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Bioenergetikai HALADÓ tanfolyam Miskolcon 

  Ezoterikus utazás a sötét Tudatalattiba 
                         

Az ember mint a Szellemi Kolosszus agyag lábakon  
  

 Az  Okkult  
 MÁGNESES LENCSE  
 és a mentális  egészség 

 

 

   Az agy és az értelem titokzatos kapcsolata és az elvi különbsége;                                                                     

   Az agy szerepe: az agy mint kondenzátor (érdekes!); 

   Az agy „ in abscondito” ;      

   „A kísértetek háza” vagy mindegyikünk saját tisztítótüze; 

   A Tudatalatti = a b-moll; 
   Mikor válik az erős ember gyávává?  

   A kényszer állapotok „fizikai” forrása: nem vagy 
elme-beteg! 

    A mentális impulzusok és a mirigyek reflexei: a 
„circulus  vitiosis” kialakulása… 

 

vagy                                                                                                   
az ember pszichikai élete megnyilvánulásának titkai 

   



   A rossz emocionális szokás tényleges veszélye;                                                                                 
 

    A „circulus  vitiosis” bezárt! Hogyan segítheted magad? 

    Az emberi fizikai test igaz nemesítésének szintje amivel 
felbecsültetik az Ezotéria szerint.  

    Az mentalitásért való belső harc: az agy – a Hold, az Értelem – 
a Nap! 

    A titokzatos semleges övezet és Mágneses Lencse valósága; 

    A Mágneses Lencse „asztigmatizmusa” és mindegyikünk 
pszichikai és mentális anomáliái;  

    A kabbalisták és Paracelsus „Mikrokozmosz Csillagfénye”;  

    A két mágneses mező összeillésének mértéke és a mentális  
egészség; az összeillés hiánya esetén –  idiotizmus az eredménye; 

    A destruktív kényszer állapotok intenzitása az ész elvesztéséhez  
vezethet! 

       A destruktív kényszer állapotok NEUTRALIZÁCIÓJÁnak módjai; 

    Az agy homályos „lencse” és a személyiség pszichikai 
komplexusai kialakulásának  anatómiája;   

    A fóbiák származásának titka;                        

    A gyenge egészség és figyelem fixálása pontjának eltérése; 

    Az eszméletünk csodaszerű hatalma a fizikai test fölött!  
    Diogenész filozófus „dühe” és a helyes tudás; 

    A szeretet fajtái és a drámai tulajdon-érzés Buddha szerint;  

    Az intelligencia, az intellektus, az intellektuális 
ember, a művelt ember és a józanész – mit 
választanál?  

    A mentális figyelem központja és a személyiség 
egyéni szempontja formálása és vándorlása: hol rejtőzik a baj? 

    A lelkiismeret furdalást (ha tényleg van olyan!) neutralizálása;  

    A  Elit köre és az igaz Szellemi ELIT-hez tartozó egyén – ki az? 

    Az egoizmus, az egotizmus és… az önítélet Ezotériája; 

 

 



 

 

    Miért az ember Szellemi Kolosszus agyag 
lábakon… és az ősi görög bölcs (matematikus és filozófus) 
Thalész Miletoszból „előre nem látóan”  beesett a 
koszos vízelvezető árokba? 

   A Szellemi rövidlátás a Tudás hiányából és a 
gőg feleslegéből származik! 

      Az „agyagláb” Ezotériája. 

 

 

Naponta egészségjavító kezelés. 
 


