XI. VEGA TEST NAJDOKŁADNIEJSZA METODA
WYKRYWANIA CHORÓB I
PATOGENÓW
Ta sekcja poświęcona jest wyjaśnieniu temu czym jest test Vega jak
również różnych hybryd-połączeń z innymi metodami testowania
medycyny alternatywnej.

VEGA TEST
Test Vega jest po prostu połączeniem elektroakupunktury i fizyki
kwantowej.
Elektroakupunktura jest metodą której używamy żeby „podłączyć” się
do ciała pacjenta, a następnie używamy fizyki kwantowej poprzez
przesłanie fali cyfrowej jako impuls elektronicznych który jest niczym
innym niż kopią elektroniczna patogenu albo innej tkanki.
Wykrycie reakcji na taki impuls przez autonomiczny układ nerwowym
jest potwierdzeniem diagnozy. Wyobraź sobie kiedy dwie identyczne
fale wpadną na siebie w wyniku czego energia wewnątrz komórek
spada stopniowo. Taki efekt można zaobserwować za pomocą bardzo
zaawansowanego oprogramowania.

QUANTUM ENTANGLEMENT I QUANTUM CONSCIOUSNESS –
ZASADA TESTOWANIA KRYJĄCA SIĘ ZA KINEZJOLOGIĄ W
POŁĄCZENIU Z VEGA I WIRTUALNY TEST VEGA

To więcej niż nieortodoksyjne - to jest jak z filmu X-Men ...
Wyobraź sobie, że możesz uzyskać dostęp do jakiegokolwiek innego
ciała na odległość i wykonać identyczny Vega test, tak jakby dana
osoba była testowana będąc bezpośrednio podłączona do maszyny
Vega?
Czy uważasz, że jest to fikcja? Cóż - jest to daleko od prawdy. Wszyscy
jesteśmy ze sobą połączeni w jakiś sposób (nasze umysły) i coraz
więcej takich obserwacji jest dokonywanych przez fizyków. Którym
zajmie wiele wieków żeby do tego wogóle dojść że to jest możliwe i
jeszcze dłużej żeby to wyjaśnić naukowo.
Jest coraz więcej dowodów w świecie naukowym na to, że świadomość
istnieje.
Jesteśmy po prostu zbyt prymitywni żeby wogóle myśleć że to jest
możliwe. Jesteśmy kontrolowani i poddawani praniu mózgu. Żeby
uwierzyć w to co widać na takich filmach jak Star Trek zajmie nam
setki lat żeby to się zmaterializowało. Problem w tym, że ta
technologia istnieje już od bardzo dawna.
Ale ta wiedza jest utrzymywana w tajemnicy, ponieważ nasza planeta,
jak wiemy, zamieniłaby się w chaos szczególnie gdyby pewnego dnia
wysoko postawiona osoba powiedziała, że nie jesteśmy sami an tej
planecie. Prawdopodobnie dlatego JF Kennedy został zamordowany.
Wracając do tematu Virtualnego Vega testu - mogę zapewnić
wszystkich, że od października 2018 testuję członków mojej rodziny
tylko za pomocą tej metody. I nie mam wątpliwości że to działa.
Po prostu używając czyjegoś imienia jako pierwszy marker możesz się
do tej osoby podłączyć i rozpocząć test. Każde takie imię jest
traktowana jako oddzielny marker, który musi być uwzględniony w
teście Vega i zasadach testowania.
Możesz dowiedzieć się o tym wszystkim podczas mojego treningu Vega
i wiele innych technik testowania.

ZASTOSOWANIE KINEZJOLOGII W TESTOWANIU VEGA
Tak jak stosowanie tradycyjnego testu Vega można też z tradycyjnym
Vega połączyć zasady kinezjologii podczas testowania.
Jeszcze lepiej - zamiast mieć wymuszoną odpowiedzi przez osobę
testowaną co się może łatwo stać, możesz cały test Vega zrobić w
swoich myślach przez co zminimalizujesz ryzyko takiego rezultatu.
Teraz trzeba wyjaśnić jak to wszystko działa? Zamiast polegać na
mięśniach na otrzymanie odpowiedzi tak jak przy konwencjonalnej
kinezjologii możesz to zastąpić Vega testem i zobaczyć że ciało
reaguje w identyczny sposób. Więc kiedy oczekujesz odpowiedzi na
„Tak” zamiast słabnących mięśni zobaczysz spadek wykresu w trakcie
wykonania Vega testu.
I po zakończeniu tysięcy takich kontrolnych i równoległych testów porównując użycie tradycyjnego sposobu i metody kinezjologii nie
mam najmniejszego wątpienia, że obie metody działają identycznie.
Ostatnią rzeczą do dodania jest taka - konwencjonalnej kinezjologii
nie można użyć na samym sobie. Dlatego ta metoda jest swego rodzaju
bezużyteczna przy prowadzeniu tego rodzaju badań jak pokazane w
tej książce. Jakkolwiek - jeśli zastosujesz kinezjologię z Vega testem
możesz pozyskiwać informacje dziesięć razy szybciej i możesz to
zrobić samodzielnie. To jest też piękno wolności pracy w pojedynkę.

WIRTUALNY TEST VEGA
Ostatnia lekcja o teście Vega jest taka - można zastosować zasady
Reiki w robieniu testu na odległość.
Ktoś pewnie powie że jest to niewiarygodne... Cóż – być może
wirtualny test nie jest tak dokładny jak w połączeniu kinezjologii i
Vega testu gdzie rezultaty są bliskie 100%, ale odsetek jest również
bardzo wysoki przekraczający 90% - i dlatego nie boję się polecić
praktykowania tej metody.
Podstawy są identyczne jak w połączeniu kinezjologii z Vega testem.
Proces jest bardzo prosty - jako pierwszy marker wywołujesz imię tej
osoby z którą chcesz się połączyć. Następnie, jeśli nawiązałeś
połączenie, wykres powinien opaść. Potrzebujesz pełnego imienia i
nazwiska, a najlepiej też zdjęcia tej osoby, chyba że ją znasz i możesz
ją sobie wyobrazić.
Jeśli udało ci się to zrobić, zapamiętujesz to imię jako drugi marker
zaraz po podłączeniu markera Epiphysis.
Reszta jest identyczna. I oczywiście można to zrobić na własnej ręce
(zapomnij stopy - nie jestem pewien, kim są ci praktykanci, którzy
muszą użyć stóp do testowania Vega, gdy ręce są dużo lepsze i
wygodniejsze do testowania dla obydwu stron).

