A CIÊNCIA DO CAMPO BIOMAGNÉTICO - A arte
de uma vida bem sucedida por Jasmuheen
A arte de uma vida bem sucedida é algo que as
pessoas estão buscando incessantemente. Com o
aumento do interesse por yoga e meditação e com o
crescimento da popularidade por um estilo de vida
holístico, cada vez mais pessoas estão ficando
atentas à necessidade de conquistarem uma boa
forma em todos os segmentos de sua vida. A
Ciência do Campo Biomagnético é o estudo do
controle do campo ambiental e suas aplicações
práticas em nossa vida o que nos permite transitar
pela area metafísica com inteligência e
tranqüilidade. Ao utilizar as Leis Universais, a
Ciência do Campo Biomagnético finalmente nos
possibilita unir ciência e religião.
São muitos os benefícios pessoais que podemos conquistar com a aplicação da
Ciência do Campo Biomagnético. Metafísicos descobriram que pela adoção de um
estilo de vida específico podemos usufruir da experiência de um amor perfeito,
ótimos relacionamentos, além de saúde e felicidade radiante, abundância, paixão
e propósito. Parte desse estilo de vida envolve a reprogramação consciente de
nossos circuitos cerebrais, bem como o alinhamento dos quatro corpos
energéticos
Nós, técnicos do Campo Biomagnético, entendemos que utilizar a Ciência do
Campo Biomagnético aumentará nossa capacidade de sentir e irradiar amor para
o mundo, e ao mesmo tempo nos permitirá alcançar a realização total em todos
os níveis.
A Ciência do Campo Biomagnético e suas receitas para viver bem, também nos
traz grande oportunidade de encontrar pessoas muito positivas e com objetivos
em comum.. Saudáveis ,felizes e prósperos, nós acabamos nos sentindo como
uma famíla global harmoniosa. A ciência do campo biomagnético tem por
objetivo trazer de volta o prazer de viver.

A boa forma dos Quatro Corpos: O equilíbrio dos Campos Biomagnéticos
é alcançado pelo uso da Ciência do Campo Biomagnético, este sistema de
operação lida com o controle da energia interior e exterior e pode ser
aplicada com resultados imediatos. Combinando princípios metafisicos
com a mecânica quântica, , torna-se um instrumento prático para os
desafios do mundo tridimensional.

Introdução Básica à Ciência do Campo Biomagnético
O alinhamento dos quatro corpos é o termo usado para descrever a saúde
de nossos campos biomagnéticos físico, emocional, mental e espiritual.
Um Campo Biomagnético é o espaço entre e em volta de nossos corpos, e
também entre e ao redor do planeta e do universo. É o espaço criado e herdado
pelos organismos vivos. Esse estudo, bem como o estudo da interação entre os

campos elétrico, magnético e térmico com a matéria viva compõem o estudo
básico da Ciência do Campo Biomagnético. O propósito deste estudo é
demonstrar que o Campo Biomagnético ressoa em certa freqüência, e que esta
freqüência pode ser alterada conscientemente de modo a beneficiar o individuo e
conseqüentemente tudo o que o envolve.
FELICIDADE é denominada no dicionário como: "satisfação, contentamento;
sorte, êxito." Se as receitas e os programas descritos nas páginas seguintes
forem aplicados poderemos vivenciar completa realização e harmonia na terra.
Isto não um sonho da Nova Era nem religioso. A Felicidade do Campo
Biomagnético é resultado da educação holística baseada na Receita 2000, a qual
incorpora os princípios da boa forma dos Quatro Corpos.

A ciência do campo biomagnético é a arte de uma vida bem sucedida e
está baseada em quatro princípios:
São eles...
1. Existe uma Força que é todo poderosa, tudo sabe e está em toda parte,
inclusive dentro de nós.
2. Esta Força é um Sistema Supremo de Inteligência amorosa que funciona como
um Controlador de Computador Mestre dentro de nós. Denomino esta força de
DI ( Divindade interior)
3. Esta Força pode ser vivenciada e trabalhada, a fim de trazer resultados
extraordinários para a humanidade do nosso tempo.
4. Nosso corpo é um biocomputador e nossa mente um programa de software, e,
por meio das Leis do Campo Biomagnético, nós podemos criar literalmente
nossa própria realidade.

Os Técnicos do Campo Biomagnético, são aqueles que trabalham com a
Ciência do Campo Biomagnético, e o programa desses técnicos é estudar
o interrelacionamento dos campos e seu impacto na vida humana.
Algumas vezes estes técnicos são chamados também de Metafísicos, o
que significa aquele que estuda a ciência da vida. Um metafísico
usualmente focaliza-se na Ciência do Campo Biomagnético Dimensional.

Apesar das diferenças em nossa trajetória individual como seres humanos
todos desejamos as mesmas coisas: amor, saúde, riqueza, paixão e
propósito na vida, bom relacionamento com a família e com os amigos e
assim por diante, a lista continua, mas os desejos básicos são os
mesmos.

Uma vez Albert Einstein afirmou: "Quero conhecer o pensamento de Deus, o
resto são apenas detalhes. A mente intuitiva é uma dádiva sagrada e a mente

racional é sua serva devotada. Criamos uma sociedade que honra o servo e
esquece-se da dádiva."

A adoção da Receita 2000 nos possibilita harmonizar conscientemente nosso
Campo Biomagnético Pessoal. Isto ocorre como uma conseqüência natural do
Programa do Estilo de Vida prazeroso e do uso de Códigos específicos.l. A
combinação dos 8 pontos do estilo de vida com os Códigos é dinamica, lança
vibrações por nosso Campo Biomagnético que nos harmoniza com nosso ritmo
original. Nesse estado somos saudáveis, felizes, temos longevidade, nos
sentimos amados e entusiasmados, podendo gozar nossa jornada.

.
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O sistema de alinhamento dos Quatro Corpos:

•

O sistema de alinhamento dos Quatro Corpos é um método de adquirir saúde
física, emocional, mental e espiritual.

•

Ao usar esta receita, o alinhamento dos quatro corpos pode ser
atingido num tempo relativamente curto, uma vez que o corpo humano
recompõe-se completamente a cada 2,5 anos. Fazemos um novo
fígado a cada seis semanas, uma nova pele uma vez ao mês, um novo
estômago a cada 5 dias, e não tínhamos nosso atual esqueleto há 3
meses. As células do nosso cérebro não existiam há 1 ano atrás . Até a
matéria prima do nosso DNA é totalmente substituída a cada 6
semanas. Um corpo completamente novo é criado a cada 2,5 anos.

•

O alinhamento dos Quatro Corpos cria um Campo Biomagnétco
Pessoal que nos possibilita usufruir de uma vida com qualidade e
quantidade. Isto tem impacto nos Campos biomagnéticos Social e
Planetário.

•

O alinhamento dos Quatro Corpos é conquistado pela nossa opção de
estilo de vida e por nossos padrões de pensamento,e é abordado
adiante na seção de harmonização do Campo Biomagnético Pessoal.

Os 5 tipos principais de Campos Biomagnéticos:
Na Ciência do Campo Biomagnético existem 5 Campos Biomagnéticos
predominantes. Para interagir com os Campos Biomagnéticos familiar, de grupo e
global satisfatoriamente, precisamos saber mais sobre cada tipo de Campo que
será referido no decorrer deste texto. .
1. Campo Biomagnético Pessoal: Este campo é constituído pela energia que
emana de nossos corpos físico, emocional, mental e espiritual, em que cada um
irradia uma freqüência específica.. Quando a freqüência de cada corpo é

combinada, irradiamos uma nota-chave, a qual, de acordo com as Leis da Ciência
do campo Biomagnético, imprime-se nos campos abaixo.
2. Campo Biomagnético Social: Este campo contém a emissão de freqüência
individual, feita pela família, amigos, colegas. É o campo biomagnético da
comunidade. Um Campo Biomagnético Social ocorre toda vez que duas ou mais
pessoas dividem um espaço, já que seu Campo Biomagnético Pessoal
interconecta-se e funde-se
3. Campo Biomagnético Global: Este é a síntese de todos os Campos Magnéticos
da Terra, do reino mineral , devico, vegetal , animal, até o humano, além dos
reinos de plano interiores.
4. Campo Biomagnético Cosmológico: Este campo pertence à ressonância dos
sistemas solar, galáctico e universal, e é o campo de estudo dos astrônomos,
físicos quânticos e de alguns metafísicos. Seu conteúdo é infuenciado pelo
Campo Biomagnético Global.
5. Campo Biomagnético Dimensional: Também conhecido como campo virtual,
este é um campo de grande interesse para muitos metafísicos. Este é o campo do
qual advém a Mais Elevada Ciência da Luz e a religião.

Redes do Campo Biomagnético:
As Redes do Campo Biomagnético são a fundação da Ciência do Campo
Biomagnético Dimensional. Outras informações da rede e como aplicá-la para o
alinhamento dos Quatro Corpos é explicado nesta seção.

•

Uma rede do Campo Biomagnético é uma teia de raios de luz e ondas
sonoras que levam a Informação Codificada.

•

As Redes do Campo Biomagnético cercam todas as formas de vida e
são tecidas por elas.

•

No bio-sistema humano, a rede é ancorada como uma fundação de apoio. Na
Ciência do Campo Biomagnético esta rede interior é denominada Corpo de
Luz e seu sistema de operação física são os nossos meridianos.

•

As redes do Campo Biomagnético operam por meio de transmissões de
energia que são governadas pelas Leis Universais.

•

As Redes do Campo Biomagnético e seus sinais de transmissão
subseqüentes podem ser harmonizados ou revistos e completamente
reconectados pela aplicação da Receita 2000.

Ciência do Campo Biomagnético Dimensional:
•

Esta ciência dedica-se ao estudo de sutilezas e atributos do Dimensional que
provê o entendimento analítico da Ciência do Campo Biomagnético. Ao
estudar os Campos Biomagnéticos Pessoal, Social e Global, podemos

determinar a eficiência de cada um.Se tivermos necessidade de nos reharmonizar, poderemos decidir como fazê-lo e quais ajustes de freqüência
deverão ser realizados.

•

Este ajuste é uma parte natural da Ciência Dimensional. Para fazer isso
satisfatoriamente, precisamos de um entendimento holístico que
elabore a
sensibilidade necessária para que o ajuste ocorra
harmoniosamente. Ajustes no Campo Biomagnético podem alcançar
desde impressões sutis até ondas que movimentem um campo de tal
maneira, que tem conseqüências devastadoras como a erupção de um
vulcão. Por exemplo, uma explosão nuclear terá um impacto no Campo
Biomagnético Global e nos Campos Universal e Dimensional. Uma
mudança sutil nos Campos Biomagnéticos compara-se a um evento
muito prazeroso, como um casamento ou uma reunião em família.

Influências do Campo Biomagnético:

•

Uma vez que tomamos um certo tempo para descobrir o que desejamos então
precisamos examinar nosso campo biomagnético pessoal e sua eficácia e
quais influências determinam sua freqüência atual,.

•

A frequência
de um Campo Biomagnético consiste de quatro
influências principais: vibração física, emocional, mental e espiritual.
Esta freqüência mistura-se, e a forma como influencia nossos
Biocampos Pessoal, Social e Global é a base do alinhamento dos
Quatro Corpos.

•

Obviamente alguém que acredita ser apenas seu corpo físico,
emocional e mental, apresentará uma frequência do Campo
Biomagnético bem diferente daquele que opera a partir do
conhecimento holístico do sistema de alinhamento dos Quatro Corpos.
Por exemplo, o Campo Biomagnético de um yogi ou de um padre é
muito diferente de um músico de heavy metal.

•

Os Campos Biomagnéticos são extremamente influenciados pelo
condicionamento subliminar, e os seres humanos são condicionados
conscientemente e subconsciente a partir do nascimento, pela vida em
seus lares, escola, sociedade e mídia.

•

Os Campos Biomagnéticos são influenciados pela nossa opção alimentar,
estilo de vida, forma de pensar e padrões emocionais. Pensamentos
,emoções e alimentação de qualidade criam um Campo Biomagnético mais
refinado.

•

Os Campos Biomagnéticos também podem ser influenciados pela
expansão do Pensamento Criativo

•

Como a Receita 2000 irá harmonizar os Campos:

A Receita 2000 é um caminho duplo - além de nos fornecer um caminho
satisfatório para refinar nossos Campos Biomagnéticos Pessoal, Social e Global,
e, uma vez o tendo experimentado, também nos provê razões concretas tais como
o por que devemos continuar neste caminho e por que inspirar os outros a seguilo, para criar um futuro fabulosamente harmonioso na família global.
A fim de verificar como tudo isso pode ser poderoso, precisamos olhar para a
capacidade do organismo humano, particularmente o cérebro, como a
reprogramação exige a renovação consciente das terminações dos neurônios em
nosso cérebro. Este tema é abordado detalhadamente em meu livro FOUR BODY
FITNESS : BIOFIELDS & BLISS,( ainda não publicado em português).

A re-harmonização satisfatória dos diferentes tipos de Campos
Biomagnéticos exige nosso desejo de criar mudança positiva, bem como
alguns exercícios básicos de metafísica que são dedicados à ativação do 6º
e 7º sentido de intuição e conhecimento.
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