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Corpul fi zic este o strutură care, după cum ști m cu toţii 
se analizează cu cele cinci simţuri ale noastre. În 
practi ca medicinei alopate, aceste simţuri, împreună cu 
examinările paraclinice, ne permit să punem un 
diagnosti c de fi neţe, însă acest diagnosti c este 
condiţionat de prezenţa pacientului la medic. Acest 
lucru se întâmplă de cele mai multe ori la o distanţă 
mare faţă de apariţia simptomelor sau când acestea 
devin foarte supărătoare. O metodă de diagnosti care 
precoce a apariţiei unei afecţiuni patologice este 
analizarea câmpului energeti c al pacientului, mai 
precis, a corpului eteric.

Corpul eteric este cel mai apropiat corp energeti c faţă 
de corpul fi zic și mai este numit și aura corpului fi zic. 
Acest corp eteric este specifi c tuturor corpurilor fi zice 
care au o temperatură mai mare decât 0 absolut, atunci 
când se constată energie cineti că la nivelul atomilor și 
moleculelor care alcătuiesc corpul respecti v.

Corpul fi zic uman este alcătuit dintr-un număr foarte 
mare de celule, structurate în organe, aparate, sisteme. 
În fi ecare celulă avem foarte multe substanţe alcătuite 
din atomi ai mineralelor terestre care funcţionează la 
temperatură de peste 0 absolut, ceea ce determină 
prezenţa energiei cineti ce a atomilor. Deplasarea 
electronilor pe orbita atomilor va genera un câmp 
electric, iar acti vitatea intranucleară va genera un câmp 
magneti c; în consecinţă, putem spune că fi ecare atom 
are un câmp electromagneti c. Structura internă a unei 
celule care se afl ă în parametri fi ziologici este o 
constantă care se traduce printr-un câmp 

electromagneti c specifi c. Asocierea celulelor în organe 
va determina un câmp electromagneti c specifi c fi ecărui 
organ, iar la nivelul corpului vom avea specifi citatea 
unui câmp electromagneti c individual. Acest câmp 
energeti c exterior al corpului fi zic este dat de proiecţia 
la suprafaţă a câmpurilor electromagneti ce celulare. Un 
corp fi zic caracterizat de o sănătate deplină va avea un 
un câmp electromagneti c uniform ce poate fi  vizualizat 
ca un ovoid energeti c de o culoare uniformă, deoarece 
frecvenţa câmpului este aproape aceeași din creștet și 
până la tălpi. Atunci când, din anumite cauze, apare o 
schimbare a compoziţiei intracelulare, va apărea un 
nou câmp electromagneti c specifi c noii structuri 
intracelulare. În momentul în care celulele modifi cate 
ati ng o masă criti că, noul câmp electromagneti c al 
acestui grup de celule se va proiecta la suprafaţă, în 
corpul eteric. Această nouă proiecţie energeti că va 
putea fi  identi fi cată de către un diagnosti cian, datorită 
faptului că toate frecvenţele de câmp care nu sunt 
specifi ce stării de sănătate deplină, au o frecvenţă mai 
mică decât cea de sănătate, lucru care se traduce prin 
apariţia de zone de culoare mai închisă, de goluri în 
coloratura câmpului energeti c. Ști m să proiecţia 
energeti că are loc în dreptul organului din corpul fi zic, 
apariţia de zone energeti ce de frecvenţă redusă 
semnalând un proces patologic în acel organ sau în 
zona anatomică corespondentă. Avantajul acestei 
metode este acela că se poate diagnosti ca o afecţiune 
patologică înaintea apariţiei simptomelor clinice 
evidente, care vor determina pacientul să apeleze la un 
cabinet medical. Este o metodă ce poate fi  folosită cu 
succes în medicina preventi vă, pentru a depista 
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afecţiunile patologice în fazele incipiente, când 
tratamentul lor este mult mai facil decât în stadiile de 
boală avansată.

În acest câmp energeti c sunt prezente meridianele 
energeti ce care se poziţionează atât verti cal, cât și 
orizontal. Prin ele circulă energia vitală (prana, energia 
vitală) care are rolul de a susţine vitalitatea corpului 
fi zic. În anumite situaţii, la intersecţia anumitor 
meridiane, se produce un blocaj cu oprirea fl uxului 
energeti c și acumularea energiei în aceste zone. În 
consecinţă va apărea o simptomatologie la nivelul 
anumitor organe, simptomatologie care în general este 
rebelă la tratamentele alopate.

Tot la nivelul corpurilor energeti ce, la examinarea 
acestora, pot fi  analizate și chakrele.

Chakra este un cuvânt care provine din limba sanscrită 
și se traduce prin roată sau cerc. Chakra este un 
concept fi losofi c care se referă la vârtejuri în formă de 
cerc care, conform medicinei indiene tradiţionale, ar 
exista în corpul uman. Deși există mulţi susţinători 
contemporani ai conceptului, din cauza naturii subti le a 
subiectului, ști inţa modernă nu a dovedit existenţa sau 
inexistenţa chakrelor.

Omul comunică cu mediul înconjurător prin intermediul 
chakrelor. Ele asigură un permanent schimb de energii 
subti le care au rolul de a mijloci comunicarea în orice 
situaţie. Din fi ecare chakră radiază un anumit număr de 
canale energeti ce („nadi“), cunoscute în tradiţia 
yoghină sub numele de petale sau spiţe energeti ce. 
Chakrele sau centrele energeti ce principale, șapte la 
număr, care sunt dispuse de-a lungul coloanei 
vertebrale (din creștetul capului până la baza coloanei 
vertebrale). Acestea sunt mecanisme energeti ce care 
au rolul de a armoniza vibraţia 
energiei universale cu energia 
segmentului anatomic pe care îl 
gesti onează. De reţinut este faptul 
că fi ecare chakră gesti onează un 
anumit segment al corpului fi zic, 
în funcţie de vibraţia acestui 
segment. În afecţiunile corpului 
fi zic apare și o modifi care a 
rotaţiei chakrei, care gesti onează 
acel segment în care se localizează 
boala. Boala, după cum am spus 
mai sus, este caracterizată de un 
câmp electromagneti c mai redus. 
Chakra care gesti onează 
segmentul anatomic ce conţine 
boala trebuie să armonizeze 
energia universală la o vibraţie 

mai joasă, la nivelul vibraţiei bolii, și de aceea vom 
observa și o înceti nire a vitezei de rotaţie a chakrei 
respecti ve.

În ulti mii 40 de ani, foarte mulţi psihoterapeuţi au făcut 
conexiuni între modul și orientarea gândirii pacienţilor 
lor și apariţia bolilor la nivelul corpului fi zic. Orice gând 
al nostru este de fapt o informaţie, caracterizată de o 
anumită frecvenţă, ce va infl uenţa acti vitatea unei 
anumite chakre. Chakrele funcţionează pe anumite 
frecvenţe care au fost deja măsurate. Cea mai lentă 
este chakra de bază, iar cea cu frecvenţa cea mai mare 
este chakra coroană. Gândul, având o anumită vibraţie, 
va acţiona într-un anumit segment al corpului fi zic și va 
determina menţinerea stării de sănătate sau apariţia 
bolii. Orice boală într-un anumit segment al corpului 
fi zic ne va îndrepta atenţia asupra unei chakre și atunci 
vom putea să ne orientăm investi garea cauzelor bolii 
pe un anumit al aspect al vieţii psiho-afecti ve a 
pacientului. Așadar, examinarea corpului energeti c ne 
va permite atât depistarea precoce a afecţiunilor 
patologice, cât și depistarea cauzelor bolii la nivelul 
mentalului pacientului.

Toţi oamenii au această capacitate de a analiza corpul 
eteric, dar pentru a putea benefi cia de ea, aceasta 
trebuie experimentată și exersată. Toţi putem să ne 
amplifi căm aceste calităţi care sunt numite simţuri 
extrasenzoriale sau paranormale. O modalitate relati v 
simplă de a amplifi ca aceste simţuri este meditaţia. 
Sunt multe abordări pentru a ati nge această stare, dar 
una dintre metode este uimitor de simplă și cu 
rezultate extraordinare. Ea se numește THETA HEALING 
și este predată de Dr. MIRCEA IOAN POPA. Informaţii 
suplimentare găsiţi pe www.tratamentenergeti c.ro.


