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QUANTUMRIDER

Gyógyító Tanfolyam
“Minden Családban Legyen Egy Gyógyító!”

Már kiskoromban előfordult, hogy
anyukám, ha fájt valamije, odahúzta
kezemet és csak annyit mondott “Gyere,
csak tartsd itt a kis kezed, az jó a
Maminak!” Később, aztán felnőtt
koromban is hasonló dolgok fordultak
elő. Igazából azonban csak egy családi
tragédia megtörténte után kezdtem el
t ö b b fi g ye l m e t s z e n t e l n i e n n e k .
Robbanásszerűen kezdett foglalkoztatni
és tört fel az ellenálhatlan vágy arra, hogy
embertársaimon segítsek, enyhítsem a
fájdalmukat, közreműködhessek
“betegségeik” leküzdésében.
Fa l t a m a t é m á v a l f o g l a l k o z ó
könyveket, tanfolyami anyagokat és a
Gondviselő segítségével (valószínűleg
nem véletlenül) néhány kíváló Gyógyító
mellé szegődhettem tanulónak (négy
kontinensen). Bár mindegyikük más-más
megközelítést alkalmazott, közös volt
bennük, hogy nagy sikerrel folytatták
tevékenységüket (ha egy gyógyító
munkája egy évre előre be van táblázva,
akkor valamit bizton jól csinál!).
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Mindenkiben megtalálható a
bioenergiával történő gyógyítás képessége
– vagy inkább fogalmazzunk úgy, hogy
ajándéka. Egy csodálatos ajándék, amely
születésünk által megillet bennünket,
úgymond “jár nekünk”. Sajnos, a
materiális világban sokan nem ismerik fel
ezt és a képesség elfelejtődik. A jó hír az,
hogy bármikor elő lehet venni ismét,
leporolni,fejleszteni, tanulni és
gyakorolni. Nem új dologról van szó.
Mestereimtől rengeteget tanultam, nem
csupán az alkalmazott technikák
területén, hanem egyéb
háttérinformációt tekintve is. Ami
számomra a legfontosabb, hogy jobban
megismertem saját magam és számos régi
kérdésemre választ kaptam.
Aztán elkezdett foglalkoztatni az,
hogy miért nem gyógyul meg a beteg, ha
a gyógyító minden tőle telhetőt megtett
már? Sok kutatást kellett végezni és
meggyőződni dolgokról. Persze ez is
előnyömre vált.

A mostani, két napos tanfolyamon
szeretném átadni tapasztalataimat.
Összegyűjtöttem azokat a technikákat,
amelyek meggyőződésem szerint a
legjobban alkalmazhatók és minden
körülmények között bárki tudja használni
őket. Mindenféle misztikum nélkül
segíthetünk embertársainkon, nincs
hókusz-pókusz, nem szükséges (jó pénzen
mért) “beavatás”! Egyetlen dologra van
szükségünk - őszinte segíteni akarásunkra
és szeretetünkre! Különlegességnek
számít a sokak által nagyon várt,
Magyarországon másodszor bemutatkozó
módszer, amelyet Oroszországban (de
már máshol is) sikerrel használnak
szervek (pl. máj, vese, fogak, stb.)
újranövesztésére.
Kalandra hívlak, ami talán
misztikusnak tűnik, de nagyon is való.
Oda, ahol értelmét veszti a tér és az idő
fo g a l m a . O d a , a h o l a “ c s o d á k ”
mindennaposak, sőt, elvárhatók.
Szeretettel várlak március 23-24-én!

BUDAPEST, 2O12, MÁJUS 12-13.

A Mező = Kvantum Hologram = Mátrix
Ez Mindennek Az Alapja!
Tanfolyamunk három fő részből áll. Az első
rész keretében - és erre különösen jelentős
hangsúlyt helyezünk - eltávolítjuk a
misztikumot és a hókusz-pókuszt a
bioenergiával történő gyógyításból!
- H o g ya n a l k a l m a z z u k a z e l m é l e t e t
konkrétan a gyakorlatban?
- Hogyan lehetséges megváltoztatni a
newtoni fizika törvényeit - érzelmekkel?
- Kapcsolat tér, idő és tudatunk között.
- Ami az egyiknek csoda, az a másiknak
valóság.
- Belül bennünk van az a hatalom, amely
hatással bír arra, ami rajtunk kívül esik.

- Az elméletet áttesszük a gyakorlatba, saját
“technológiánkat” alkotjuk meg mindennapi
használatra.
- A “csodák” is tudományos elven működnek - ezt
be is bizonyítjuk.
- Ami eddig “misztérium” volt, az mától egyszerű
technológia (módszer).
- Frekvenciák.
- “Spontán gyógyulások”
- Semmi misztikum - kizárólag tudomány!
- Az első rész befejeztével mindenki megérti, hogy
miért és hogyan működik a kézrátételes gyógyítás
illetve a távgyógyítás.
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Gyógyítás Bioenergiával
- Az alapok.
- Bioenergia. Életerő.
- Ki is a gyógyító?
- Gondolataink, érzelmeink.
- Alap és haladó, a tavalyi tanfolyamhoz képest új gyakorlatok.
- A nap végére minden tanuló képes lesz alapfokon gyógyítani fejfájást, derék-,
hátfájást, enyhébb gerincferdülést, izomfájdalmat, izületi problémákat és sok
más egyebet.
Természetesen (mint minden másnál) itt is rendszeres
gyakorlással növelhetjük munkánk hatékonyságát - nincsenek határok!
- Napközben a hallgatók egymás testi problémáit képesek lesznek kezelni
gyakorlásképpen.
- Láz megszüntetése.
- A “lehetetlen” - kézrátétellel megváltoztatjuk testünk egyes szerkezeti részeit!
- Állatok gyógyítása.
- Távgyógyítás.
- Az általunk tanított módszerrel (a fentebb említetteken kívül) jó eredmények
érhetők el sclerosis multiplex, sokizületi gyulladás, reflux, emésztőrendszeri
problémák, stressz, depresszió, nőgyógyászati problémák, alvászavar,
légzőszervi megbetegedések, asztma, ciszták, pajzsmirigy, stb. terén.

Kit Várunk a Tanfolyamra?
Konkrét, megfogható, a mindennapjainkban alkalmazható dolgokat fogunk tanulni. Nincs
hókusz-pókusz. A tanfolyamot elvégzők “hívővé” válnak - nem vallási értelemben, hanem
aképpen, hogy ezentúl töretlen lesz a bionergiába vetett hitük. És erre a hitre
megtapasztalás útján tesznek szert.
Hívlak, hogy csatlakozz hozzánk! Egy olyan világba, ahol nincsenek időbeli és térbeli
korlátok, ahol a “csodák” mindennaposak és elvárhatók. A cél, hogy átalakuljon az életed hogy mások életét is segítsd megváltoztatni.
Csak egyszerűen úgy érzed, hogy érdekel a téma, de elakadtál? Az internetes
fórumokon található sok “nesze semmi, fogd meg jól” nem elégíti ki kíváncsiságodat és
szeretnél konkrét, alkalmazható tudásra szert tenni?
Többé-kevésbé rendszeresen foglalkozol a témával (akár gyakorlati szinten is), de
szeretnéd tudásodat a következő szintre hozni?
Nem tudod pontosan megmondani mi ez benned - de érzed az elhivatottságot, tudod,
hogy neked ezt vagy valami hasonlót kellene csinálnod?

“Mert én, az Úr, vagyok a
te gyógyítód” (2Mózes,
15:26).

Külön meginvitálunk mindenkit, aki beteg - valamint a családtagjait és
ismerőseit is! Egyrészt saját magán tapasztalhatja meg a bioenergia jótékony
hatását, másrészt az elsajátított technikákat alkalmazhatja szerettein. Akár
sok éves fej-, hát-, gerincfájdalmak tűnhetnek el, gerincek egyenesedhetnek
ki. A lehetőségek korlátlanok.
Csontkovácsok, masszázsterapeuták, nővérek, akupunktőrök munkájának sikeréhez is
hozzájárulhatnak az itt elsajátítottak.
Tanfolyamunk gyakorlatorientált. Az idő nagy részében a konkrét technikákkal
ismerkedünk meg illetve gyakoroljuk azokat, gyógyítjuk hallgató társainkat!
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Szervújranövesztés
Az utóbbi évtized “slágere”, amely szinte biztosan végig fog söpörni a Világon. A
metódus orosz alapítói és tanítványaik sok ezer beteget gyógyítottak meg,
szerveket (pl. pajzsmirigy, tüdő, vese, belek, fogak, stb.) növesztettek újra. (Csak
gondoljunk bele, ha néhány állatfajta, mint például a gyík, probléma nélkül,
automatikusan újranöveszti letört farkát, akkor az ember miért ne tudná tudatosan
saját beteg szerveivel ugyanezt megcsinálni?)
Floridában az idén már harmadik alkalommal kerül sor a téma nemzetközi
konferenciájára a szervezésemben. Orosz, német és amerikai vendégelőadóimat
lelkesen fogadják a résztvevők, akik között megtalálható a brazíliából érkezett
fogorvos éppúgy, mint a kanadai természetgyógyász.
Magyarországon tavaly került először bemutatásra a módszer, amelyről előre
kijelenthető, hogy a következő években sok követője lesz.

Mindent Elkövettünk Gyógyulásunk Érdekében
- Mégsem Gyógyulunk. Miért Nem?
A gyógyító munkája alapvető fontosságú. De van egy
dolog, ami tulajdonképpen még ennél is fontosabb. Az,
hogy a beteg részéről minden biztosítva legyen a sikeres
gyógyuláshoz (“Segíts magadon…..!”).
Környezetünkben számos sugárzásnak vagyunk
kitéve, amelyek kisebb-nagyobb mértékben hatással
vannak szervezetünkre, hangulatunkra, életfunkcióinkra.
Vannak viszont olyan (un. geopatikus) sugárzások,
amelyek esetében arról van szó, hogy a Föld természetes
sugárzását módosítják, megbolygatják föld alatti vízerek,
bizonyos érc koncentrációk, törésvonalak, üregek. A
módosított sugárzás negatív hatással lehet az ember
egészségére. Ez a jelenség vált ismertté “geopatikus
stressz” néven.

A gyógyulási folyamatot negatívan befolyásoló külső
tényezők másik csoportját az un. mesterséges (vagy ember
alkotta) sugárzások alkotják (szemben a cikk első részében
felsorolt természetes sugárzásokkal). Három főbb csoport
kell, hogy érdekeljen bennünket. Ezek az elektromos,
elektromágneses és rádiófrekvenciás sugárzások.
Döbbenetes mértékű káros sugárzásnak vagyunk kitéve
minden nap, nem csupán munkahelyünkön, de saját
otthonunkban is. A fenti sugárzások hatására eleinte
fejfájás, kialvatlanság, kimerültség, magas vérnyomás,
gyulladásos problémák léphetnek fel – majd általában
rosszabbodik a helyzet.

Ha rendszeresen káros sugárzásnak vagyunk kitéve, akkor
Egy több, mint 25 ezer páciensen végzett vizsgálat energiarendszerünk (auránk) sérülést szenved és
sorozat szerint az alábbi csoportok voltak kitéve jelentős életfenntartó energiánk megszökik. Hiába megyünk el
egy remek energiagyógyítóhoz, aki szépen feltölt
geopatikus stressznek:
bennünket energiával, ha hazamegyünk és kezdődik
- 100%- a az áttétes rákban szenvedőknek (másodlagos minden elölről.
rák),
A lakosság szenvedéseinek a felét a hátfájás, fejfájás,
- 95%-a a rákos betegeknek (elsődleges rák),
depresszió, asztma és a gyulladásos betegségek teszik ki.
A megoldás hatásos első lépése lehet a lakó- és
- 95%-a azon gyermekeknek, akik hiperaktívak, tanulási munkahelyünkön meglevő káros sugárzások elkerülése,
nehézségekkel küzdenek és nehezen kontrollálhatóak,
kiküszöbölése.
- 80%-a azoknak, akik elváltak (a pár legalább egyik tagja A gyógyító feladatai közé tartozik, hogy felhívja mindenki
G.S.-nek volt kitéve),
figyelmét ezekre a tényekre.
- 80%-a a meddőségben szenvedő nőknek,
- 80%-a
áldozatainak,

Tanfolyamunkon megismerkedünk a fenti sugárzásfajták
alapjaival. Ezek ismerete legalább annyira fontos, mint
a hirtelen csecsemőhalál (bölcsőhalál)
maguknak a gyógyító technikáknak az elsajátítása.

- 80%-a az álmatlanságban, rémálmoktól szenvedőknek,
stb.
A számok magukért beszélnek. A téma rendkívüli
fontossággal bír. Két dolgot tehetünk. Egyrészt terjesztjük
a tudást és felhívjuk ismerőseink, barátaink figyelmét
erre. Másrészt megelőző lépéseket teszünk. Ez nem más
mint azon helyek szakemberrel történő kiméretése, ahol
életünkben a legtöbb időt töltjük (ágyunk, irodánk, stb.).
Néhány évvel ezelőttig ezek a mérések kizárólag pálcával
történtek. Minden tiszteletem a radiesztétáké, akik
pálcával mérnek, de a
XXI. század elején már
rendelkezésünkre áll az Uniós szabványoknak megfelelő
komputerizált tudományos mérőműszer, amely objektív
eredményeket ad. Mindenkinek ezt javaslom!

A Tanfolyam Időpontja:
2013. április 13. és 14. Szombaton reggel kilenctől délután ötig, vasárnap reggel nyolctól délután kettőig.

A Tanfolyam Helyszíne:
Nagymegyer - Vel’ky Meder (Szlovákia), Kultúrház, Komárňanská 18,
Vámosszabaditól, közel Győrhöz).

(mindössze 13 km-re a határátkelőtől

Javasoljuk, hogy hozzon magával füzetet, íróeszközt!

A Tanfolyam előadója:
Mohácsi Gyula (Sarasota, Florida, USA)
A Tanfolyam Díja (2 napra):
- Száz euro (helyszíni fizetés lehetséges).
-A jelentős érdeklődés és a korlátozott hely miatt kérjük, hogy, akik biztosan részt
szeretnének venni, azok jelezzék ezt az alábbi email címen: quantumrider@gmail.com

Blogunk, friss hírekkel:
Facebook:

http://quantumrider.wordpress.com/

https://www.facebook.com/groups/652745174740990/

