Toate terapiile sunt extraordinare, fiecare in felul lor au frumusetile și
beneficiile lor. Trebuie doar sa o gasim pe cea cu care rezonam noi.
In terapiile folosite de mine doresc sa plantam seminte noi,
sanatoase , indiferent daca este vorba de sanatatea fizica, mentala sau
sentimentala. Doresc sa-ti aduc binefacerile naturii care ne-au fost date,
ale Universului care ne-am fost lasate si binenteles TU, care ai o putere
extraordinara de autovindecare, dar de care am uitat cu totii sa o folosim.
Vom invata impreuna cum, facand foarte putin, traind în prezent si
schimbandu-ne credintele limitative ne putem atinge planurile
esentiale ale vieții.
Ce intelegem prin cuvantul de “ a ne vindeca “ ? Acest cuvant are un
inteles si o interpretare foarte vasta. Totusi daca e sa gasim o interpretare
universala, ar fi cam asa: “ Este starea de bine pe care o dobandesti in
urma unor tratamente sau interventii; disparitia suferintei fizice, psihice
sau sentimentale. Dupa parerea mea a ma vindeca inseamna in primul
rand a-mi recapata echilibrul emotional si mental, a-mi reface organsimul
din punct de vedere fiziologic intr-un mod cat mai natural si benefic .
Dupa ce am stabilit ce inseamna „a ne vindeca”, hai sa vedem ce legatura
are aceasta cu termenul de “cuantic”. Cuvantul se desprinde din ramura
fizicii, aceasta studiaza fenomenele care se petrec la nivelul atomilor,
studiaza procesele dintre campul electromagnetic si substante sau corpuri.
Altfel spus, inseamna ca refacerea noastra incepe de la un nivel atat de

subtil, de la un nivel subatomic, aceasta realizandu-se prin antrenarea
energiei vitale. Corpul nostru incepe sa se refaca/reechilibreze de la acest
nivel. Organismul uman insusi reprezinta un sistem electromagntic
complex. Corpul nostru astfel absoarbe vibratii atat pozitive cat si
negative. Aceste vibratii ordonate sau dezordonate care pot fi: emotii,
stari, alimente, apa, aer, oamenii din jurul nostru, locuri, etc. ne
influenteaza starea de sanatate in viata de zi cu zi.
Totul depinde de cum vom percepe toate acestea pentru a ne influenta
viata in mod cat mai pozitiv.
Nu trebuie sa ma crezi pe cuvant, trebuie doar sa incerci pentru a te
convinge cum și în ce măsura funcționează și pentru tine, pentru asta te
astept binenteles sa-mi scrii despre problemele care te preocupa ex: stress,
fobii, dependenta, cancer, diferite afectiuni ale organelor interne, alergii si
muuuulte altele. Sunt foarte multe planuri pe care actioneaza nu mi-ar
ajunge aceasta pagina sa-ti enumar infinitatea de beneficii de care poti
avea parte. Aceste terapii sunt pentru a-ti vindeca trupul, pentru a-ti
armoniza emotiile si a-ti ascuti mintea.
In speranta ca te-am facut curios, astept cu nerabdare sa ma contactezi
pentru a beneficia de o sedinta de terapie/consiliere.
Totodata poți vizita site-ul unde vei găsi mai multe detalii despre aceste
terapii alternative.

Cu drag, Pop Timea Claudia.

