ТРИ ОСМИЦИ ЗА ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ
Източната митология и изкуството на фън шуй предлагат голямо
разнообразие от защитни символи и амулети (т.нар. feng shui cures), които
според Азиатските народи привличат късмета и предпазват от
отрицателните енергии.
Желанието за защита от злите сили не е породено от страх, а от
разбирането, че около нас съществуват много различни енергии, някои от
които си полезни за нашето зраве и успех, а други е по-добре да бъдат
задържани извън дома и личното енергийно пространство. Поради тази
причина древната мъдрост на фън шуй е развила множество начини не
само за защита на хората от неподходящите енергийни въздействия, но и
за привличане на положителните енергии, за да се стимулира късметът,
здравето и богатството.
Един от най-често използваните символи във фън шуй е така нареченият
„мистичен възел”. Той представлява три преплетени осмици и е
комбинация от символа на вечността, повторен 6 пъти. Затова възелът се
свързва с дълголетието и късмета – той няма начало и няма край. Като
защитен символ, възелът представлява хармоничното движение на добра
енергия, непрекъснато от беди и нещастия.
Източният „мистичен възел” се среща почти при всички тибетски и
китайски символи – звънчета, флейти, парички и други. Наричан е още
„възел на щастието”, защото привлича енертиите на дълголетието и
здравето, пази от разочарование и гарантира живот с любимия човек до
края на дните.
Вече седем години се занимаваме с източна медицина. С апаратурата
в медицинския ни център изследваме и изучаваме движението на
жизнената енергия в човешкото тяло и нейната пряка връзка със здравето.
Провели сме множество научни изследвания за влиянието на разични
лекарства, храни, лечебни методики, йогийски упражнения, паневритмия,
ушу и много други. Не бяхме се замисляли за значението на източните
символи, докато веднъж, при една командировка в гр. Варна се натъкнахме
на мартеничка вързана с „мистичен възел”. Попитахме продавачката знае
ли какво представлява този възел, и тя ни обясни, че това е възел, който се
предава от поколения в нейния край и носи здраве, щастие и дълголетие.

Бяхме изумени! Нима нашите прадеди са знаели за силата на „мистичния
възел” и как е дошъл той от Тибет до нашите земи?
Вълнуваше ни и друг интересен въпрос. Дали наистина този възел
притежава чудодейните качествата които му приписват не само източните
народи но и нашите прадеди?
За целта със съдействието на младежкият екип на списание Осем си
направихме интересен съвместен експеримент. С помощта на нашата
апаратура измерихме енергийното състояние на две от момичетата на
екипа. На едното закачихме мартеничката с „мистичния възел”, купена от
Варна а на другото „мистичен възел” купен от един китайски магазин.
Момичетата носеха постоянно своите възли а ние им правихме по едно
измерване на енергетиката всяка седмица. Резултатите бяха поразителни!
За изследването използвахме диагностично-терапевтичния
апарат “PERESVET”, разработен от екип учени от Руската асоциация по
квантова медицина въз основа на метода на д-р Рейнхард Фол. Апаратът е
регистриран в България и притежава сертификат на МНЗ № 26.00.145 /
23.10. 2002 г.
Функционалното състояние на организма се обективизира чрез
графики, схема, кръгова диаграма и статистическа таблица. Нормално
функциониращите органи се изобразяват със зелен цвят, енергийното
претоварване (според неговата степен) - с различни нюанси на червеното,
а енергийния недостиг - на синьото. Жълтия цвят означава дисфункция.
След всяка диагностика, компютърната програма обобщава резултатите от
изследването, като за нашите цели най-показателни за здравословното
състояние са два параметъра – асиметрия (в брой единици) и
електропунктурна патология (в %). Колкото по-ниски са тези стойности,
толкова функционалното състояние на изследвания е по-добро и толкова
той е по-близо до идеалното здраве.
Изследването се извърши в периода от 22. януари до 5 февруари 2009
г. включително. Направени бяха контролни измервания на всички органи и
системи на участничките в експеримента. При двете бяха измерени
еднакъв брой (46) биологично активни точки. Целта бе да се проследи в
динамика цялостния функционален статус на участниците. Измерванията
бяха осъществени по следната еднотипна схема и на двете участнички.

1 измерване – на участничките в експеримента, непосредствено
преди поставянето на „мистичните възли”.
2 измерване – след едноседмично носене на „мистичните възли”.
3 измерване – след двуседмично носене на „мистичните възли”.
От направените измервания се получиха следните резултати:
1измерване

2 измерване

3 измерване

асим. / патол.

асим. / патол.

асим. / патол.

№

участник – възраст.

1

Д. Т. – 25 г.

8,0е / 34,1 %

1,5е / 12,0 %

1,5е / 2,7 %

2

И. П. – 30 г.

6,3е / 36,1 %

4,1е / 10,6 %

1,0е / 1,7 %

Резултатите наистина са поразителни. Само за две седмици носене
на „мистичните възли” и при двете девойки меридианите се отвориха
напълно и те влезнаха в пълен енергиен баланс! Такъв баланс се постига
обикновенно след продължителни електропунктурни или иглотерапии.
Патологичния показател „асиметрия” средно при двете участнички е
намалял с 5,8 пъти а „патология” средно с 33,36 пъти!
Оказа се, че източните народи и древните Българи са прави!
„Мистичният възел” наистина има лечебни и защитни свойства!
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