Om vetenskapliga resultat
Bioenergy Healing

Varför fungerar distanshealing?
Långdistans healing är ett värdefullt
verktyg med kraftfulla resultat.
“We have to understand that distance
is a privilege of a restricted mind. In the
dimension from which we are affecting
the patient, distance does not
exist.” (Z. Domancic)
Vissa forskare, som Dean Radin (se
dokumentären ”THINK ABOUT IT”),
anser att kraften i avsikten är starkare
på avstånd. Det gör det lättare för
terapeuten att stiga åt sidan och låta
energiarbete nå sin fulla kraft.
“When you call somebody in Sydney
on your cellphone you are not surprised that in couple of seconds you
establish a contact with that person
and you communicate with that person.
Our communication is much faster than
the communication via cell phone. We
require approximately six hundredths
of a second. For cell phone communication to work, satellites are needed.
We don’t use man made satellites. We
use Earth’s geomagnetic field. Which is
much more effective than all of these
satellites. The speed of creative energy
of thought is far superior to the speed
of the energy of light.” (Z. Domancic)

Zdenko Domancic deltog i forskningsstudier om aids vid Stanford University
under början av åttiotalet och har på senare tid samarbetat med forskare i Jozef
Stefan institutet i Ljubljana, Slovenien.
En studie som var först i sitt slag, visade att effekterna av tillförsel av bioenergi
förändrar den fysiska strukturen av kristaller, samma som finns i våra ben (se
bilden ovan där kristaller fått blomliknande formationer). Dr Masaru Emoto
har gjort liknande studier med uppmärksammade resultat kring vattenkristaller.
Under våren 2007 användes Domancics metod för cancerforskning vid
Institute of Oncology i Ljubljana Slovenien med anmärkningsvärda resultat.
Det finns många dokumenterade fall av framgångsrik läkning inklusive 1985
års fallstudie där det ledande medicinska etablissemanget i Jugoslavien
dokumenterade Zdenko Domancics behandling av 200 personer med svåra
stadier av kallbrand. Efter att ha fått behandling blev samtliga patienter bra och
inga extremiteter amputerades. Detta dokumenteras i en bok med titeln "Healer
Domancic" av D. Jakcin.
Metoden undersöktes i en dokumentär av Zdenko Domancic och Stephanie
Cote. Här medverkar även banbrytande vetenskapsmän som Dean Radin och
Marilyn Schlitz från Institute of Noetic Sciences.
2012 skrev Dr Radovan Starc, kardiolog och PhD boken "Healing with
bioenergy according to the method of Zdenko Domancic".
Se dokumentären ”Think about it” på Youtube genom att följa länken:
http://www.youtube.com/watch?v=Efa6PDkw6UU.
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