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Какво е това нещо – здравословен начин на живот?

За връзката между биохраните, здравето и съзнанието.
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Какви са връзките между понятията за здраве, здравословен начин на живот и
съзнание? Може ли да имаме здраве без здравословен начин на живот, и също така
може ли да имаме здравословен начин на живот без съзнание за онова, което седи в
центъра на здравето, а именно имунната система огледало на състоянието на
душата?

Начин на живот при който има съобразяване със здравето, което пък е функция на
холистичния начин на разбиране на нещата за здравето.

Тоест здравето може да бъде цъфтящо, и това е възможно само когато съзнанието е в
състояние на еволюция, повдигане на честотите, и осъзнаване, че съзнанието
определя битието, а не битието – съзнанието.

Даже и да се опитаме да изядем тонове здравословни храни и куп хранителни добавки,
ние не можем да подобрим здравето си, само с тази механична методика, нито пък с
хапчета и външни козметики.

Здравето се подобрява когато се изменя вътрешната структура на нашето съзнание
и то така, че човек да бъде в хармония с душата си. Душата определя състоянието
на здравето. Хора, които имат цъфтящо здраве, те са или напомпени и напомадени, но
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само до време, или пък наистина са в хармония с душата си. Едно от двете. Първото,
резултат на външното напомпване и това е до време. Второто, когато има хармония
между тялото и душата.

Огледайте се около вас и се запитайте, колко от хората с цъфтящо здраве около вас са
реални! Някои от хората са с такова здраве защото отделят огромно време на
поддръжката на своето тяло - скафандър! Тонове мазила и колко часове в банята седят
зад външната им добре изглеждаща опаковка, да добавим престоят във фитнес залите,
колко масажи и процедури, колко разходи за обгрижване на телесата! А е казано
просто и ясно! „Човек когато служи на Бога, нито кучета го лаят, нито вълци го гонят,
нито болести го ловят, нито здравни проблеми пред него има!“ Иска се само едно нещо:
ДА СЕ СЛУЖИ НА БОГА! А не само на себе си, и на егото!

Холистиката, това е тази наука, която разглежда нещата цялостно и в това число и
здравето, проблемите на здравето!

Какво е това нещо - Холистичен здравословен продукт!

Това е продукт, в който в изработката на който се има предвид отношението към
съзнанието. Това е продукт който въздейства на психиката, както и тялото!
Въздействието може да бъде както с мисъл, освен с механични фактори! Въздейства
се върху цялостната структура на човека, а не само върху неговото физическо тяло.
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Девизът е: Информацията определя материята!

Дай Боже хората да осъзнаят холистичната страна на понятието за здравословни
продукти. Не може да има здравословен продукт, там където при неговото
приготовление се използва лъжа.
Там където се хитрува и послъгва все в
името на малкия компромис не може да има постигане на истинско здраве. Да си
признаем, че големите търговски вериги не обслужват нито външното, нито вътрешното
разбиране за здравето. Те обслужват само модните увлечения на група от хора, които
както винаги са станали временно жертва на дадена кампания и са се втурнали да
купуват поредния инструмент за нова поредна илюзия и самозаблуда.

Нима днешните биопроизводители биха искали да обслужват манията за величие
на някой кандидат за безсмъртие маймуночовек! Колко много биоманиаци се появиха
в последните години. Богати понякога хора, които в стремежа си да инвестират, са
решили, че това може да се осъществи в полето на техния личен егоизъм и стремеж за
цъфтящо здраве. Същите тези биоманиаци в един миг се гътват и се оказва, че за тях
се отнасял вица, за онзи, дето нито пушел, нито пиел, нито ходел по жени. Но накрая
все пак и той се гътнал и умрял. Просто той никога не влагал сърце и винаги следвал
модата. Разумно следване на модните здравни тенденции! Даже и разумното следване
на модата, това вече не е път за истински търсещите духовно здраве в наши дни.

Духовното здраве, това е холистичното здраве.
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Здравето на човека отразява изключително точно състоянието на неговият път по
еволюционната стълбица. Когато той върви нагоре правилно и постига все нови и нови
височини, дава му се нова сила и енергия. Но когато той започне да слиза надолу по
еволюционното си развитие като човек, тогава неговото здраве започва да дава
сигнали, че нещо не е наред. Как иначе Силите наблюдаващи еволюционния път на
човека могат да го предупредят освен по този начин, чрез картината и усещането за
здраве. И така здравето е функция на структурата на съзнанието и на мрежата от
съзнателни връзки в мозъка на човека. Не се ли измени тази повредена мрежа от
връзки, здравето не може да се подобри. От мрежата от връзки започва лекуването на
болестта. А не от ходенето при лекарите и здравните каси. Колкото зо здравословните
режими и здравословните храни, те са само условие човек да влезе в пътя. Но не се ли
измени неговият начин на вървеж нагоре, не се ли коригира неговия сгрешен участък от
пътя, никакви здравословни продукти не могат да помогнат.

В този смисъл биоманиаците, които сега имат собственическо отношение към
здравословните режими и продукти, и които даже възседнаха идеята за лимеца, за тях
ще остане разочарованието. Биомагазините за съжаление сега се свързват с техните
собственици. А не с продуктите, които разпространяват. Някой им е казал на няколко
повредени биороботи, че по този начин със здравословни продукти биха могли да
опазят своя скафандър от киселинните дъждове, но за жалост не ги е предупредил, че
преди всичко трябва да се сложи край на предизвикването на тези биокиселинни
дъждове. Когато хората лъжат, те по този начин предизвикват точно такива киселинни
дъждове сред природата. А сега хората лъжат, от сутрин до вечер, принудени са да
живеят в лъжа, малка или голяма, но все е лъжа!

НЕ СЛОЖИМ ЛИ КРАЙ НА ЛЪЖАТА В НАШЕТО ОБЩЕСТВО, НИКАКВО ЗДРАВЕ
НЕ МОЖЕМ ДА ПОДДЪРЖАМЕ В НАШЕТО ОБЩЕСТВО. ТО ЩЕ СИ ОСТАНЕ
БОЛНО ВО ВЕКИ, АКО НЕ ПРИКЛЮЧИМ С ЛЪЖАТА!
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ГЛОБАЛИСТИЧЕН БИОПРОДУКТ ОБСЛУЖВАЩ МОДНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОРОДЕНИ
ОТ ФЛЕЙТАТА НА АРХОНТИТЕ И ЗАХРАНВАЩА ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ
ЗА БИОХРАНИ И ТЕХНИТЕ БИОВЕРИГИ – НАКРАТКО БИО-ГЛУПАЛИЗЪМ ПОД
ЕГИДАТА НА ХУМАНИТАРНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ ИЛИ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОДУКТ ЗА
НАРОДА, А НЕ САМО ЗА ЕЛИТА, ХОЛИСТИЧЕН ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОДУКТ,
ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ВИБРАЦИИТЕ НА ВСЕКИ В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ВИБРАЦИИТЕ НА МАЙКАТА ЗЕМЯ, ВОДЕЩИ ДА ПРОМЯНА НА
СЪЗНАНИЕТО И ОТ ТАМ И ИСКОННИЯТ СТРЕМЕЖ КЪМ ХОЛИСТИЧЕН
ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОДУКТ

ВРЕМЕ Е ДА ИЗБЕРЕМ ПОСОКАТА ГЛОБАЛИЗЪМ-ГЛУПАЛИЗЪМ ИЛИ ХОЛИСТИКА
С ПРОМЯНА НА ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ

Може да се храним хиляди години с вегетарианска храна и пак да си останем
непоправими егоисти затънали в своето самочувствие неразбиращи служенето на
обществото като крайна цел на всеки високо развит човек на земята. Можем да
потребяваме какви ли не биохрани и пак да си останем в плен на поредното веганско
или вегетарианско или пък „органик фуд“ – его поведение. Без да се измени съзнанието
на човека никакви биохрани не могат да спомогнат за прехода на този човек към новото
време.

Автор: Стефан Калайджиев
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