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Êàêâî ïðåäñòàâëÿâà
êâàíòîâîëå÷åíèå?

Още от първия момент, в който направим избора да се лекуваме, процесът вече е поставен в ход. От тук нататък имаме
много пътища за изцеление, от които да избираме. Заради комплексността на това кои сме ние като хора, понякога е нужна
повече от една модалност, за да се включи изцелителният процес. Ако се опитваме да вземем присърце конкретен проблем
в нашия живот, като например да се преборим със стреса или
да повишим имунитета си, можем да го осъществим чрез отварянето на множество различни врати – може би чрез увеличаване на физическите упражнения, постоянно водене на дневник, ежедневни енергийни утвърждения. А може би ще подейства само един начин. Основната идея е, че имаме множество
от избори, когато става дума за изцеление, независимо дали
си имаме работа с брадавици или артрит, диабет или рак. В
този момент ние стигаме до квантовото лечение.
Квант е дума, пълна с огромно значение, особено сред физиците: като съществително, това е “най-малкото количество
лъчиста енергия”, но като прилагателно, квантов означава “внезапна и значима промяна”. Квантовото лечение е свързано с
осъществяването на малки промени, които предизвикват големи, радиантни резултати. Тези резултати могат да са почти неуловими или огромни, но и в двата случая ни дават значителен тласък по посока на изцелението.
Квантовото лечение може да започне с нещо съвсем дребно,
като мисъл, акт, спомен, представа. Това привидно малко събитие създава огромен вътрешен вълнов ефект, като този, който
се получава при хвърляне на камъче във водата. Да вземем една
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позитивна мисъл – “Аз съм обичан”. Приемането на тази мисъл
може незабавно да промени нашата мозъчна химия. Възможно
е да доведе до промени в притока на електролити (калий, натрий) в цялата нервна система, като стимулира и потока на серотонин (невротрансмитер, който влияе на промяната на настроението) между нервните клетки. Последващото освобождаване
на серотонин в мозъка може да се усили, преминавайки през
цялото тяло чрез отприщване на цяла мрежа от реакции. Мисълта
дава ход на вълни от психологически реакции.

Âúòðåøíîñâúðçàíàòà ìðåæà
â òÿëîòî
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Днешната наука ни казва, че дейността на тялото не се извършва по биохимична диаграма, изминавайки пътя от А –
до Б – до С по структуриран, линеарен начин. Човешкото тяло
по-скоро е органична мрежа, която свързва всички органи и
системи така, че с лекия тласък на серотониновото превключване можем да видим промени и в другите системи: сърцето
(то се отпуска), дробовете (дишаме не толкова плитко), червата (можем да усвояваме по-добре храната) и имунната система (нашите бели кръвни телца реагират).
Когато в част от тялото се отключи бурна реакция, като
например в мозъка, сърцето или червата, миниатюрните клетки се задействат, обикновено стартирайки с промяна на протеина в клетъчната мембрана (която обгражда клетката като стена, пропускайки субстанциите вътре и навън). Вследствие на
тази промяна протеините вътре в клетката подават сигнал за
щафетно състезание в комуникацията и това съобщение пътува от протеин до протеин. Накрая то се добира до финалната
линия, до сърцето на клетката – ядрото. Енергията от този сигнал в крайна сметка стига до протеините, които седят на пейката на ДНК, като в резултат се генерират повече протеини,
които накрая ще бъдат изпратени извън клетката и в тялото
като цяло.
В зависимост от съобщенията, с които храним нашите клетки, тези протеини ще ни превърнат в сияйни, излъчващи светлина и топлина същества или в опалени, изгорени, стресирани
индивиди. В крайна сметка ние или ще имаме здраве, или болест, в зависимост от кумулативния баланс на предприетите
действия. Този вътрешен поток на събития е изключително
трансформиращ. Абсолютно поразително е да се мисли, че
всяко отделно нещо, което правите, ви премества на клетъчно
ниво към посока на цялостно добро състояние или към немощ
и болнавост! То потвърждава мъдрото изказване на пионера
на здравословното хранене, Аделе Дейвис: “Всеки ден вие правите едно от две неща: изграждате здраве или създавате болест в себе си”.
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