
PROGRAM WYSZCZUPLANIA
Z KOSMOENERGETYKĄ

Co to jest kosmoenergetyka?

Nauka pozwalającawykorzysty-
wać energie kosmiczne celem
uzdrawiania, poprawy losu i po-
mocy potrzebującym. Terapeuta
kosmoenergetyki otwiera kanały
energii kosmicznej na pacjenta,
jego biopole, czakry lub narzą-
dy. Na skutek tego po pewnym
czasie następuje oczyszczenie
i uruchomienie czakr, przez co
następuje uzdrowienie człowie-
ka i poprawa losu. Kanały ener-
gi i kosmicznej są m. in. bardzo
skuteczne w procesie wyszczu-
plania.

Jakie są cele programu wy-
szczuplania z kosmoenerge-
tyką?

Program ma za zadanie odchu-
dzić pacjentów, zmienić wymiary
sylwetki, przemodelować figurę
oraz zmienić sposób myślenia i
działania pacjenta, które stano-
wiły bezpośrednią przyczynę
gromadzenia tkanki tłuszczo-
wej. Często na skutek wyszczu-
plania zmienia się charakter

osoby i jej osobowość. Czło-
wiek staje się bardziej otwarty,
przebojowy, pewny siebie, znaj-
duje partnera lub zmienia rela-
cje z obecnym, awansuje lub
zmienia pracę, buduje sobie
wartościowe i dobre życie.

Kto może być uczestnikiem
programu wyszczuplania?

Wprogramie wyszczuplania mo-
gą uczestniczyć osoby mające
nadwagę. W przypadku nielet-
nich potrzebna jest zgoda opie-
kuna. Zastrzegamy, że osoby,
które przystępując do programu
są chore, biorą leki (w szcze-
gólności sterydy), mają cukrzy-
cę, w pierwszej kolejności pod-
dawane będą zabiegom uzdra-
wiającym.

Jaka jest rola Terapeuty w
procesie odchudzania?

Terapeuta kosmoenergetyki w
trakcie procesu wyszczuplania
otwiera energie kosmiczne, ma-
jące na celu przyspieszenie me-
tabolizmu oraz spalania tkanki
tłuszczowej, a także prowadzi
rozmowę, która ma na celu ko-
rektę sposobu myślenia, zacho-
wania, zwyczajów żywieniowych.

Jakie są wymagania wobec
pacjentów?

W trakcie procesu wyszczupla-
nia pacjent nie jest zobligowany
do stosowania określonej die-
ty. Prosimy aby jadł tylko wte-
dy, kiedy jest głodny oraz nie
jadł 4 godziny przed snem, je-
śl i to jest możliwe. W trakcie
odchudzania pojawiają się róż-
ne zachcianki kul inarne, wów-
czas trzeba je spełniać, bowiem
organizm sam zgłasza zapo-
trzebowanie na to czego w da-
nym momencie potrzebuje. Na

skutek podawanych energii ła-
knienie zmniejsza się samoistnie.
Oczekujemy kontaktu z tera-
peutą, w formie spotkań lub te-
lefonicznie oraz normalnego
życia i szczerej chęci wyszczu-
plenia.

Jaki jest przebieg procesu
odchudzania?

W trakcie procesu odchudza-
nia zabiegi odbywają się w
trakcie bezpośrednich spotkań
z pacjentem lub na odległość,
na tzw. „astralu”. Efektami wy-
szczuplania są: utrata wagi,
zmiana wymiarów, nowe kształ-
ty sylwetki. Efekty wyszczupla-
nia są trwałe i widać je już po
około dwóch tygodniach. Czas
wyszczuplania zależy od po-
ziomu nadwagi oraz zaanga-
żowania i woli pacjenta. Zakła-
damy, że w ciągu miesiąca pa-
cjent może stracić do 3 kg wagi.
Więc odchudzanie z 30 kg po-
trwa około 1 0 miesięcy. W trak-
cie programu pacjent nie czuje
typowych objawów odchudza-
nia znanych z diet odchudzają-
cych, takich jak: zmęczenie,
osłabienie, nerwowość, złe sa-
mopoczucie, głód. Warto nad-
mienić, że proces odchudzania
nie jest wspomagany farmako-
logicznie a jednym skutkiem
ubocznym jest konieczność wy-
miany garderoby na mniejszą.
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