RAK, ENERGIJSKE TERAPIJE

Energijo ustvarja pozitivno obnašanje

Premagala sem raka
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ENODNEVNI
SEMINAR
Pipi Mila Dragica Ra
jić Racić bo imela 30. sep
tembra 2017 v Ljubljani, v
M hotelu na Derčevi ulici 4,
enodnevni seminar z naslo
vom »Življenje je zmaga –
pot, stkana iz svetlobe«. Za
prijave in več informacij o
seminarju pišite na e-naslov
pisarna@drgifingcenter.si ali
pokličite na telefon 031/244
207. Bralci revije Misteriji
imajo 15 % popusta.
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ga vzdrževala. S pomočjo po
zitivnega razmišljanja ter svo
je pozitivne energije. V veliko
pomoč ji je bil tudi film Greg
ga Bradena V treh minutah se
lahko rešite raka (Healing the
Cancer in only 3 Minutes).
»Bolne celice sem z misel
no preobrazbo spremenila v
zdrave. Uspelo mi je, da so
znova normalno delovale.«

RAK JE
OZDRAVLJIV

A v medicini žal še vedno
velja, da je rak neozdravljiv,
četudi daš skozi kemoterapi
je, operacije, obsevanje. Po nji
hovem se bolniku rak prej ali
slej spet povrne. A rak se vrne
le tistim, ki nimajo moči, je
prepričana sogovornica.
»V dobri veri, da bi me
pred ponovnim zagonom bo
lezni zaščitili, so mi predlaga
li ponovne kemoterapije. Pre
ventivno. A zdaj sem bila že
dovolj močna, da sem zavrni
la vse njihove nadaljnje nas
vete. Vključno s tistimi o radi
oterapiji oziroma obsevanju,
kajti po nekakšnih njihovih
pravilih je tudi ta obvezna.
Dogovorili smo se, da podpi
šem odpoved nadaljnjih tera
pij ter s tem prevzamem vso
odgovornost za lastno živ
ljenje. Takrat sem bila že do
volj prepričana vase ter v
to, da je izbrana pot pravil
na, tako da mi je preostalo
le, da živim še naprej po na
čelih moči in vsem dokažem,
da imam prav. Zdravniška tr
ditev je bila, da so takšne te
rapije obvezne, jaz pa trdim,
da so, takrat ko je posameznik
na vrhuncu univerzalne moči,

absurdne. In vse to dokazuje,
da je moja pot fenomenalna.
Prepričana sem, da se zanjo
lahko odloči vsakdo, ki se do
dobra spozna z mojo življenj
sko zgodbo.«
Svojo pot, kako je prema
gala raka, opisuje v knjigi Premagala sem raka – pot, stkana
iz svetlobe, ki je v slovenskem
prevodu pravkar izšla pri
Ara založbi (www.misteriji,si,
19,90 €). V njej nas opogumlja,
naj vzamemo svoje življenje v
svoje lastne roke, naj ne sledi
mo sistemu kakor ovce. Naj
premagamo strah. Kajti raku
daje krila le strah. Strah pa je
odsotnost ljubezni.

ZMAGA NAD
RAKOM
»Glede na trenutno stanje
naše družbe je premagati rak
resnično velika zmaga vsake
ga posameznika. Ker vse to
poznam, se lastne zmage še
toliko bolj zavedam, kar mi
še dodatno omogoča, da sem
na vse to še posebej ponosna.
Meni je to vsekakor uspelo.«
Rak sploh ni nevaren, s
pravilnim razmišljanjem ga
lahko sami premagamo, je
prepričana. Pred boleznijo je
tudi sama tako razmišljala,
namreč, da je rak smrtno ne
varen ter da se nikoli ne ve,
kdaj lahko zbolimo za njim.
Vse to so bile njene negativ
ne, nezavedne misli, ki so
tako samodejno prevzele ko
lektivno moč ter s tem hrani
le bolezen.
V knjigi se zahvaljuje tudi
dedku, ki se je »pojavil« v naj
težjem trenutku.

Avtorica nas v svoji knjigi opogumlja, naj vzamemo življenje v svoje roke in premagamo
strah, ki je odsotnost ljubezni
in ki raku edini daje krila.
»Danes dobro vem, da
smo vsi skupaj energija, da
smo povezani med seboj ter
da je duša večna. Zato vem,
da je to, kar se je zgodilo
meni, normalno. Pravzaprav
je duša stkana iz te neverjet
ne pozitivne energije, ki jo
ustvarjamo s pomočjo pozi
tivnega vedenja. Zato je naša
naloga, da na zemlji ustvari
mo čim več povezav z univer
zalno pozitivno energijo.«
Odkar je ozdravela, je nas
likala več sto slik, piše pesmi,
napisala je tri knjige, je ener
gijska zdravilka in vodi psi
hične treninge. Ljudem po
maga do spoznanj, do katerih
je prišla sama. Videoposnet
ke objavlja na Youtube kana
lu pod Pipi Mila Dragica.

Tatjana Svete 
Informacije:
pipimiladragica@gmail.com,
www.pipi-mila-dragica.com

