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BIOCÂMP TIPUL 1

BIOCÂMPURI PERSONALE
ACORDÂND-FIN BIOCÂMPUL NOSTRU PERSONAL:

Acordarea fină a Biocâmpului nostru Personal este obtinută cu usurintă prin adoptarea 

Retetei 2000>. Această retetă ne schimbă frecventa si ne permite să experimentăm felul 

în care functionează legile Stiintei Luminii Superioare prin Biocâmpul Dimensional.

Biocâmpuri bine acordate:

- Un Biocâmp bine acordat este demonstrat de strălucirea unei persoane, făcând-o 

să pară că posedă o Gratie specială. Gratia este un curent de energie în care 

Biocâmpurile sunt toate sincronizate armonios. Oamenii care o posedă sunt de obicei 

numiti carismatici.

- Un Biocâmp bine acordat este evident la o persoană, atunci când te uiti în ochii 

săi  si realizezi că acolo există cineva important. Sunt de obicei oameni care sunt 

constienti de impactul pe care gândurile, cuvintele si actiunile lor îl au asupra celorlalti.

- Un Biocâmp bine acordat este obtinut de Gânditorii Creativi, oameni care înteleg 

puterea viziunilor si a imaginatiei, vointei si intentiei în manifestarea rezultatelor 

pozitive.

- Un Biocâmp bine acordat este un bio-sistem care functionează la potentialul său 

natural. Aici este locul în care Personalitatea Biocâmpului s-a relegat constient la DOW-ul 

său, în recunoasterea statutului acestui Suprem Master Computer Controller si felul în 

care poate opera sistemul nostru de 6,3 trilioane de celule.

- Un Biocâmp bine acordat este un produs secundar al reclamatiei FORTEI DOW 

prin vointă aplicată si printr-un stil de viată sănătos.

- Un Biocâmp bine acordat poate alege să fie un sistem care se auto-sustine, auto-

întinereste, deschis la acceptarea potentialului DOW. Datorită voltajului natural al 

BIOCÂMPULUI DOW, nutritia prin hrană nu mai este necesară, pe măsură ce corpul fizic 

este hrănit în schimb de forta DOW, făcându-l astfel mai puternic si mai sănătos. Aceasta 

este o stare optională pe care cineva o poate alege.

- Un Biocâmp bine acordat este evident prin relatiile de inter-sistem, adică 

interactiunea cu alte Biocâmpuri – la niveluri duo, de grup sau globale. Aici, ajutorul 

reciproc, armonia si fericirea sprijină manifestarea intentiilor mai înalte.

Acordări de Biocâmp:
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Reacordarea Biocâmpului poate fi făcută încet, în timp, prin stilul nostru de viată sau 

printr-o perioadă intensivă de antrenament. Acest lucru include de obicei reglări de 

atitudine, de stil de viată si educationale. O dată efectuată, garantează furnizarea 

„acordorului” cu sănătate, iubire, bogătie, sentimente de pasiune si scop, si relatii 

împlinitoare cu familia si prietenii.

Înainte de a putea începe să reacordăm cu succes un Biocâmp, avem nevoie de o Zi 

Chekhov - Check Off Day  („Ziua Bifării”, n.t.). Aceasta este o zi dedicată lui Chekhov, 

dramaturgul rus, care aborda întotdeauna subiecte profunde si pline de înteles.

Aceasta este o zi de introspectie sinceră si de reflectie, în care apreciem stadiul la care 

ne aflăm, încotro ne îndreptăm si ce dorim de la viată. 

Pentru început vei face aceasta singur, iar mai târziu, dacă este nevoie, cu partenerul 

sau cu familia. Intentia este de a crea sănătate, fericire, armonie, pace si prosperitate 

pentru noi toti, însă înainte de a-i putea ajuta pe altii, trebuie să ne fi ajutat pe noi 

însine.

Ziua Chekhov: Cumpără-ti un jurnal, iar pe fiecare pagină scrie câte un titlu:

IUBIRE; SĂNĂTATE; BOGĂTIE; PASIUNE SI SCOP; FAMILIE SI PRIETENI; ALTELE

Sub fiecare titlu, stabileste factorul tău de amuzament actual, factorul de împlinire si 

factorul de armonie – din interior si din exterior.

- De asemenea, scrie tot ce-ti doresti pentru fiecare domeniu.

- Apoi scrie ce poti face pentru a obtine toate acestea.

- Scrie tot ce nu-ti place în fiecare domeniu si apoi scrie din nou ce poti face în mod 

practic pentru a modifica aceste lucruri.

Tot ceea ce trebuie să facem este să găsim un loc linistit, unde nu vom fi întrerupti, să 

scoatem telefonul din priză si, asezati fiind, să ne gândim. Priveste toate aspectele vietii 

tale, unul câte unul. Asigură-te că ai creion si hârtie la îndemână si fă o listă cu tot ce 

vrei să schimbi.

Putem începe cu corpul fizic. Fii detasat si sincer în timp ce privesti fiinta ta fizică. Ce 

putem schimba? Cum am dori să fie? Sunt obiceiurile alimentare pozitive si sănătoase? 

Mâncatul este mai mult o obisnuintă? Există alegeri mai bune pe care le putem face, care 

să fie mai  putin dăunătoare pentru noi, viata animalelor sau pentru planetă? A trata alte 

Biocâmpuri cu respect si onoare, este cheia reacordării armonioase a Biocâmpului. 
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Pentru cei care-si doresc să-si schimbe obiceiurile alimentare – permiteti-vă sansa de a 

parcurge totul treptat si cu iubire, fără negare. Mai întâi, elimină carnea rosie. Apoi, 

după călăuzire, nu mai mânca carne albă, iar pe urmă intentionează doar să mănânci 

hrană usoară, vie.

Mai departe vom privi corpul emotional – calitatea relatiilor noastre cu oamenii. Este felul 

în care relationăm cu fiecare, guvernat de răspunsuri automate? Acestea sunt pozitive 

sau negative? Pot fi îmbunătătite? Ce lectii am învătat sau mai avem încă nevoie să 

învătăm? Avem nevoie sau dorim să vindecăm sau să iertăm?

Apoi putem examina sincer vorbitul cu sinele si sistemele noastre de credintă. De 

exemplu, politic, votăm prin alegere si cunoastere completă sau votăm asa cum părintii 

si părintii lor au făcut înainte? Suntem satisfăcuti de viată asa cum o percepem noi?

Acest timp de programare/contemplare poate fi făcut în fiecare seară înainte de culcare. 

Putem atunci programa ca visele noastre să fie clare si să ne călăuzească în functie a

ceea ce ne dorim să obtinem din această perioadă de auto-analiză. Cum ne putem 

cunoaste cu adevărat dacă nu ne luam niciodată timp să stăm nemiscati si să 

comunicăm cu Supremul Master Computer Controller – DOW-ul nostru?

În unele cazuri putem simti nevoia de a revizui complet fiecare domeniu si pentru a face 

acest lucru trebuie să ne analizăm toate actiunile si credintele si să ne formăm noi 

obisnuinte, mai potrivite pentru obtinerea a ceea ce ne dorim.  

Stiind că adoptarea Retetei 2000> va oferi armonios revizuirea dorită - constituie altă 

motivatie atractivă pentru aplicarea programului. Pentru a manifesta noi rezultate avem 

nevoie de noi obisnuinte, iar cu o retetă care garantează să aducă rezultate, plus putină 

disciplină si dorintă, putem sti cum este să fii Maestrul propriei vieti.


