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Léčebné meditace Petra Chobota
Ve druhé polovině června bude Petr
Chobot opět v naší zemi pořádat už
tradiční léčebné meditace, jakož i vícedenní tzv. intenzivní meditační semináře, nebo přednášky o své práci
apod. V září se uskuteční také týdenní léčebné pobytové semináře v Chorvatsku. Přesný program – kalendář
akcí - najdete na známé webové
stránce www.petr-chobot.eu, kde jsou
i kontakty na jednotlivé organizátory
akcí. Následuje text, který vám přiblíží
záměr a význam léčebných meditací
uskutečňovaných Petrem Chobotem.

* * *

Léčebné meditace Petra Chobota
vycházejí z indiánského šamanského
systému MOSOQ KARPAY. Základem
je technika SAMINCHUKUY, během
které se skrze korunní centrum lze
napojit na v podstatě nevyčerpatelné
zdroje univerzálně léčivé energie. Tato
technika je často doplněna technikami HUCHA - MIKHUY, které dokáží
spolehlivě odstranit z těla a biopole
škodlivou energii. Petr Chobot se učil
tyto techniky u andských a amazonských šamanů přibližně 18 let. Přenos velkého množství léčivé energie
naráz se učil a v technice zdokonaloval také u nejúspěšnějších léčitelů v
Brazílii a na Filipínách.
Během léčebné meditace řízené Petrem Chobotem se v prvé řadě vytvoří
velmi silné energetické pole v určitém
místě. Toto energetické pole obklopí
účastníky jako jakási bublina. Přitom
se tělo účastníka naplní energií z vyšší
dimenze. Bublina odstiňuje účastníky
od zákonů okolního „matrixu”, od zákonů světa kolem. Do bubliny proudí energie skrze koridory otevřené do
vyšších dimenzí. (Skrze tyto koridory
mají mimo jiné volný přístup také bytosti Světla, které s účastníky léčebné
meditace mohou intenzivně pracovat.)
Petr Chobot zdůrazňuje, že léčivá
energie nepochází od něho, jsou to
výhradně síly z vyšších dimenzí, které léčí. On sám se považuje pouze za
dočasného prostředníka těchto sil během meditace, kdy se sám nachází ve
stavu kontrolovaného transu - a jako „médium“ pak přesněji naviguje
účastníky meditace. Velmi zajímavým
efektem těchto meditací je jakési nařeďování fyzické hmoty lidského těla
uvnitř energetické bubliny energiemi
z vyšší dimenze. Díky tomuto naředění se fyzické tělo stává (jak to lze i
subjektivně vnímat) jakoby průhledným, velmi lehkým a velmi tvárným.
Následně s ním začíná energie intenzivně pracovat a odstraňovat veškeré
bloky a negativní programy. Dochází
k intenzivnímu čištění. Do vyčištěného biopole a orgánů člověka poté
mocně proudí nová vitalizující

energie. Tato energie je naprogramovaná, živá a inteligentní.
V určité fázi práce začne tvořit v těle
a v energetickém systému účastníka
zvláštní světelné shluky. Tyto shluky
začínají často pulsovat a teplota těchto shluků roste. Shluky se formují
přesně v těch místech lidského těla,
vědomí a energetického systému,
která potřebují být vyléčena, harmonizována nebo nějak proměněna.
Shluky do sebe nasávají a spalují poslední zbytky negativní energie a negativních kódů a energetických bloků. Shluky do sebe soustřeďují stále
víc energie, až se rozzáří do oslňujícího jasu tak, že v těchto částech těla účastník někdy pociťuje silný žár.
Energetické shluky transformují tělo
a další úrovně lidské bytosti a čistí
je a posilují až do úplného vyléčení a
odstranění problémů. Shluk se může
vytvořit kdekoliv v těle a nebo v jakémkoliv energetickém centru. Místo
vytvoření shluku je naprosto nenáhodné, shluk je tvořen živou a inteligentní energií, která je naprogramována k tomu, aby vyhledala a doslova
smazala problém. Během léčebné
meditace je každému účastníku
dodávána speciﬁcká vysokofrekvenční energie (SAMI KAWSAY),
která dokáže dokonce restrukturalizovat poškozené orgány a tkáně.
Tato energie mění a formuje tělo na
subkvantové úrovni. Šamani, stejně
jako brazilští a ﬁlipínští léčitelé věří,
že tato energie dokáže doslova odhmotňovat a zhmotňovat buňky a celé
buněčné systémy během neuvěřitelně
krátké doby - někdy během okamžiku.
Tento druh energie, který pochází z
velmi vysokého zdroje, odstraňuje bez
rozdílu VŠECHNY negativní energie
- i ty, které nazýváme karmické nebo
rodové. Tímto způsobem lze doslova
vygumovat zárodky a příčiny nejen
současných, ale i budoucích chorob,
ale dokonce také zárodky a příčiny nežádoucích životních situací.
ENERGIE SAMI KAWSAY SE NEPTÁ
NA TO, ZDA SI NĚKDO VYLÉĆENÍ
„ZASLOUŽÍ“ NEBO NE, NEPTÁ SE
NA TO, JAK SE V KOMKOLI
VYTVOŘILO OHNISKO NEGATIVNÍ
ENERGIE - ČISTÍ A LÉČÍ
NAPROSTO KAŽDÉHO
BEZ ROZDÍLU.
Tato energie přichází z tak vysokého zdroje, že jakákoli naše „karma“ je
jí naprosto lhostejná. Tuto energii lze
chápat jako protipól karmy, jako sílu,
tradičně označovanou jako MILOST.
Během léčebných meditací jsou tedy
efektivně odstraňovány skryté negativně působící kódy z těla, biopole, energetických center i podvědomí. Petr Chobot v této souvislosti zdůrazňuje: OD-

STRANIT LZE JAKÝKOLIV PROBLÉM,
ať vám říká kdokoli cokoli. EXISTUJÍ TISÍCKRÁT MOCNĚJŠÍ SÍLY, NEŽ
NAPŘ. KARMA ČI RODOVÉ ENERGIE
- jde o síly MILOSTI, SVĚTLA, všudypřítomného božského HYPERVĚDOMÍ,
v němž jsme neustále obsaženi, „andělské“ síly pozitivních světelných tvorů z vesmírů vyšší hustoty atd... Prostě
VYLÉČIT LZE za správných podmínek
VŠE a je v našem zájmu, abychom
tomu konečně dokázali uvěřit. Během
léčebných meditací dochází také k maximální REVITALIZACI, obnově všech
tělesných, ale také tvůrčích a pracovních sil. Proto je doporučujeme i všem
oslabeným a vyčerpaným.
Z aury jsou během léčebných meditací „vytahovány“ nejen programy
nemocí, ale také zákeřné programy,
brzdící nebo blokující příjem peněz,
nalézání vhodných partnerů, pracovního a tvůrčího uplatnění se v lidské společnosti, únavy, předčasného
stárnutí organismu, kódy blokující
schopnost realizovat v životě své myšlenky a záměry atd...
POMÁHAT OSTATNÍM na planetě
Zemi může reálně pouze ten, kdo je
ZDRAVÝ, SILNÝ, se sebou SPOKOJENÝ, přirozeně ŠŤASTNÝ a společensky ÚSPĚŠNÝ - no a pokud možno BOHATÝ... A takovým může být
samozřejmě každý, kdo se odhodlá se
takovým (například pomocí radikálního vyčištění biopole a práce s energetickými centry a svým vědomím) učinit. JSME TO, CO ZE SEBE UDĚLÁME. Jsme božské bytosti a „karma“,
„rodová prokletí“, „nemoci“ - to vše je
na nás krátké - jako špína, kterou lze
ze sebe účinně smýt.
Existují tři typy terapeutické práce
uskutečňované v současnosti Petrem
Chobotem - je to jednak asi tříhodinová intenzivní očistná a léčebná práce,
která sestává z několika asi půlhodinových meditací. Ty se provádějí tak,
že účastník sedí v sále a PCH kolem
něj koncentruje léčebnou energii a
poté mu pomáhá se jí naplnit. Léčivá
energie prostoupí každého účastníka
v sále a pak má tendenci vytvářet jakési zářící shluky v těch místech těla
nebo energetického systému účastníka, kde existují nějaké problémy. Problémy mohou být odstraněny během
práce v sále nebo shluky energie působí delší dobu.
Druhým typem terapeutické práce PCH jsou léčebné semináře, které mohou být i několikadenní a sestávají z řady hlubokých léčebných
meditací. Během těchto meditací
účastníci většinou leží na pohodlné
podložce, část práce může probíhat
také venku, obvykle v blízkosti energetických ohnisek.

