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WEBER-ISIS®
Mer-Ka-Ba-kuul Mini ja Maxi
Weber-Isis® Mer-Ka-Ba-kuul Mini kiirgusulatuse raadius on
4 m (diameeter 8 m). See on mõeldud ühe ruumi jaoks, s.t.
seda võib paigutada elu-, magamis- või töötuppa,
meditatsiooni- või raviruumi. Weber- Isis® Mer-Ka-Ba-kuul
Maxi kiirgusulatuse raadius on 12 m (diameeter 24 m). See
on mõeldud era- või paarismajadesse, suuremasse
korterisse, meditatsioonikeskustesse, arstipraksisesse või
tervenduskeskustesse.

kohta juba teadma. Nii et tegelege sellega
väga ettevaatlikult. Mer-Ka-Ba-kuulide Mini ja
Maxi abil muutute Te tõenäoliselt intuitiivsemaks ja
“tundlikumaks”, Teie südame-tšakra ja 5. südamekamber
võivad avaneda ja arvatavasti võite Te jõuda Kristusevõi ühtsusteadvuse tasandile. Kuigi domineerivate
teaduste toetajad ei ole mõõteriistadega suutnud
tõestada mingit toimet, siis mina ise ja minu pikaajalised
kliendid, kellel on Mer-Ka-Ba-kuul Maxi (see on saadaval
juba alates 2006), teame ka ilma mõõtmisteta, mida see
seade väga tõenäoliselt suudab. Oma kogemuse põhjal
nimetan ma neid kuule muuseas ka: “Sissepühitsemisevõi Kristuse- kuulid”, või ka “Kuulid, millega kogetakse
kõrgemaid sfääre”.

Struktuur ja põhimõte
Tõenäoliselt annab Mer-Ka-Ba Mini ja Maxi kuulidele
nende erilise jõu geomeetriline kiirgusväli ja üheksa ringi
vibratsioon. Kuulid on valmistatud poleeritud ja
ülekullatud messingist. Kui vaadata läbi Mer-Ka-Ba-kuuli
soonte, on näha, et 4 soont moodustavad
astmikpüramiidi. Koos moodustavad need kaks
ümmargust neljaastmelist põhjad vastamisi asetatud
püramiidi. Me näeme ringi sees ruutu, nagu selgelt
näitab ka kahedimensiooniline joonis.

Weber-Isis® Mer-Ka-Ba Mini ja Maxi kuulidel on tooruse
e. sõõrikukujuline energiaväli. Selline väli ümbritseb
universumis ja ka multiversumis kõiki elusorganismide
vorme: iga galaktikat, iga päikesesüsteemi, iga planeeti ja
elusolendit (inimene, loom, taim ja mineraalid). Iga
universumit multiversumis ümbritseb samuti igast küljest
toorusekjujuline energiaväli.
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Eckhard Weber: “See nimi räägib juba iseenda eest:
sama ülesannet, mida Weber-Isis valguskehaenergiamuundur teie jaoks väljaspool kodu täidab, saab
Mer-Ka-Ba-kuul Maxi täita majas ja Mer-Ka-Ba- kuul
Mini suuremas toas. Te saate luua välise
Mer-Ka-Ba-välja koos toorusekujulise energiaväljaga.
Nagu valguskeha- energiamuunduri puhul juba
mainitud, ei ole sellise võimsusega seade kasutu. Ühest
küljest
kestab
Mer-Ka-Ba-meditatsiooni
käigus
saavutatud energiaväli Mer-Ka-Ba-kuulide Mini ja Maxi
abil kauem. Teisest küljest võivad 4. ja eeldatavalt ka
teiste kõrgemate dimensioonidega loodud sidemete abil
edasi lükkuda asjad, mille toimumist ei soovita. (Asjadele
tähelepanu pööramine tõmbab energiat ligi)! Väga
tõenäoliselt on sarnane mõju ka positiivsel mõtlemisel.
Seega peaks inimene, kes valguskeha- energiamuunduri
või Mer-Ka-Ba-kuulidega töötab, üht-teist ka iseenda

Weber-Isis®
Mer-Ka-Ba-kuuli külgvaade.
Joonisel on selgelt näha
mõlemad astmikpüramiidid.

Mer-Ka-Ba-kuuli graafiline
joonis, külgvaade koos ringi
sisse joonistatud ruuduga.

MÄRKUS: Pange palun tähele, et kuulid ei ole
aluse külge kindlalt kinnitatud ja transportimiseks
tuleb need aluselt eemaldada. Kahjuks on
mõnedel klientidel juba nii juhtunud, et nad on
tahtnud kuuli transportida ja see on puitaluselt
maha kukkunud. 99% juhtudest on tulemuseks
kiirgusribide paindumine ja seade muutub
kasutuskõlbmatuks. Parandamine ei ole sellisel
juhul võimalik. Paindunud ribisid ei saa me
kahjuks enam sirgeks painutada.

Weber-Isis® Mer-Ka-Ba-kuulide
Mini ja Maxi suuruste võrdlus
Olulise detailina lisandub pöökpuust valmistatud
alus, mis oma hüperboolse raadiusega kuulide
geomeetriat järgib ja täiendab. Mer-Ka-Ba-kuul
Mini diameeter on 5,42 cm, see on saadud
korrutades 3⁄4 x 7,23 cm (kosmiline võti). Koos
alusega on Mer-Ka-Ba-kuul Mini kõrguseks
12,65 cm, mis vastab 1,75 x 7,23 cm (kosmiline
võti)
väärtusele.
Mer-Ka-Ba-kuul
Maxi
diameeter on 9,03 cm, mis vastab 11⁄4 x 7,23cm
(kosmiline võti) väärtusele.
Koos alusega on Mer-Ka-Ba-kuul Maxi
kõrguseks 21,69 cm, mis vastab 3 x 7,23 cm
(kosmiline
võti)
väärtusele.
Arvatavasti
väljendavad Mer-Ka-Ba-kuulid Mini ja Maxi koos
oma puidust alustega Osirist, kes oli esimene
taassündinu Egiptuse mütoloogias. Pöökpuust
alus väljendab eeldatavalt naiselikku poolust.
Mer-Ka-Ba-kuulid Mini ja Maxi aitavad oma
toorusekujulise (sõõrikukujulise) energiaväljaga
Mer- Ka- Ba-välja luua ja stabiliseerida.
Seejuures on Mer-ka-ba-kuul Mini kiirgusvälja
raadius 4 m ja diameeter 8 m, Mer-ka-ba-kuul
Maxi kiirgusväli ulatub 12 m raadiusesse (s.t.
välja diameeter on 24 m).

Võimalikud eelised:
• Eeldatavalt luuakse väline Merkaba-väli,
vastassuunas pöörlev toorusekujulise
geomeetriaga energiaväli
• Eeldatavalt osutub võimalikuks
indoktrineeritud blokaadide kõrvaldamine
ja/või lahustamine
• Kullasulami abil on võimalik meeleseisundi
kirgastumine (kulda kasutatakse ka
homöopaatias meeleseisundi kirgastajana)
• Harmoniseeruda ja tasakaalustuda võivad
igat liiki mitteharmoonilised seisundid
• Võimalik on ligipääs kõrgematele
dimensioonidele
• Mõttejõud võib muutuda tugevamaks
• Tõenäoline on teadvuse hüpe

Merkaba-kuulid Mini ja Maxi ei asenda Isis-projektorit!
Mõlemat saab aga ka väga hästi koos kasutada, kuid tuleb
tähele panna, et nendevaheline minimaalne vahemaa peab
olema vähemalt 4-5 m.
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Ka Maa magnetväli moodustab ümber maakera
sõõrikukujulise energiavälja. Toorus-väli ümbritseb
iga planeeti, iga galaktikat ja ka iga elusolendit kosmoses.

Ka galaktikal on toorusekjujuline energiaväli ja selle sees
toimub areng. Sarnane energiaväli ümbritseb iga galaktikat,
planeeti ja iga elusolendit kosmoses. Õuna ja paprika energiaväli. Paljud taimed ja aedviljad imiteerivad oma energiavälja ja
kasvavad selle kuju järgi. Toorusekujuline väli vastab loomise
mustrile ja tekib siis, kui genees on lõpule jõudnud.

Õuna läbilõige

Toorus-väli on kõikide olemasolevate
vormide hulgas ainulaadne, sest ta saab
pöörelda iseenda sees ja ümber iseenda. Juba
2001 aastal edastati meile Inglismaal viljaringide
kujul täht-tetraeedri sees olev toorus- energiaväli ja
valguskeha, mis kõiki eluvorme ümbritseb.

Viljaringi graafiline kujutis
Pegsdoni lähedal Inglismaal
28. mail 2001

Viljaringi graafiline kujutus
Barton-Le-Clay lähedal
Inglismaal 12. juulil 2001

Paprika läbilõige

Toorusekujuline energiaväli koos UFO-kujulise
Merkaba-väljaga täht-tetraeedri sisemuses ja
spiraalikujulise
toorus-energiavooga,
koos
viisnurkse joondusega kristuse ruudustikul.

Kõrgematest dimensioonidest
saadetakse toorusekujuliste
viljaringide kujul sõnumeid:
Kolmedimensiooniline tooruse-kujulise välja graafiline kujutis
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Sõõrikukujulise toorus-välja pealtvaade, mis ilmus 11. juulil
1997 a. viljaringina Woodborough Hill`is, Wiltshire`s Inglismaal
Foto: Steve Alexander

“4 kõikenägevat silma, igaüks ümbritsetud kiirteringiga,
kinnitatud kalapõide (nimetatud kaVesica Piscis, “mandlid”
või “Jumala kuju loomise esimesest päevast”), koos kolme
toorusekujulise-energiaväljaga”.
Ilmus
viljaringina
20. juulil 2008 Hillside farmi lähedal Wiltshire`s Inglismaal.
Foto: Steve Alexander

Toorus kolmedinensioonilise
tetraeedri sees
© Stan Tenen, vt. ka veebileht
www.Meru-Info.de

Hillside farmi lähedal Wiltshire`s Inglismaal 20. juulil
2008 ilmunud viljaringi graafiline kujutis. Sellel on näha
kolm toorusekujulist energiavälja, kusjuures viljaringi
keskmine peaväli on teemandikujuline (võrdluseks vaata
graafikut
ülal:
“Merkaba-välja
toorusekujuline
energiaväli UFO-kujulise täht-tetraeedri sees).

Keel oli seega esimene, milles looming väljendus. Kas

meist saavad tulevikus meie universumi
kaasloojad, kes keele, toonide ja helide, ilmingute
ja vibratsioonide abil midagi täiesti uut või isegi
uusi universumeid loovad? Kas see oli see, mida
mõtles Jeesus Kristus, kui ta ütles:” Te järgnete
minule ja teete veel suuremaid asju kui mina?”

Juba 11. juulil 1997 aastal pakuti meile Alton Barnes`i
lähedal (Wiltshire, Inglismaa) vaadata tooruse-kujulist
viljaringi ja 13. augustil 2000 Woodborough Hill`is
(Wiltshire, England) “Geomeetrilist päevalille”.

Inimese valguskeha täiuslik tooruse-kujuline
energiaväli koos Mekaba UFO-kujulise tähttetraeedriga, samuti viisnurkne joondus
Kristuse ruudustikul, aga ka kõikide universumi
elusolendite
täiuslik
toorus-energiaväli.
Multiversumis on igal universumil samuti
toorusekjujuline
energiaväli.
Isegi
multiversumil on tohutu sõõrikukujuline
energiaväli. Multiversum loob enda ümber
toorusekujulist energiavälja. Isegi naise
emakas on tooruse kujuga.

Seda energiavälja võiks endale ette kujutada kui
sõõrikut, mis on koondunud igale Mer-Ka-Ba UFOkujulisele üksusele, mida ülesäratatud vaim kasutab.
Mõnikord lasevad ülesäratatud vaimud samaaegselt
palju Mer-Ka-Ba-sid käiku, mis viib tavaliselt “ratas
rattas” efektini. Paljud Piibli prohvetid on sellist pilti oma
ilmutustes näinud ja kirjeldanud, teiste seas Hesekiel.
USA teadlane Stan Tenen avastas, et kui
kolmedinensioonilise tetraeedri sisse tiguspiraal panna ja
erinevatest suundadest valgustada, moodustuvad
kõikide meie keelte kõikide tähtede kujutised.

Ringikujuline toorus-geomeetria, mis ilmus viljaringina
Woodborough Hill`is 13. augustil 2000, Wiltshire, Inglismaa.
Foto: Steve Alexander

Teokujuline toorus-spiraal, ilmus viljaringina 17. juulil 2002
Pewsey lähedal, Wiltshire Inglismaa. Diameeter: ca 60 m.
Foto: Steve Alexander
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Mer-Ka-Ba
Weber-Isis Mer-Ka-Ba-kuul Mini suudab tõenäoliselt
sama edukalt toorus-energiavälja tekitada kui
Weber-Isis Mer-Ka-Ba-kuul Maxi ja samal ajal
inimesele omast Mer-Ka-Ba-välja (täht-tetraeeder-väli)
stabiliseerida ja harmoniseerida.
täht-tetraeedri
Mer-Ka-Bavalguskeha

välimine
sisemine

välimine

Ringikujuline toorus (sõõrik) koos selle peale asetatud
kuldlehest lõigatud tiguspiraaliga, ajendatuna viljaringidest
Woodborough Hill`is 13. augustil 2000 ja Pewsey lähedal
17. juulil 2000.

sisemine

ülal

üks

all

kaks
mehelik

Pööratud geneesi mustriga toorus-geomeetria järgmine tase,
ilmus 11.augustil 2002 Etchhillhamptoni lähedal Wiltshire`s
Inglismaal. Diameeter: ca 80 m. Foto: Seve Alexander

Mer-Ka-Ba täht-tetraeeder,
paigutus mehele ja naisele.
Thomase apokrüüfilisest Evangeeliumist, ptk. 22, salm 21:
“Ja Jeesus ütles: Kui sa suudad teha kahest ühe,
teha sisemise nagu välimise – ja välimise nagu
sisemise, ja ülevalt samasuguse kui altpoolt, ja kui
sa mehe ja naise suudad ühiseks tervikuks liita,
siis saad sa astuda Jumala kuningriiki!”

Selle lausega
täht-tetraeedrit.

Inimese valguskeha ja planeet Maa
täiuslik toorusekujuline energiaväli,
ilmus viljaringina 20. juulil 2006 Straight
Soley`s, Berkshire, Inglismaa.
Foto: Steve Alexander
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naiselik

kirjeldas

ta

täpselt

Merkaba

“Mer-Ka-Ba täht-tetraeeder”, või: “valgus-hing-keha”,
viljaring 1. juulist 2012 Liddington Castle lähedalt,
Wiltshire, Inglismaa. Foto: Steve Alexander

Täht-tetraeeder “elu
vilja” sees ja “Koch`i
lumehelves”, viljaring
08. augustil 1997
Alton Barnes`i
lähedal, Wiltshire,
Inglismaa.
Foto: Lucy Pringle

Mer-Ka-Ba
Graafilised joonised leheküljel 6 näitlikustavad, kuhu mees
ja naine geomeetrilise vormi sees asetuvad. Kui
Mer-Ka-Ba-energiaväli aktiveerub, hakkab see pöörlema
ja võib nt. 1,80 m pika inimese puhul ulatuda kuni 9 m
vasakule ja paremale. See sarnaneb kujult “UFO”-ga ja
vastab
galaktika
kuumuskaitsekilbie.
Weber-Isis
Mer-Ka-Ba Mini ja Maxi kuulide erilise energeetilise
programmeeringu abil on võimalik ravida kõiki
degeneratiivseid seisundeid kehas, mis keha kogutasandil
võivad olla küll juba ravitud, kuid mis peentasandil veel
tõenäoliselt taastunud ei ole ja võivad endast uuesti
märku anda. Weber-Isis Mer-Ka-Ba Mini ja Maxi kuulide
eeldatav tugev enengiaväli ja seeläbi tekkiv võimalik
kosmiline side võib sensitiivsetel inimestel ja meediumitel
esile kutsuda üleloomuliku taju olulise paranemise.
Igal kehal on arvatavasti energeetiline “koopia”. Selles on
säilinud kogu informatsioon keha kohta, s.t. kuidas see
varem tervena ja täiuslikuna eksisteeris. Weber-Isis
Mer-Ka-Ba Mini ja Maxi kuulid suudavad selle üldise plaani
aktiveerida. Energiaväli, mille Weber-Isis Mer-Ka-Ba kuulid
aktiveerivad, vastab eeldatavalt neljanda dimensiooni
väljale. See tähendab muu hulgas ka seda, et mõtted
võivad kiiremini realiseeruda. Seega on tähtis oma mõtteid
kontrollida ja valitseda. Seetõttu soovitame me Weber-Isis
Mer-Ka-Ba-kuule eelkõige inimestele, kes teadlikult
valguskeha protsessi sisenevad. Sellised inimesed suudavad
protsessi harmoniseerida ja saavad abi ja tuge nii füüsiliste
kui ka võimalike psüühiliste sümptomite puhul, mis
valguskeha protsessi käigus esile kerkida võivad.

14 miljoni valgusaasta kaugusel Sombrero galaktikas
neitsi
tähtkujus
näeme
me
selle
galaktika
kuumuskaitsekilpi küljelt vaadatuna. Selle keskosa on
ebatavaliselt välja venitatud. On näha, et ülemine osa on
suurem kui alumine, see on põhjustatud täht-tetraeedri
erinevatest pöörlemiskiirustest.

UFO-kujuline
Mer-Ka-Ba-energiaväli
Nii heebrea kui egiptuse keeles nimetatakse seda
samamoodi. Mer = valgus, Ka = hing, Ba = keha. Seega
tähendab see valgus-hing-keha. Mer-Ka-Ba-t võib
endeale ette kujutada kui valgusest tehtud sõidukit
(nimetatakse ka Jumala kaarikuks), mille abill on võimalik
ületada aega, ruumi ja dimensioone. See valguskaarik
(valguskeha) ei ole organismist eraldi, vaid kujutab
endast arvatavasti
keha olulist
koostisosa,
mis
holograafilise resonantsina
igas
rakus
sisaldub.
Täht-tetraeedri pöörlemine
võib
tekitada
Mer-Ka-Ba-välja. Weber-Isis Mer-Ka-Ba-kuulide ruumi
asetamise järgselt saab täht-tetraeeder pöörlema
hakata ja eeldatavalt moodustub ja stabiliseerub
elav Mer-Ka-Ba-väli. Pöörlemise tulemusel omandab
energiaväli
alustassile sarnase kuju mis oma
geomeetrialt meenutab UFO-t. Seda seisundit
iseloomustab arvatavasti kõige paremini mõiste
“terviklikkus”. Mer-Ka-Ba dünaamiline vorm võib olla
tugevaks resonantssümboliks. Sügavale inimkonna
teadvuse maatriksisse on see sööbinud eelkõige
pöörlevate harudega spiraalse uduna ja UFO-na.

Mer-Ka-Ba joondumine
Kristuse teadvuse ruudustiku järgi
Alkeemias räägitakse tavaliselt ainult tulest, maast, õhust
ja veest; palju harvemini eetrist või pranast. Seda
seetõttu, et eeter on nii püha. Sõna “dodekaeder”
(korrapärane kaksteisttahukas) oli Pythagorase koolis
nii
püha,
et igaühel, kes seda sõna väljaspool
Pythagorase kooli välja oleks öelnud, oleks tulnud
asjasse pühendatutega suuri probleeme. Religioossed
debatid selle üle olid võimatud. Platon rääkis sellest
omtta eluajal, seega 2000 aastat hiljem, kuid ka siis
väga
tagasihoidlikult.
Seda
põhjusel,
et
dodekaeeder asetseb meie energiavälja välimise
serva lähedal ja on arvatavalt teadvuse kõrgeim
vorm. See muutub arvatavasti kerakujuliseks, kui meie
energiavälja 16,5 meetrisest piirist väljapoole minna.
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Mees

Naine

Graafilise joonise
võimalik interpretatsioon.
Universaalne Kristus
kui võitja

Maa viisnurkne energiastruktuur ja mehe ja naise asetus

Mer-Ka-Ba mehe ja naise paigutus
Kristuse teadvuse ruudustikul
Kohe järgmine vorm kuuli sees on dodekaeeder (paremini
väljendades, side ikosaeedri ja dodekaeedri vahel). Lisaks
elame me arvatavasti tohutu dodekaeedri sees, milles on ka
meie universum. Kui meie hing peaks olema kunagi nii
kaugele laienenud, et see ulatub aegruumi lõppu – ja
aegruumil on arvatavasti lõpp – leiab see eest arvatavasti
ringiga ümbritsetud dodekaeedri. Samu universumi
printsiipe sisaldab arvatavasti ka inimkeha ja seda võib
nimetada ka universumi hologrammiks. Siia sobituvad
arvatavasti ka 12 sodiaagimärki ja nendega seotud
tähtkujud. Kuna dodekaeeder on arvatavalt geomeetriliste
vormide lõpp-punkt, on see ka väga oluline.
Mikroskoopilisel tasandil on dodekaeeder ja ikosaeeder
arvatavalt DNA sideparameetrid, mis omakorda on kogu
eluslooduse alusstruktuuriks. Kui kindlad energiapunktid
maakeral omavahel ühendada, saadakse dodekaeeder,
arvatava Kristuse teadvuse ruudustiku põhistruktuur, mis
ulatub üle terve maakera. Külma sõja ajal paigutasid
mõlemad suurriigid oma relvajõud arvatavasti taktikalistel
kaalutlustel just selle ruudustiku sõlmpunktidesse.
Mateeria ületamiseks (ülestõusmiseks) saab arvatavasti
kasutada geomeetrilist sõidukit nimega Mer-Ka- Ba.
Dodekaeeder kujutab endast arvatavalt Mer-Ka-Ba
ühte astet.

Inimene ja universaalne
Kristus on omavahel
ühendatud
Mõlemad on
ühendatud jumaliku
sfääriga
Pentagon
(kahedimensiooniline)
moodustab
kolmedinensioonilisena
dodekaeedri,
ühe viiest
platonlikust kehast.

Uue DNA-koodiga täiuslik kosmiline inimene koos
pentagoni-kujulise Mer-Ka-Ba-sõidukiga. See
illustratsioon pärineb J. J. Hurtak’i raamatust
“Teadmiste raamat: Eenoki võti®”, lk. 341, tahvel
16: Merkaba, mis kooskõlastab astrofüüsikalised
elukoodid. Tulevikuteaduse akadeemia.
Viisnurkne Mer-Ka-Ba viljaring kui sõnum
dimensioonideüleselt tasandilt (ülal vasakul lk. 9)

8

Topelt-pentagramm koos pentagoniga ilmus 8. augustil 1998
Beckhamptoni lähedal Wiltshire`s Inglismaal.
Foto: Lucy Pringle.

“Mer-Ka-Ba-väli ja Kristuse teadvuse ruudustik on valmis”,
nii võiks kõlada selle viljaringi sõnum. Sarnane viljaring
ilmus ka 24. juulil 2000 Silbury Hilli lähedal, seal nähti veel
raamist väljapoole ulatuvat punkti. Tol ajal ei olnud
Mer-Ka-Ba (valguskeha) viisnurkne struktuur veel päris
stabiilne. Siin on näha täiuslikku pentagrammi koos 6
väikese pentagrammiga. Need pentagramm-joonised (mis
peavad sümboliseerima inimkeha) on ümbritsetud
pentagonist, ja seda omakorda ümbritseb ümberpööratud
pentagon. Just nii kujutatakse Mer-Ka-Ba ja Kristuse
teadvuse ruudustiku paigutust Mer-Ka-Ba õpetuses.

määrata, millist liiki rakk moodustada tuleb.
Omal viisil sobituvad teadlikud kasvavad rakud
füüsilise keha “üldisesse plaani” ja samaaegselt ka
tulevikku, et enda kasvuks juhiseid saada. Nad
organiseerivad end ise ja tõmbavad ligi uusi
energiaühikuid, et need vajalikke aatomeid moodustaks
ja paljuneks, täites nii DNA-ga kindlaksmääratud
funktsiooni.

Pentagrammide ja pentagonidega viljaring Averbury lähedal
Wiltshire`s Inglismaal 6. juulil 2003. Foto: Steve Alexander

Neid petagrammi sümboleid (mis peaksid
sümboliseerima inimkeha) ümbritseb viisnurk, mida
omakorda ümbritseb keerdunud viisnurk. Just nii
esitatakse
Mer-Ka-Ba
õpetustes
Mer-Ka-Ba
joondumist Kristuse Teadvuse ruudustikuga.

Niinimetatud valguskeha-protsess
Isiksus koosneb arvatavasti kolmest energiaväljast ja
nende võimalikust sisust. Neid kolme energiavälja ja
nende võimaliku sisu kombinatsioni nimetatakse
“kehaks”. Eeldatav vaim-mina ilmutab omaenese
energiast kolm keha:
• ilmutatud füüsiline keha

• eeldatav emotsionaalne keha
• eeldatav mentaalne keha

Energia on arvatavasti seisulainetena paigutatud kesta
nii, et see saaks moodustada need kolm energiakeha.
Neljas, spirituaalne keha, moodustab silla kolme
madalama astme keha ja hinge vahel. Nagu me siin
veel hiljem näeme, on seejuures ülimalt tähtis asjaolu, et
need neli keha koosnevad samast materjalist.
Kõigepealt on füüsiline keha. Selle avaldumise vorm on
mõjutatud paljudest faktoritest. Eostamise hetkel liituvad
2 täielikku DNA ahelat, luues kolmanda. Kui munarakk
jaguneb ja moodustuvad uued rakud, aitavad teadlikud
energiaühikud esmalt luua aatomist väiksemaid osakesi,
seejärel juba aatomeid ja molekule. Seda protsessi
kontrollib DNA-sse salvestatud info – füüsilise keha
“üldine plaan”. Tänaseks on teadlased suutnud lahti
muukida vaid murdosa DNA-sse salvestatud
informatsioonist. DNA-d võib vaadelda kui proteiinide
seeriat, kuid hologrammina oleks seda võimalik täielikult
lugeda ja nii sellest ka maksimaalset kasu saada.
Esimeste rasedusnädalate vältel saab teadlik energia
DNA-st rakkude moodustamiseks informatsiooni.
DNA-st saadav info dekodeeritakse, et kindlaks

Kui rakk tahab areneda nt. maksarakuks, siis tõmbab ta
ligi energiat, et uusi maksarakke moodustada. Füüsilise
arengu käigus paljuneb see maksa jaoks loodud
pidevalt kasvavas seisulaines. Raseduse alguses on kasv
väga kiire ja see aeglustub raseduse lõpunädalatel.
Kasv jätkub veel esimestel eluaastatel ja lakkab siis
sootuks. Edaspidi asendatakse ainult surnud ja
kahjustatud rakud. Füüsline keha koosneb seisulainetest
seisulainete sees. Vaim-mina juhendamisel areneb keha
teadvus ja moodustuvad aatomid, molekulid, rakud,
organid, aga ka nn. keha tulevikuversioon (mis toimib
kui “üldine plaan”).
Kui keha on loodud ja oma täieliku suuruse saavutanud,
ei jäeta seda kuni elupäevade lõpuni omaette. Energiat,
mida keha partiklid vallandavad, uuendatakse igas
sekundis miljoneid kordi. Tegelikkuses uueneb keha
pidevalt kooskõlas DNA üldise plaaniga, aga ka
mentaalse plaaniga – mõttepiltidega - , mis meil keha
kohta on. Keha on imeline üksus. Tal on oma teadvus ja
ta suudab end suurepäraselt reguleerida. Ta vaatab
siiski suurema “Sina” poole ja ootab sellelt “sisendeid”.
Kõigil meil on iseenda kohta mõtteid ja tundeid, mis
resonantsi kaudu tohutult meie keha teadvust
mõjutavad. Hirm haiguse või surma ees võivad
tõenäoliselt keha haigusele programmeerida. Samal
viisil võivad mõtted heast tervisest ja elurõõmust
(positiivne mõtlemine) programmeerida keha nii, et see
suudab aktiveerida oma enesetervendava jõu. See
jõud suudab eeldatavalt parandada muutused raku
DNA-s (see on paljude haiguste ja vaevuste võimalik
põhjus, mida mõnikord võib seostada ka
vananemisprotsessiga).
Need selgitused ei paljasta veel kaugeltki, kui keerulised
need protsessid tegelikult on. Isegi lühim reflektsioon
meie keha kasvamise kohta ärataks arvatavasti igaühes
meist iseenda vastu aukartust.
Selle väga lühikese kirjelduse eesmärk on näidata, et
kuigi me peame oma keha mateeeriaks, on see
tegelikult energia, mis on allutatud seisulainete seeriale,
mis füüsilises mõttes on aatomitest väiksemad osakesed,
aatomid, molekulid, rakud, organid ja viimaks kogu
keha. Iga energiaüksus on oma rollist teadlik ja võtab
arvatavasti suure rõõmuga ja kooskõlas reaalsusega
osa struktuurist, mida me nimetame oma kehaks.
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Võib olla on väga üllatav kuulda, et kehal
on teadlikkus, kuid see ei ole arvatavasti
sellises mõttes teadlikkus, nagu meie seda mõistet
tunneme. Keha teab näiteks, kuidas teha nii, et süda
lööks, kuidas toitu seedida ja kuidas end ise ravida.
Keha on teadlik kuu, planeetide ja tähtede tsüklitest.
Arvatavasti kasutab keha neid tsükleid ära ja
kohandab end nende järgi. Lõpuks koosneb keha ju
teadlikust energiast, mis pärineb tohutu suurest
kosmilisest ruumist. See, mida me peame teadvuseks,
on tegelikult segu teadvuse erinevatest liikidest (kuigi
kokkuvõttes on see üks ja seesama):
• subatoomiline teadvus, mis on tõenäoliselt
teadlik tohutust maailmaruumist ja mis seal
teiste subatoomiliste teadvustega suhtleb.
• Rakuteadvus, mis baseerub üldisel plaanil ja
mis võib seguneda elukogemuste, mõtete ja
tunnetega.
• Kehateadvus, mis arvatavasti kujutab endast
rakuteadvuse üldist vormi, millele lisanduvad
veel mõned enda ideed (füüsiliste keha
minapilt sõltub arvatavasti suurel määral
vaimse keha uskumustest).
• Tunded, mida inimene antud ajahetkel
tunneb ja mis on mõjutatud varasematest
emotsioonidest, millest kinni hoitakse, selle
asemel et neil minna lasta.
• Mõtted ja uskumused, mida kasutatakse
reaalsuse struktureerimiseks (ole teadlik, et
arvatavasti võib iga uskumus esindada ainult
arvamust tegelikkuse kohta).
• Sprituaalne teadvus, intuitsioon või otsene
äratundmine.

Viimasena nimetatud aspekt vastab enam-vähem
sellele, mida sageli universaalseks teadvuseks
nimetatakse. Tegelikult on see varjatud üldise plaani
üks osa, millest reaalsus ära voolab ja mis – lisaks
kõigele muule – võib sisaldada liigi arhetüüpe, seega
inimkonna heroilisi aspekte. See füüsilise reaalsuse
oletatav “sidekude” annab ligipääsu teistele
rakkudele, teistele paikadele ja dimensioonidele.
Inimest ümbritseb igast küljest toorusekujuline
energiaväli. Inimene kasvab selle energiavälja sees.
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Ka õun ja paprika imiteerivad oma kujuga toorus-välja kuju.
Pildi allikas: http://www.universal-harmonics.de/wp-content/uploads/2013/01/MenschTorus.jpg

Sündida, olla ja lahkuda: inimene oma kõigis
eluetappides. Nii, nagu inimkeha muutub
eluea jooksul – lapsepõlvest noorukieani ja
seejärel vanaduseni – siseneb hing ka peale
surma uude kehasse. (Bhagavad Gita 2.13)
Mitte miski ei väljenda paremini elu imet kui
see, kuidas laps või täiskasvanud inimene
pidevalt muutub. Kogu elu on üks kasvamine,
muutumine, teisenemine, kuni jumaliku
kirgastumiseni. Nagu iga lill, põõsas või puu
ükskord
õitseb,
on
ka
iga
inimese
sünnipärane õigus, ükskord õide puhkeda ja
“valgustatud saada”.

Südame toorusekujuline energiaväli

Weber-Isis® Mer-Ka-Ba Mini ja Maxi kuulid võivad arvatavalt
aktiveerida südame elektromagneetilise välja. Pildi allikas:
http://wwwaquadea.de/wp-content/uploads/2013/10/Torus-Herz.jpg

Weber-Isis® Mer-Ka-Ba Mini ja Maxi kuulide
abil saab inimene soodustada oma südame
jõudu, mis meie tänasel kiirel ajal üha olulisem näib
olevat. Südametegevusega on otseselt seotud ka
sellised omadused nagu ligimesearmastus ja
kaastunne. Weber-Isis® Mer-Ka-Ba-kuulid Mini ja
Maxi ei aita neid viimatinimetatud omadusi mitte ainult
arendada, vaid need aitavad meid arvatavalt ka
selles, et need väljaarendatud omadused igapäevaelus
kohe kaotsi ei läheks, kui oma argipäevatoimetuste
tarvis kodust väljume. Weber-Isis® Mer-Ka-Ba Mini ja
Maxi kuulide abil saavutatud südamejõud aitab meil
kaastundlikkust säilitada. Kui meil kaastunne ununeb,
tuletavad Weber-Isis® Mer-Ka-Ba Mini ja Maxi kuulid
meile seda hellalt kergete reaktsioonidega
südametšakras meelde.
Kogu looming on arvatavasti toorus-välja genereeriv
element. Kõik kosmilised tasandid omavad
toorusekujulist energiavälja: see kehtib inimese,
looma, taime ja maakera kohta, samuti teiste
planeetide, päikesesüsteemide ja galaktikate kohta
(“nagu Taevas, nõnda ka Maa peal” - iidne õpetus).
Toorus- väli on arvatavasti kõrgeima jumaliku
astme kaitseväli – ja kes ei sooviks midagi sellist
kodus omada? Energiaväljaga harmoonias olemine

võib ka tähendada seda, et on võimalik nii iseendale
kui ka Maakerale tugevaid stimuleerivaid impulsse
anda. See võib toetada nii üksikindiviidi kui ka
maakera kõikidel tasanditel parajasti käimasolevat
transformatsiooniprotsessi.

Läbi
Kundalini-jõu (tule energia,
Püha Vaimu energia) saab
inimene arvatavalt uueneda.
Uuenenud inimene kannab
kogu
maailma
oma
südames.
Uus
inimene
joondub oma sõnades ja
tegudes Taeva ja Maa
tasakaalust, et ravida nii
inimesi kui planeeti.
© Alex Grey ja Inner Traditions
International

Arvatavasti saame me oma tooruse-kujulise
energiavälja kaudu kosmosest eluenergiat (Chi, Prana,
Orgon). Seega on meil arvatavasti 2 energiasüsteemi:
kõigepealt peentasandiline (eeterlik) energiaväli, mis on
kui vaba energia resonantsmootor, ja samal ajal on
meil veel ka justkui sisepõlemismootor. Toidu ja vedeliku
abil toodab meie ainevahetus soojust ja energiat. Ilma
sisepõlemismootorita saaksime me arvatavasti elada,
ilma vaba energia resonantsmootorita ilmselt mitte.
Kõikidele asjast huvitatud klientidele soovitame me
Youtube’st vaadata filmi “Thrive”. Selles filmis
selgitatakse näitlikult energiavälja tähendust: see on just
see tasand, millel Weber-Isis® Mer-Ka-Ba-kuulid Mini
ja Maxi oma suurimat potensiaali näidata saavad.

Inimene oma 7 põhitšakra ja
energiaväljaga. Tooruse-kujuline energiaväli ümbritseb
inimest – inimene kasvab selles
energiaväljas.
Joonis vasakul ja all:
© Alex Grey ja Inner Traditions
International

Kosmilise Püha Vaimu tule-valguse-energia võib inimest
täielikult haarata ja inimene
võib selles transformeeruda.
See protsess käib käsikäes
Kundalini-energia süttimisega
inimeses ja südame-tšakra
avanemisega.

Siinkohal anname Teile ka vastava lingi:
https://www.youtube.com/watch?v=pRfGVHU_Qg
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Vaata joonist lk. 11 all paremal: “Jumaliku
halastajana kujutatud jeesus” ehk lühidalt “Halastaja
Jeesus” on maal, mis kujutab Jeesus Kristust püha Faustina
Kowalska (1905- 1938) kirjelduse järgi. “Armuline Jeesus,
ma usaldan sind”, foto Lagiewnika Palverännaku kirikust
Krakowis, Poolas. Jeesus Kristuse ja tema avanenud
südamejõu pildiline kujutamine, ja kuidas see ka inimesel
tekkida võib. Sarnaselt Jeesus kristusega on igal inimesel
potentsiaali oma südamejõudude arendamiseks.

võimalik viljaringide allikas või põhjustaja
maskeerus viljaringide väliste piltide taha ja
hoidis end varjus ja salajas.

“Esimene osa Jeesus Kristuse
näost Torino surilinal” viljaring
31. juulist 2010, Wickham
North, Wiltshire`s Inglismaal.
Foto: Steve Alexander

“Teine osa Jeesus Kristuse
näost Torino surilinal” viljaring
31. juulist 2010, Wickham
South, Wiltshire`s Inglismaal.
Foto: Steve Alexander

Wickham North’i viljaringi
graafiline kujutis

Wickham South`i viljaringi
graafiline kujutis.

Kui paigutada viljaringid
üksteise peale, moodustub
selline kujutus.

Kui üksteise peale asetatud
kujutised kokku sulatada,
moodustub selline pilt –
Kristuse nägu.

Torino surilina järgi maalitud vana maal
Foto: ©Magazin 2000plus

Apostlite lood, ptk. 2, 16-19: “ ...vaid see on see,
mida läbi prohvet Joeli suu on öeldud (Joel 3, 1-5):
“Ja see peab juhtuma viimastel päevadel, ütleb
Jumal, siis tahan ma valada oma vaimu kogu lihale;
ja Teie pojad ja tütred peavad kuulutama... . Ja mina
teen Taevas imesid (päikese- ja kuuvarjutused,
komeedid, planeetide vastasseisud, valgusnähtused?
Autori märkus) ja saadan märke Maa peale
(viljaringid, puuringid, jääringid, liivaringid, augud
pinnases? Autori märkus).
Jeesus Kristuse sõnum aja mõistmiseks: “Kui Te
näete läänekaarest pilve üles kerkimas, siis teate
Te kohe: vihm on tulemas. Ja nii ka juhtub. Ja kui
puhub lõunatuul, ütlete Te: läheb kuumaks. MAA ja
TAEVA väljanägemise järgi suudate Te otsustada,
kuid miks ei suuda Te TÄNASE PÄEVA (PRAEGUSE
AJA) üle otsustada?” Lukas, ptk. 12, 54-56.

Kristuse nägu ilmus 2010 aastal viljaringina
Viljaringide näol same me üha sagedamini vihjeid
nende looja kohta: selleks on kosmiline Kristus, kes

arvatavasti eeterlikest sfääridest inimest ja
maailma mõjutab. Kõigil neil eelnevatel aastatel ei

olnud see arvatavasti mitte alati nii selge, kuna
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FotoTorino surilinast,
Jeesus Kristuse nägu.

Kui asetada graafiline kujutis
Torino surilina peale, on see
täielikult identne surilina näoga.

“Kolm suurt ja kolm väikest mandlit (kala ujupõied, loomise
esimesest päevast) moodustavad kaks geneesisarnast mustrit
loomise kuuendast päevast. Või kujutab see viljaring hoopis
okaskrooni?”, 10. juulist 2010, Guys Cliffe, Warwickshire,
Inglismaa. Foto: Steve Alexander. Joonis paremal: 10. juulil
2010 ilmunud viljaringi graafiline kujutis, Guys Cliffe lähedal.

Okaskrooniga Kristuse puuskulptuur. Mandlid, kalapõied või
okaskroon? See viljaring ilmus
Allikas:Wikipedia.

10. juulil 2010 Guys Cliffe
lähedal, Warwickshire, Inglismaa.
Foto: Steve Alexander.

“Püha Graal”, või “7-haruline valgusti (menora)”,
tähendusega: “Teie elu peab valgustatud saama”, ilmus
viljaringina 13. aug. 2010 North Down Beckhamptoni
lähedal, Wiltshire, Inglismaa. Foto: Steve Alexander.

Püha Graal on Arimathea Joosepi kohta käiva
legendi oluline osa. Legendi järgi olevat ta Püha
Graali 2000 aasta eest Inglismaale kaasa toonud.
Püha Graal sarnaneb oma kujult karika või peekriga,

samaaegselt sümboliseerib see aga ka
“püha verd”, Jeesus Kristuse ja Maarja
Magdaleena last. Püha Graal võib olla ka kink
inimkonnale, inimeste teadvusele. Püha Graal on
puhta, jumaliku armastuse sümbol, mis ühendab
meheliku valguse naiseliku vastuvõtva jõuga. Sellise
ühendamise tulemusena luuakse armastuseväli, kuhu
me siseneme ja kuhu me iseenda, oma vaimu ja
hinge, kogu oma olemuse saame ankurdada.
Tõenäoliselt saame seal ka terveneda. Väärib
märkimist, et 2010 aastal ilmus viljaringina kõigepealt
okaskroon, seejärel Jeesus Kristuse nägu Torino
surilinalt, ja lõpuks veel ka Püha Graal. Kas siin on
veel võimalik rääkida juhusest? Järgnev lõik pärineb
Jeanne Ruland’i raamatust “Dodekaeeder ja viies

südamekamber”, Kirjastus Schirner, lk. 52-56.

“Alkeemiaga tuttavate
teadlaste
ja
meditsiinitöötajate
jaoks on südame viies
kamber, mida on
nimetatud ka “Hot
Spot”, juba ammu
tuttav. 1920. a. teatas
meerika
arst
dr.
Otoman Zar Adusht
Hanish jumaliku aatomi
avastamisest. Ta tegi
kindlaks,
et
meie
südames on viies
kamber, milles asub
Jumalik Aatom. See
südamekamber
on
õhutühi rakk. Hanish
pildistas
seda
mikroskoopilise
kaameraga, suurendas
pilte miljon korda ja
muutis nii Jumaliku
Aatomi nähtavaks. See näitas end täiskasvanuna (küpsena), olles
ilma soota, kuid täiuslikus nooruslikkuses. Selle kuju on alati sama;
see on alati täiskasvanud ja samal ajal nooruslik, nii eakatel
inimestel kui äsjasündinud lastel. See püsib ilma, et ta kusagil
rakuseinu puudutaks. Iga inimese südames olevas Kristuse leegis,
igaveses valguses, jumalikus sädemes leidub täiuslik pilt, sarnasus
Loojaga. See on Jumalast, just nagu Jeesuski. See “südame-mina”
on Jumala arhetüüp ja seeläbi inimese eluvormi kujundanud ja
kujundav algjõud (Ledergerber, Karl: “Südame silmadega. Levib
uus mõtteviis”, Freiburg Breisgaus 1988, lk. 103). Nagu juba
mainitud, nimetatakse seda kambrit ka “Hot Spot”. Selle
temperatuur võib kerkida kuni 100o C. See on jumalikkuse
asukoht, millega me kroontšakra kaudu ühenduses oleme.
Inimesed tunnetavad mõnikord seda kohta, kui nad sügavat ja
tõelist armastust teise inimese või olendi vastu tunnevad. Sel juhul
see koht laieneb ja tekib väga soe, ka füüsiliselt tajutav tunne, mis
levib üle kogu keha ja seejuures laieneb südamekeskus. Kõik me
kanname endas Looja jõudu, loomisjõudu. See koosneb valgusest
ja armastuse energiast ja ühendab mehelikku ja naiselikku poolt,
sulatades need ühte. Paljudes kultuurides ja tarkuseraamatutes on
viiteid südame viienda kambri kohta. Hinduistlikus traditsioonis on
ettekujutus, et vaim elab südame kambris. Edasi räägitakse
sisemisest Minast, mis ei ole suurem meie pöidlast. Kristlased
kirjeldavad “vaikset kambrikest enda sisemuses”, mida iga päev
üles otsida tuleks. Nad räägivad Jeesusest, kellest sai Kristus ja
Jumala seemnest, mis igavesti meie sees elab, lakkamatult hõõgub,
valgustab
ja
lõõmab.
Budistid
nimetavad
seda
“Alg-Budda-ks”.Juudi traditsioonis on mõiste “neshamah”.
Upanišadides kirjeldatakse seda kosmilise dimensioonina. Tilluke
koht südames on niisama suur kui terve universum.
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Meie südames elab ülim olend
Süda on esimene organ, mis peale viljastamist
moodustub. Süda lööb umbes 100 000 korda
päevas ja ca kolm miljardit korda eluea jooksul.
Umbes
8000
liitrit
verd
pumbatakse
igapäevaselt läbi keha. Täiskasvanud inimese
süda on umbes rusika suurune ja lööb
normaalselt 60-80 korda minutis. Süda lööb
alates meie esimesest eluminutist siin maailmas
kuni viimaseni. Süda on palju rohkem kui lihtsalt
organ. See on meie tegelikkuse peegel. Juba
aegade algusest on süda armastuse, kiindumuse,
kaastunde sümbol, see on meie tunnete keskus.

“Kus on tõde?”
“Südames”, ütles ta.
“Sest tõde ilmutatakse inimesele
südames”.
(Brihadaranyaka – Upanishad).
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Meie kõnepruugis väljendub see väljendites
nagu: “Mul oli südames soe tunne”, “mul läks süda
kergeks”, “mu süda on murtud”, “südameasjaks
võtma”, “süda on kõva nagu kivi”, “mu süda tilgub
verd”, jne. HeartMath Instituut viib alates 1991 a.
läbi põhjalikke südameuuringuid. Need uuringud
näitavad,
et
südame
tekitatud
elektromagneetiline väli on 5000 korda tugevam
kui aju tekitatud väli ja et süda suhtleb esimestest
eluminutitest alates kõikide organitega. Kui süda
on avatud, on sellel energiaväli, mis ulatub
kaugele üle nähtava ruumi ja mis võib hõlmata
kõike. Südame ruum on lõputu. Kust pärineb meie
südame jõud? Mis laseb südamel peale siirdamist
edasi tuksuda? See võib olla südame viiendas
kambris olev valgusolend. Selle loomise
imeorgani uurimine on alles päris alguses.
Meenutagem, et suures koguses verd liigub
südame kaudu iga päev kehas ringi. Vere
põhikoostisosa on vesi. Vesi jällegi on väga hea
informatsiooni kandja ja vesi muudab kõik
kogetu, mõeldu ja kuuldu vibratsioonikristallideks,
mis läbi meie keha voolavad. Masaru Emoto
muutis selle nähtavaks külmunud veekristallide
piltide abil. Selle teadmise abil võime me

ligikaudu ette kujutada, kuidas suur osa
meie reaalsusest tuleb alateadvusest. On
väga oluline, et me endale iga päev puhkust
lubame ja selle oma tõelisele olemusele
pühendame, sellele ruumi anname, läbi
hingamise ja armastuse, rahu ning harmoonia
selle taastusjõudu toidame ja seeläbi oma tõelist
mina toetame ja tugevamaks muudame. Meis
kõigis on loomise jõud. See koosneb valgusest ja
armastuse energiast ja ühendab mehelikku ja
naiselikku poolt, sulatades need poolused üheks.
See ongi viisnurga saladus (vt. siinkohal
viljaringide fotosid ja graafilisi kujutisi allpool), mis
meid kaitseb ja aitab meil oma missiooni siin maa
peal täita, arendada välja eluplaani, mis on meie
sees juba paika pandud. Häälestage end enda
sees olevale Jumalale, Jumalikule Aatomile,
kaitsele, mis teile on juba antud”.
Siinkohal soovitame me lisalugemiseks Jeanne
Ruland’i väikest raamatukest “Dodekaeeder ja
viies südamekamber”, kirjastus Schirner, ISBN
978-3-8434-5032-4.

Beckhampton
08. August
1998

Avebury
06 Juuli
2003

Tidcombe
26 Juuli
2007

Sõnum dimensioonideüleselt tasandilt kolme
viljaringi
näol,
mis
kujutavad
viisnurkset
merkabat ja 5. südamekambrit, vaata fotosid ja
graafilisi kujutisi ülal. Merkaba-väli, Kristuse
teadvuse võrgustik ja 5. südamekamber on nüüd
omavahel seotud.

Miks me oma toodete kohta nii
vähe öelda tohime?
Tervishoiusektoris kaitstakse tarbijat seadusandja
poolt range reeglistikuga. Kes sellest üle astub, saab
esialgu hoiatuse ja tegevuse jätkamisel ootab teda
rahatrahv. Tarbijate kaitse on kahtlemata vajalik!
Problemaatiliseks muutub asi siis, kui tootjal ja
seadusandjal on erinev arusaam selles osas, mis
eksisteerib Taeva ja Maa vahel. Kõik meie tooted
põhinevad olemasoleval eluenergial ja geomeetrilisel
kiirgusel, mis meie veendumuse kohaselt on vägagi
olemas. Tavameditsiini vaatepunktist ei ole sellist
energiat aga olemas; tunnustatud loodusteaduslike
mõõteriistadega ei saa seda mõõta. Kuna
seaduseandja on orienteeritud vaid sellistele
mõõtmistulemustele, oleme me sunnitud end
reklaamides seadma kahtluse alla tulemused, mis
meile tegelikult on teada! Me oleme sunnitud kõik

tulemused, mis me oma seadmetega saanud

oleme, tingivasse kõneviisi asetama. Sel põhjusel

leiate Te sellest infolehest sageli selliseid sõnu nagu

“tõenäoliselt”,

“eeldatavalt”,

“võimalik”,

“arvatavasti”, mis mõnikord ka veidralt kõlavad.

Ärge laske end sellest segadusse ajada.

20 tegutsemisaasta jooksul oleme me läbinud valulise
õppeprotsessi. Mõnikord oleme me peale hoiatust
kuude viisi kataloogides sõnu musta tindiga üle
värvinud. Seetõttu eelneb meie reklaamidele
juriidiline teade, mis otsesõnu ütleb, et meie toodetel
ei ole (tavameditsiini mõistes) mingit mõju. Nagu juba
öeldud, on tarbijakaitse meie arvates hea ja vajalik.
Kuid meie puhul tekib kõigi asjassepuutuvate jaoks
keeruline olukord. Seetõttu oleme me vaga tänulikud
neile 10 000 kliendile, kes siiski on usaldanud meid ja
meie tooteid. Weber-Isis-energiamuundurit olememe
näiteks umbes 40 000 korda müünud. Ja Teie
tagasiside annab meile kindluse!

Peale selle ei ole geomeetrilist kiirgust ja
peenvibratsioone tavameditsiini arvates olemas.
Seetõttu ei usuta ka sellesse, et organismi
bioenergiaga
varustamine
või
muutused
energiaväljas võivad mõjutada inimese füüsilist
heaolu. Siinkohal me rõhutame, et me ei saa
garanteerida tervendavat toimet. Meie toodetele
omistatud toimed baseeruvad kõik pikaajalisel
praktilisel kogemusel. Kuid siiani ei ole neid veel
võimalik teadaolevate mõõtmismeetoditega mõõta
ja kinnitada. Meie kasutatud mõõtmismeetodit
tavameditsiin ei tunnusta. Nende huvi kuulub
seadmetele, mis töötavad välise menetluse
põhimõttel. Valitseva teadusliku lähenemise järgi ei
saa meie tooted funktsioneerida. Tavameditsiini
arvates on tegemist seega platseebo-efektiga.
Tarbijakaitse ettekirjutuste tõttu peame me sellele ka
viitama, kuid rõhutame, et meie arvates on probleem
siiski pigem selles, et tavameditsiin ei ole veel lihtsalt
võimeline kirjeldama, kuidas meie seadmed
funktsioneerivad.
Seetõttu viitame me oma

rahulolevatele klientidele: rohkem kui 40 000

müüdud Weber-Isis-energiamuundurit räägivad

iseenda eest. Me täname Teid meile osutatud
usalduse eest ja soovime Teile oma toodetega rõõmu
valmistada. Küsimuste korral helistage meile. Aitame
Teid igal ajal meelsasti nõu ja jõuga.

Südamlike tervitustega,
Eckhard Weber

Teine oluline märkus
Weber-Isis® Mer-Ka-Ba-kuulide Mini ja Maxi jõud
on viimasel ajal alternatiiv-meditsiini ringkondades
kasvavat tunnustust leidnud. Need on mõeldud
lisameetmena ja tervenemisprotsessi toetamiseks.
Kuid need ei asenda arstiabi! Meditsiiniline
hindamine ja sümptomite ravi on igal juhul
soovitavad. Weber- Isis® Mer-Ka-Ba-kuule Mini ja
Maxi ei peaks kasutama tavameditsiini asemel. Nagu
paljude teiste alternatiivmeditsiini meetodite puhul, ei
ole ka Mer-Ka-Ba-kuulide Mini ja Maxi tõhusust
siiamaani võimalik mõõta teaduslike kriteeriumitega.

Metatroni kuup: “Loomise kood”
ja “Universumi ehitusplokid”.
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WEBER-ISIS®
MERKABA-KUUL MINI
Originaalsuurus: 5,42 cm

WEBER-ISIS®
MERKABA-KUUL MAXI
Originaalsuurus: 9,03 cm
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Weber Bio-Energia süsteemid & keskkonnatehnoloogiad

