RAK
Veliko je bilo že napisanega in povedanega o rakavih obolenjih. Morda pa boste v
tem prispevku vseeno odkrili nekaj novega.
Beseda rak ima pri ljudeh zelo negativen odziv. Povezana je s strahom, da bodo
umrli, da bodo trpeli, da bodo morali na operativni poseg in kemoterapijo. Zaradi
takega pogleda in pozicije rakavi bolniki s težavo okrevajo. Potrebno je to negativno
predstavo odstraniti.
Obstaja precej načinov, ki naj bi rakavemu bolniku lajšali neprijetnosti in mu
podaljšali življenje. Vsak prisega na svojo metodo. Toda rak se obnaša tako
nepredvidljivo, da gotovega uspeha ni. S tem mislim, da se rak pozdravi, oziroma da
se nikdar več ne povrne.
Že vrsto let se znanost trudi, da bi odkrila resnične vzroke, ki povzročajo raka, a
resničnih rezultatov ni.
Po naših ugotovitvah je rak posledica motenega delovanja imunskega sistema. Ta pa
je moten zaradi porušenega energijskega balansa v našem telesu. To se zgodi, ker
vsakodnevno ne dobimo dovolj sveže energije in istočasno odpustimo premalo stare
energije. To je podobno kot pri vodnem jezeru. Če jezero nima dotoka sveže in
odtoka postane vode, se usmradi in njegova voda lahko postane tako strupena, da je
v njem ogroženo življenje. Imunski sistem si torej okrepimo tako, da se naučimo
stanja, v katerem bo energijski tok regularen, nemoten.
Najpogosteje so korenine raka zelo globoke. Povezane so z našim karakterjem,
načinom obnašanja. Premalo se smejimo, nismo dovolj srečni, smo depresivni, celo
življenje se čutimo dušeni od drugih, še posebej od staršev ali življenjskih partnerjev.
V takih primerih je za popolno ozravitev potrebno okrepiti našo energijo, da nismo
več dušeni, korenito spremeniti svoje poglede in obnašanje. To pa ni tako enostavno.
Zato se rak rad znova in znova ponavlja. Samo tisti, ki se naučijo kako pridobiti
energijski balans in biti prosti v duši, se raka lahko znebijo za vedno. Ostali pa so
kljub remisiji še vedno potencialni kandidati za ponovni izbruh te bolezni.

Lea in Dušan Zgonik, Svetovalca in vodji Centra za kvaliteto življenja SPIRALA

