
WAMPIRYZM ENERGETYCZNY
A KOSMOENERGETYKA

Co to jest kosmoenergetyka?

Kosmoenergetyka to nauka po-
zwalająca wykorzystywać energie
kosmiczne celem uzdrawiania,
poprawy losu i pomocy potrze-
bującym. Terapeuta kosmoener-
getyki otwiera kanały energii kos-
micznej na pacjenta, jego biopo-
le, czakry lub narządy. Na sku-
tek tego po pewnym czasie
następuje oczyszczenie i urucho-
mienie czakr, przez co następuje
uzdrowienie człowieka i poprawa
losu.

Czym jest wampiryzm energe-
tyczny?

Wampiryzm energetyczny to ze-
wnętrzna ingerencja mająca na
celu osłabienie biopola człowie-
ka poprzez wyssanie energii . Na
skutek wampiryzmu energetycz-
nego następuje osłabienie pracy
czakr a po pewnym czasie osła-
bienie pracy narządów za jakie
odpowiada dana czakra.

Jakie są objawy wampiryzmu
energetycznego?

W przypadku gdy do człowieka
przyssał się wampir, najszybszym
objawem jest zmęczenie i sen-
ność. Oczywiście nie zawsze gdy
człowiek jest senny, jest podda-
ny oddziaływaniu wampiryczne-
mu, ale czasami się to zdarza.
Następnym objawem jest ból gło-
wy, migrena. Tak się dzieje w
przypadku bezpośrednio oddzia-
ływania na 6 i 7 czakrę. Gdy
mamy do czynienia z podłącze-
niami na poziomie 5 lub niż-
szych czakr, wówczas objawy
mogą być inne, dodatkowo mo-
gą one różnić się w zależności
od płci i wieku. Takimi objawami
mogą być, niemożność wypowia-
dania się, rozstrój żołądka. Tak
więc, objawami somatycznymi
podłączeń wampirycznych są u
dzieci: lęki, moczenie nocne, pła-
czl iwość, agresja, niemożność
koncentracji , a u dorosłych: mi-
greny, słaby głos, kłopoty z gar-
dłem, choroby płuc, problemy z
żołądkiem.

Kto może być wampirem
energetycznym?

Wampiryzm energetyczny jest to
zjawisko wywoływane przez lu-
dzi oraz egregory. W przypadku
ludzi wampirem może być oso-
ba, która w toksyczny sposób
oddziałuje na swoją „ofiarę”. To
znaczy, zabiera jej czas, absor-
buje swoimi problemami, wymu-
sza działanie, niewłaściwie się
odnosi. Jak widać pod takie za-
chowanie można podciągnąć,
relacje wewnątrz rodzinne, mał-
żonka, dziecka, babci, dziadka
czy relacje zawodowe szef, pra-
cownik. Poza tym wampirem mo-
że być egregor, jakiejś instytucj i
lub wydarzenia.

Jak kosmoenergetyka radzi so-
bie z wampiryzmem energe-
tycznym?

Terapeuta kosmoenergetyki w
trakcie procesu odcinania pod-

łączeń uruchamia na pacjenta
energie kosmiczne, dzięki cze-
mu następuje odcięcie podłączeń
wampirycznych oraz wsparcie
energetyczne biopola człowieka.
Bezpośrednie oddziaływanie ener-
giami kosmicznymi na człowieka
pozwala na odcięcie podłączeń,
jednakże ważne jest również to
aby nie dopuszczać do ich od-
nawiania się, to dopiero stanowi
o sukcesie.

Przebieg procesu odcinania
podłączeń wampirycznych

Proces odcinania podłączeń wam-
pirycznych realizowany za po-
mocą energii kosmicznych, po-
winien być robiony w trakcie
schematu uzdrawiania pacjenta.
Właściwie składa się on z dwóch
etapów, fizycznego odcięcia pod-
łączeń wampirycznych oraz zmian
zachowań i myślenia powodują-
cych, że pod człowieka już nie
można się podłączyć w prosty
sposób. O ile fizyczne odcięcie
podłączeń może nastąpić za po-
mocą energii kosmicznych otwie-
ranych przez operatora, to zmia-
ny w zakresie zachowania, czło-
wiek musi wyrobić sobie sam,
oczywiście również przy pomocy
operatora. W tym czasie czło-
wiek wraca do zdrowia, popra-
wiają się relacje wewnątrz ro-
dzinne, również sprawy zawodo-
we zaczynają iść lepiej.
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