато срещнете един единствен човек, койте не споделя мнението на останалите 100000 човека
около него... Реагира с усмивка, спокойствие, увереност, добри мисли... Уважава, обича, вярва на
партньора /т.е. на Микрокосмоса в Макрокосмоса и обратното/... Опитал се е да не “попада” в
общата масова психоза и е започнал трансформацията и осъзнаването от себе си... Не го мислете за
луд... Не го питайте какъв сън сънува... Всички ние сънуваме... и наяве... и на сън. Опитайте се да
приемете неговата “добра” енергия... предайте програмата Здраве /физически, психическо,
поведенческо/ не само на вашите деца, за които най-много сте загрижени, а на всички около вас.
Излъчвайте любов /помолете се за вас - партньора, детето, Земята.../ и ще привличате любов!
Не търсете външни причини и защита - ключът е вътре във Вас!!!
Черното привлича Черно… Бялото привлича Бяло...
Катализатор LYMPHO CLEANER - поредното богатство от Метода Тюрен.
Темата за катализатор Lympho cleaner е актуална и интересна към момента,
поради цялата ситуация обхванала земния ни живот.
Разсъждавахме и споделихме достатъчно относно вирус №1 на 2020г., чието
съществуване ни предупреждава да поддържаме Здравето /физическо,
психическо/ на необходимата вибрация, като превенция за здраве, и за да
избегнем и предотвратим сблъсъка между две реалности - човек и вирус.
В тази посока на мисли буквално с две, три изречения, защото темата и
обясненията станаха много дълги, ще представим Катализатор Lympho cleaner - подходящ за цялото
семейство. Както се досещате от името му, той почиства органични течности от вредни вибрации и
отрицателни енергии. Той е мощен магнитен обеззаразител на /первезни енергии, вируси../ на всички
течни части на тялото - лимфа, кръв, хумори т.н. Да не забравяме, че всяка клетка съдържа колоидни
течности, и че други течности се движат във вътреклетъчните пространства на всяка тъкан... И че
тялото е вода, поне 70% от вътрешността му. Всяко минимално вибрационно изменение на лимфите
може да се превърне в произход на малко, или по-голямо бедствие. Изключителната полезност лесно
се вижда и разбира. Няма да чакаме грип или различни инфекции, или дори по-сериозни промени...
дали ще се появат, или не... трябва да ползваме Lympho cleaner- една необходима профилактика.
Весели празници... бъдете здрави !!!!

