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Jak hodinky s kalkulačkou mohou léčit
Nikolaj Levašov, významný ruský senzibil a léčitel, pokračuje ve vyprávění svého životopisu,
vydaného v knize „ZRCADLO MÉ DUŠE, díl 1 - narozen v SSSR.“ (Vyšlo rusky a anglicky,
u nás se k vydání připravuje.)

Mé PSI „hračky“
Vymyslel jsem určitá zařízení, která
by mohla nahradit můj přímý léčebný
vliv alespoň částečně. Jsou založena
na předmětech s displejem z tekutých
krystalů. Je možné vytvořit víceúrovňová zařízení používaje téměř jakýkoliv nosič, ale tekuté krystaly mají unikátní kvalitu – jsou velmi dynamické.
Jistě, neměl jsem vlastní produkční
linku, ale to ani nebylo potřeba. Kalkulačky a hodinky s LCD displeji vyhovovaly mým potřebám jednoduše
výborně. Elektronické hodinky s
kalkulačkou byly obzvláště vhodné
a zde uvádím, proč tomu tak je.
Ve skutečnosti je možné ovládat
zařízení telepaticky. Stačí jen myslet
na potřebný program vlivu, který je
na LCD nosiči zaznamenán. Ale pro
většinu lidí je koncept telepatie nepochopitelný, neřku-li, že je pro ně
nepředstavitelné, že by stačilo jen
pomyslet na určitý program a tento
by byl aktivován.
Proto jsem pro ovládání zařízení použil tlačítka s čísly na kalkulátoru.
Jednoduše jsem „napojil“ aktivaci speciﬁckých struktur zařízení, které působily na určité orgány nebo systémy
organismu, na jednotlivá tlačítka. Pro
aktivaci požadovaného vlivu pro potřeby dané osoby stačilo jednoduše stisknout postupně odpovídající tlačítka.
Nicméně, ani toto se neobešlo bez
určitých kuriózních incidentů. Jednoho dne mne Alexej Dobryakov, jaderný
inženýr, se kterým jsem často diskutoval témata fyziky stejně jako mnoho
dalších věcí, požádal o vytvoření zařízení podobného druhu pro jeho známou, která s ním pracovala v institutu
a měla problémy se zdravím (nepovažuji za přípustné mluvit o zdravotních
problémech osoby bez jejího svolení),
a přinesl za tímto účelem hodinky s
kalkulačkou. Nahrál jsem na nosič
několik programů a navázal je na tlačítka – čísla. Vzal jsem také v úvahu,
že lidé mají odlišnou genetiku, ducha,
úroveň vývoje atd. A proto jsem navrhl
program tak, že každé další stisknutí
téhož tlačítka zvýšilo intenzitu vlivu
desetkrát. Stisknutím téhož tlačítka 3x bylo možno zvýšit sílu daného
programu 100x. Myslím, že princip je
každému jasný. Tento přístup dovolil regulovat sílu adekvátně potřebám
každého jedince. Mimoto, osoba mohla upravit nastavení pro sebe, podle
svých aktuálních pocitů a potřeb. Nicméně i se všemi těmito mechanismy
nastal incident.
Poté, co jsem vyrobil toto zařízení pro

Alexejovu známou, o nějakou dobu
později za mnou přišel a položil podivnou otázku – co musí udělat, aby se
zbavili problému? A problém byl následující. Když jsem vytvořil zařízení
a vysvětlil principy funkce a ovládání, „vědci – výzkumníci“ se rozhodli mačkat tlačítko pro daný program
tolikrát, kolik displej hodinek dovolil.
Výsledkem bylo, že se program nastavil na maximální sílu a začaly se dít
„zázraky“. Ona žena přestala spát...
úplně. Nejprve nemohla na důvod své
nespavosti přijít, dokud jednoho dne
nezapomněla své hodinky v práci a …
celou noc spala normálně. Další den
hodinky měla opět u sebe a … návštěva Morfea se nekonala.
Tak byl důvod pro její nespavost
zjištěn experimentálně. Alexejova první otázka byla, co v této situaci dělat?!
Doporučil jsem nejprve snížit sílu vlivu zařízení, a jako další, v noci bylo
možno zařízení úplně vypnout, nebo
ještě více snížit jeho účinek. Na resetování zařízení stačilo stisknout tlačítko
„0“ na kalkulačce, což ihned odpojilo
všechny působící programy, a poté
stisknout tlačítko konkrétního programu tolikrát, kolikrát bylo třeba na to,
aby se osoba cítila příjemně. To bylo
vše a problém byl vyřešen.
Pravděpodobně ale pro tuto ženu
bylo poměrně těžké pochopit, že jednoduché stisknutí tlačítka mohlo
tak dramaticky ovlivnit její zdravotní stav, a že obyčejné hodinky nebo
kalkulačka se mohly proměnit v tak
silné zařízení.
Nicméně, po proměně hodinek v
léčící zařízení byl téměř vždy pozorován zajímavý efekt – hodinky
přestaly ukazovat správný čas, a
bylo je téměř nemožné používat k
jejich účelu. Také kalkulačku pro
jakékoliv matematické výpočty nebylo možné použít. To proto, že každé stisknutí tlačítka způsobilo aktivaci toho či onoho léčícího programu a
mačkání náhodných tlačítek rychle po
sobě by způsobilo „vlivový chaos“, který byl samozřejmě nežádoucí a mohl
by mít pro osobu vážné důsledky.
Působení zařízení není spojeno s
žádným efektem autosugesce nebo
sebeklamu. Zařízení, která jsem vytvářel, byla otestována v laboratoři
– zde měřili potenciály v biologicky
aktivních bodech těla před a po aktivaci zařízení. Po několikaminutovém působení zařízení se biopotenciál
zvýšil až šestnáctkrát! Nikoliv o šestnáct procent, ale až o tisíc šest set
procent! Navíc, data byla naměřena,
aniž pokusná osoba o existenci mých

zařízení vůbec věděla. Přesně tento
fakt šokoval experimentátory nejvíce.
Jednoduše tomu nebyli schopni porozumět. Pravděpodobně si stále uchovávali malou naději, že tyto změny v
bio-potenciálech jsou nějak spojeny s
autosugescí, vnímavostí osoby apod.
„Obnažená pravda“, že i když si osoba nebyla vědoma, že je ovlivňována,
biopotenciály se změnily, mohla mít
jen jediné vysvětlení – zařízení osobu
opravdu ovlivňovalo! A vliv tohoto
zařízení vyústil v úplné zmizení
mnoha zdravotních problémů.
Představte si situaci: člověk má problémy se srdcem; zmáčkne tlačítko na
hodinkách s kalkulačkou a za nějakou
dobu se jeho srdce stane zdravým! Nepotřebuje tedy polykat prášky nebo
podstupovat mnoho nepříjemných
procedur apod., což má ve velké většině případů početné vedlejší účinky,
které jsou někdy mnohem vážnější,
než počáteční problém.
Obvykle má osoba celý „koš“ zdravotních problémů. To zná pravděpodobně
každý, a najednou je zde nepochopitelné zařízení, které obnovuje poškozené,
nemocné orgány bez jakékoliv medikace. Navíc, neulevuje jen od symptomů,
ale skutečně vrací nemocné orgány do
systému zdravého stavu. A toto není
fantazie, ale realita! Jistě, toto zařízení nemůže pomoci všem. Je nemožné
zabudovat všechny záludnosti stavů
všech žijících osob do jednoho zařízení, ale myslím, že i kdyby se jen 10 25 procent lidí touto poněkud zvláštní
metodou uzdravilo, bylo by to jednoduše skvělé. A zdá se mi, že procento lidí, kteří by se touto cestou mohli
uzdravit, je podstatně vyšší, s jediným
zádrhelem – někteří by na pozitivní výsledky museli čekat déle než jiní. Také
je za pomoci nejjednoduššího testu
možno určit jedince, na něž by zařízení mělo maximální vliv!
Pravděpodobně někomu se tato procenta budou zdát jako nedostatečná,
ale pokud se člověk dostane k datům,
jak velkému procentu lidí je moderní
medicína opravdu schopna pomoci,
vše se rázem bude jevit jinak.
Nikolaj Levašov, více o něm na
http://leva-net.webnode.cz
(I v dalších číslech MEDIA budeme
pokračovat v otiskování pasáží s až
neuvěřitelnými zážitky, životními
událostmi, zkušenostmi a schopnostmi
tohoto mimořádného člověka.)
Zájemci o ozdravné působení
Nikolaje Levašova na dálku najdou
tyto dvě seance ke stažení na uvedené
webové stránce.

