Brugsanvisning for Egely Wheel Vitality Meter - Mål og frigør din vitalitet

Måske fra YouTube du kender papirstjernen der roterer på en nål. Fænomenet forklares gerne af skeptikere som simple varmestrømninger.
Dr. Egely ungarsk professor i luft og væskers strømninger, har videreudviklet konceptet til en regulær vitalitetsmåler, der registrerer auraens
vitale strømninger. Med den er det blevet rigtig svært at forklare med gammeldags fysik.

Det såkaldte PSI wheel der roteres ved hjælp af kroppens chi (QI) energi, kendes fra YouTube's tusinder af klip: En papirstjerne der spinder
vildt rundt placeret på en nål. Et påstået og demonstreret telekinese fænomen der afvises af skeptikere og forsøges forklaret som
konvektions-varme-strømninger.
Opfinderen af Egely Wheel er Dr. Egely fra Beograd. Han har sin doktorgrad i væskers og luftarters strømninger (Mechanical Engineering of
Heat Engines at the Budapest University of Technology and Economics). Det er klart et værdigt match for en skeptiker.
Utallige har forsøgt at debunke Dr. Egely's hjul - altså aflive det som en myte eller fup. Værsgo' og prøv selv. Selv for en hardcore
skeptiker og elsker af den gode gamle fysik, er dette tekniske vidunder et fascinerende stykke legetøj. Vel får den omgivende luft i
bevægelse hjulet til at dreje, og derfor er det klogt at lukke døre og vinduer og finde et roligt sted at eksperimentere, så kun hændernes
energiflow registreres. - Eller hvad på forhånd man vælger at tro det er...

Første gang man forsøger sig, drejer hjulet måske slet ikke. Tjek lige om hjulet ser ud til at være bundet af statisk elektricitet; tag det af og
sæt det på igen. Man kan hurtigt opdage, at det der hindrer hjulet i at dreje, er egne tanker. Hvad der kræves for at få hjulet i gang, er
kroppens frie vitale tilstand eller flow. Det kan i første omgang virke som en umulig opgave at få et tandhjul til at rotere. En dynamisk
karismatisk person der er udadvendt og kan give slip på eget flow, på tanker og fastlåsthed, får hjulet til at spinde lystigt, og så er det en
fornøjelse at lege med hjulet, og lære hvornår man er i denne naturlige flow-tilstand.
Opfinderen Dr. György Egely er en trænet videnskabsmand, der
har udgivet en række bøger om bioenergi og livskraft. Han er født
1950 og efter sin universitetsgrad i Mechanical Engeneering i 1974,
arbejdede han hos Department of Nuclear Techniques of Central
Research Institute for Physics. 1982 Ph.D. in Engineering Science of
Heat. Det drejer sig om varme og væsker, her indregnet gasarter og
luft, hvilket netop danner grundlag for hans berømte hjul, der har
vundet ham mange priser.
Egely er en ustoppelig kontroversiel forsker. Her fortæller han om sit
sidste nye projekt med Cold Fusion. Læs evt. mere på egely.hu
Egely hjulet frigør og træner vitalkraften
Det er normalt, at i starten kan de fleste ikke få hjulet til at dreje. Og hvad skyldes det? Dels, at man nu sidder med en ny ukendt tingest og
skal udføre det umulige; at få tandhjulet til at dreje. Årsagen er grundlæggende en fastlåst energi. Det er en velkendt ting fra alle former for
terapi, kunst, musik og bevægelse: Men hjulet kan hjælpe til at give slip. Eterhånden som man giver slip på unødig kontrol og tanker, så
flyder energien og auraen frit, og hjulet spinder hurtigere. Og når energien flyder frit, er det et spørgsmål om, hvor meget vitalenergi man
besidder, og hvor hurtigt den flyder. Mennesker der scorer højest ses ofte blandt karismatiske personligheder, succefulde forretningsfolk og
healere. De fleste børn scorer naturligvis også højt. Vitalniveauet og fremgangen vises i procent. Medfølgende indføring i historeie og
vejledning på engelsk er meget grundig, og kan anbefales.
Hvad kan hjælpe til en større balance og vital kraft og kan Egely Wheel registrere det?
Mange ting kan hjælpe til en større vitalitetskvotiont, VQ. Mange ting vil kunne registreres på kort eller længere sigt: En god døgnrytme,
undgå dehydrering, sund varieret kost og motion og at undgå rygning. Prøv at få smag for sundere ting og at finde sunde alternativer til
dårlige madvaner. Mange kan få hjælp fra vores vitale produkter. Det kunne også være værd at se nærmere på vores Helse terapi og
skønhed eller Alternative smykker. Egely hjulet er det enkleste direkte instrument, der til dato findes, til at afsløre menneskets vitale energi.
Hurtige tips til succes med eksperimenter, prøv at
- variere håndens afstand til hjulet.
- skifte mellem at bruge venstre og højre hånd.
- kigge væk fra hjulet på billeder og ansigter, lukke øjnene.
- nynne eller synge, lytte til musik.
- se en god film, læg mærke til hvornår hjulet kører hurtigst.
- regne et svært regnestykke, og se om hjulet stadig drejer.
- tænke på en god vs en dårlig oplevelse. Glade vs triste tanker.
- have opmærksomheden på vejrtrækningen (Eckhard Tolle).
- bære vitale smykker som Syvstjernen og Quantum pendants.

- bære hulbriller/pinhole glasses som Matrix Helsebrillen.
- afskærme og indkapsle hjuet.
- bruge varmeisolerende handsker for at undgå varmestrømme.
- prøve om du kan dreje hjulet med blot en finger.
- prøve med krystaller, stave og stænger af metal.
- prøve at anvende tankens kraft til at dreje hjulet.
Undgå træk, luk døre og vinduer ved seriøse forsøg, og ånd ikke
direkte på hjulet.

Eksperimenter kan afsløre, fx at hændernes aura
ændrer sig, som her, hvor der er mest strømning
omkring fingerspidserne.

Test balancen mellem venstre og højre hjernehalvdel med Egely hjulet
Da vi ved at højre hånd er forbundet med den logiske venstre hjernehalvdel, og venstre med den højre intuitive hjernehalvdel, kan vi teste
om der er balance, eller hvilken hjernehalvdel der er mest aktiv i øjeblikket. Den intuitive højre hjernehalvdel styrer kropssprog, intuition,
følelser, kreativitet, spontanitet, nysgerrighed, spil, helhed og rumlig sans. Den logiske venstre styrer sprog, logik, matematik,
tidsfornemmelse og linearitet.
Prøv nu at anvende en metode til harmonisering/balancering af de to hjernehalvdele. Det kan være en mikro-meditation, som at lukke
øjnene og have opmærksomheden på åndedreættet. Det kan være at bære helsebriller, farveterapi-briller, Syvstjerner og energismykker.
Hvad der får hjulet til at spinne med begge hænder, er hvad der umiddelbart giver balance.
Læs også miniartiklen fra Alun; klik her.
Husk at undgå forstyrrende luftstrømninger, og undgå at ånde og puste på hjulet.
Anvend hjulet med måde, særlig i starten. Overdreven brug kan, som ved healing/håndspålæggelse, muligvis dræne kroppen for vitalenergi.
Mærk dig frem.
Sørg for at være udhvilet (sovemaske kan hjælpe). Drik godt med vand. Når man først bliver tørstig, er man allerede dehydreret.
Husk altid at konsultere lægen ved mistanke om sygdom.
Skeptikere har brug for at se dette YouTube klip:

Egely Wheeel Vitality Meter leveres i fornem gaveæske med grundig engelsk instruktionsbog. Anvender et 9 v batteri, ikke inkluderet.
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