Weberi
Horus®-võlukepp

Alternatiivmeditsiiniliste meetodite
tõhusus ei ole tavameditsiini
seisukohalt paljudel juhtudel
tõestatud. Sama kehtib ka
selles reklaamlehes
kirjeldatud toodete kohta.
Lugege ka teavet
8. leheküljelt.

Weberi Horus®-võlukepp

Mobiilne bioenergia kiirgur ja akupunktuurikepp
Weberi Horus-võlukepp kannab
egiptuse jumala Horuse nime.
Horuse
tundmist
peetakse
muistsest ajast peale tunnuseks,
mis iseloomustab veevalajaajastut, millesse me oleme oma
ajajärgus jõudnud. Egiptlased
kujutavad
Horust
enamasti
pistrikjumalana. Pistrik on lind,
kes lendab lahtiste silmadega
Joon. 1 Weberi Horus-võlukepp puidust karbis
päikesele poole.
Üks tema
sümbolitest on tiibadega päikeseketas, sest Horuse põhimõtteks on ju
ülesanne, inimene püha Isise tiibadel vaimsesse päikeseriiki tõsta.

Ülesehitus ja funktsioon
Weberi Horus-võlukepp, mille kiirgust saab võimendada seitsmest ringist
koosneva „geomeetria“ abil ja tänu kasutatud materjalidele, milleks on
messing, kuldspiraal (seespool), mäekristallist kuulid, kvartsliiv, looduslik
puuvill, vaha ja pöögipuit ning kullasulam (välisküljel) võivad tagada kiirguse
väga kõrge ja tugeva intensiivsuse.
Lisaks sellele suudab Weberi Horus-võlukepp tänu ringide geomeetrilisele
asetusele ja hüperboolsetele raadiustele ise puhastuda. Peale selle võivad
kepi valmistamiseks kasutatavad koostisained negatiivseid vibratsioone
muundada.
Ülalnimetatud materjalid on inimese, looma, taime, toiduainete ja jookide
harmoniseerimiseks laetud enam kui tuhande positiivse informatsiooni ja
sagedusega (vt joonist 1).
Horus-võlukepi kogupikkus on 14,46 cm, mis võrdub 2-ga korrutatud
lainepikkusega 7,23, mis on kosmilise võtme väärtus (püha geomeetria).
Kogu universumi võti peitub lainepikkuses, mis meie päikesesüsteemi puhul
on 7,23 cm. Tšakrate omavaheline kaugus on samuti 7,23 cm.
(12-punktilise tšakrasüsteemi korral).
Weberi Horus-võlukepp on mobiilne bioenergia kiirgur, s. t. et see võib tänu
oma konstruktsioonile ja materjalide koostisele olemasJoon. 2 Püramiid
olevat bioenergiavälja (footonite energiat, kosmilist
energiat) tihendada ja võimendada ning seeläbi
on võimalik informatsiooni ja energiat kõigisse
orgaanilistesse ja anorgaanilistesse ainetesse
projitseerida. Sarnaselt luubile, mis seob
päikesevalguse vihku, tekitatakse
kontsentreeritud kiir, mis võib
paberi põlema panna.
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Paljude alternatiivsete meetodite tõhusust ei ole teaduslikest kriteeriumitest lähtudes kuni
tänaseni vaja tõestada. Lugege ka meie teavet 8. leheküljelt.

Kasutusvõimalused:
Weberi Horus-võlukepp võetakse kätte ja hoitakse seda u 15 – 30 sekundit
taldriku või klaasi vastas, kusjuures sisestatakse mentaalselt: „Ma neutraliseerin
selle toidu või joogi negatiivsed keskkonnamõjud ja
muudan selle enda jaoks vastuvõetavaks.“ Seejärel
võib toidu või joogi kohal teha lisaks ühe spiraalse
pöörde paremale. Tulemust võib kontrollida
pendli või vitsa või kinesioloogilise meetodi
abil. Muutust on märgata ka maitses (nt vein
või õlu võivad muutuda mahedamaks). Horusvõlukepi võib panna ka otse klaasi, milles
on jook (vt joonist 3). Horus-võlukeppi võib
kasutada ka peenkehaga tehtava energeetilise
töö käigus, nt tšakrate harmoniseerimisel ja
stabiliseerimisel. Inimene on samaaegselt nii
bioenergia kiirgur kui ka vibratsiooni potentseerija.
Bioenergia võetakse tšakrate abil vastu ja käte
kaudu on võimalik seda bioenergiat inimestele,
loomadele, taimedele või muudele mateeriatele uuesti
üle kanda. Aju (vaimu) kasutades moodustatakse mõtete
abil informatsioonid (mida nimetatakse ka vibratsioonitasemeteks). Siinkohal
kasutatakse Weberi Horus-võlukeppi energiavõimendi (bioenergia kiirguri) ja
mõtete võimendina (vibratsiooni potentseerijana). Horus-võlukepiga saab keha
kõiki akupunktuuripunkte töödelda ja lisaks sellele energiat ja mentaalseid
informatsioone üle kanda. Mõned akupunktuuriterapeudid annavad teada, et
nad on saanud Weberi Horus-võlukepiga paremaid tulemusi kui siis, kui nad
oleksid otse nõelu kasutanud (vt joonist 8 leheküljelt 7).
Seega on olemas võimalus, et vibratsioone kannavad üle nt Bachi õietilgad või
homöopaatilised ravimid. Selleks tuleb pudelike vms võtta vasakusse kätte ja
Weberi Horus-võlukeppi paremas käes hoides paluda informatsiooni ülekandmist.
Võimalikuks võib osutuda ülekanne iseenda ja teiste inimeste kehaosadele ja
tšakratele, samuti muudele informatsioonikandjatele, nt keedusoolalahusele.
Vere, pildi ja juuste abil on võimalik ka kaugravi teha (vt jooniseid 5 ja 6 leheküljelt 7).
Paljud inimesed on unustanud, kuidas seda bioenergiat käte kaudu edasi anda või
kaotaksid seetõttu koguni iseenda energia ja tunneksid ennast seejärel kurnatu
ja nõrgana, sest nad ei valda tehnikat, kuidas ennast transformaatorina selle
bioenergia käsutusse anda. Seetõttu töötatigi välja Weberi Horus-võlukepp, et
see tehnika jälle kõigile kättesaadavaks teha, kuid Horus-võlukepiga saab ainult
puhast bioenergiat ja positiivset mõtteinformatsiooni üle kanda.

Paljude alternatiivsete meetodite tõhusust ei ole teaduslikest kriteeriumitest lähtudes kuni
tänaseni vaja tõestada. Lugege ka meie teavet 8. leheküljelt.
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Praktiline kasutus näeb välja nii:
Soovitan võlukepi kasutajal osta Louise Hay väike raamat „Heile Deinen Körper“
– Seelisch-Geistige Gründe für körperliche Probleme – Verlag Alf Lüchow,
ISBN- 3-9 25 898-04-2 (eesti k Ravi oma keha – Kehaliste probleemide psüühilisvaimsed põhjused). Selle raamatu abil saate oma blokaadi või kaebusi analüüsida
ja enda kohta vaadata, kas seal kirjeldatud tõenäoline psüühiline põhjus on ka teil
olemas. Kui see on nii, siis võtke Weberi Horus-võlukepp, hoidke võlukeppi selle
terava otsaga päikesepõimikul või mõjutatud kehaosal ja lugege seal kirjeldatud
afirmatsiooni (uus positiivne mõttemuster võib alateadvust sugestiivselt
mõjutada), lugege seda vähemalt kolm korda valjusti. Seda harjutust korratakse
kolm korda päevas, kusjuures iga kord enne seda tuleb alati pöörata tähelepanu
L. Hay raamatu 51. leheküljele. Seal on lause:
„Ma olen valmis oma teadvuses oleva mustri,
mis on selle seisundi põhjustanud, lahti laskma.“
Seda lauset öeldakse enne afirmatsioone ainult üks kord valjusti. Selle meetodiga
ehk sugestiivsete informatsioonide abil, mida on rikastatud bioenergiaga, võib
olla võimalik otse probleemi psüühilise põhjuseni jõuda. Seeläbi saab alateadvust
positiivselt mõjutada. Niisiis ei ravita sümptomeid, vaid saab võimaldada põhjuste
ravimist.
(vt joonist 7 leheküljelt 7)
Siin üks näide nimetatud raamatust:
Probleem		tõenäoline põhjus			uus mõttemuster
Puhitused
läbimõtlemata ettekujutused
ma lõdvestun ja lasen
						elul endast kergusega
						läbi voolata
Selle uue mõttemustri, nt „Ma lõdvestun ja lasen ...“ võib ka neutraalsesse
keedusoolaampulli või vee ja alkoholi segusse sisse lugeda, seejuures
hoitakse Weberi Horus-võlukeppi selle terava otsaga vahetult ampullil ja
sisestatakse sellesse ampulli mentaaselt: „Ma vibreerin praegu seda positiivset
mõttemustrit“, nt „„Ma lõdvestun ja ...“. (Seda meetodit nimetatakse ka
vaimseks potentseerimiseks.) Niiviisi saab luua ka muid vibratsioonitasemeid,
öeldes mentaalselt näiteks: „Ma palun vibratsioonitaset parema une jaoks“.
Selleks ajaks, kui lause on lõpetatud, võib soovitud informatsioon olla juba üle
kantud. Neid sel viisil valmistatud ampulle võib ka Weberi Isis-kiirguri karikasse
panna ja sellega iseendale või teistele inimestele, aga ka loomadele või taimedele
kiirgust edastada, tehes seda vahetult või kasutades selleks verd või juukseid
(karvu). Sellist ampulli võite ka vastu keha kanda.
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Paljude alternatiivsete meetodite tõhusust ei ole teaduslikest kriteeriumitest lähtudes kuni
tänaseni vaja tõestada. Lugege ka meie teavet 8. leheküljelt.

Peale selle võib Weberi Horus-võlukeppi kasutada ka värviteraapias. Mentaalse
palve peale võidakse energiaga kogu vikerkaarespekter saata või spetsiaalne
värvivibratsioon aktiveerida, nt „Ma palun valge-kuldse energiakiire ülekannet“
(kiirgusega töötlemise kestus kuni 5 minutit).
Negatiivsete tundmuste korral võib Weberi Horus-võlukepi otsa (puidust pinna)
panna keha vastavale kohale, esitades mentaalse palve, milles soovite blokaadi
väljajuhtimist sellest kohast.
Auranägijad kinnitavad, et energiakiirt saab mentaalse aktiveerimise teel
võimendada, siis võib kiirgus ruumis kuni 9 m kaugusele ulatuda. Rahuolekus
on väljakiirgumine väiksem. Sel viisil on võimalik ka ruumide mentaalseid
puhastamisi läbi viia.
Tundlike inimeste jaoks võib Weberi Horus-võlukepi energia olla kergesti tajutav.
Kepp võetakse paremasse kätte ja hoitakse selle teravikku vasakust peopesast u
1 cm kaugusel ning saadetakse mentaalset energiat välja. Umbes 1 – 2 minuti
möödudes võidakse tunda survetunnet, soojust, külma või kihelust, mis levib
käsivarde või kogu kehasse (vt joonist 4).
Kepi kasutaja eksperimenteerimisõhinale ei seata mingeid piire. Weberi Horusvõlukeppi võib proovida kasutada ka muude mateeriate või esemete puhul.

Joonis 4
Peopesa töötlemine
kiirgusega ja kiirgusenergia
kujutis

Paljude alternatiivsete meetodite tõhusust ei ole teaduslikest kriteeriumitest lähtudes kuni
tänaseni vaja tõestada. Lugege ka meie teavet 8. leheküljelt.
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„Miski ei puhka, kõik
liigub, kõik vibreerib.“
Kybalion

Vibratsiooni põhimõte:
See põhimõte kätkeb endas tõde, et „kõik liigub, kõik vibreerib, miski ei puhka“
ehk tõsiasju, millega kaasaegne teadus nõustub ja millele kõik uued teaduslikud
avastused püüavad kinnitust leida. Ometigi kuulutasid Vana-Egiptuse meistrid
juba tuhandeid aastaid tagasi seda hermeetilist põhimõtet. See põhimõte selgitab,
et kõik erinevused mateeria, energia, mõtete ja isegi vaimu erinevate ilmingute
vahel sõltuvad suurimal määral vibratsiooni erinevatest
astmetest. Alates „kõiksusest“, mis on puhas
vaim, kuni mateeria kõige jämedakoelisema
vormini kõik vibreerib, mida suurem on
vibratsioonide arv, seda kõrgem on
positsioon skaalal. Vaimu vibratsioon
on nii lõputult tugev ja kiire, et see
on praktiliselt puhkeseisundis, justkui
väga kiiresti pöörlev ratas, mis tundub
olevat paigal. Skaala teises otsas on
mateeria jämedakoelised vormid, mille
vibratsioonid on nii aeglased, et ka need
paistavad olevat puhkeseisundis. Nende
pooluste vahel on miljoneid ja miljoneid
erinevaid vibratsiooniastmeid. Alates kõigest
füüsilisest elektronis, aatomis ja molekulis kuni
maailmade ja universumiteni kõik vibreerib. See kehtib
ka energia ja jõu tasanditel, mis on ainult vibratsiooni erilaadsed astmed, samuti
vaimsetel tasanditel, mille seisundid sõltuvad vibratsioonist, ja lõpuks ka puhtalt
vaimsetel tasanditel. Selle põhimõtte mõistmine annab hermeetilistele õpilastele
võime vastavaid eeskirju ehk valemeid kasutades omaenda vaimseid vibratsioone
valitseda. Meistrid kasutavad seda põhimõtet loodusnähtustest ülesaamiseks ka
erineval viisil.
„See, kes mõistab vibratsiooni põhimõtet, on haaranud enda kätte võimu,
valitsuskepi,“ kirjutas üks vanadest meistritest.
(Aus Kybalion (eesti k Kybalionist) – Arkana-Verlag Heidelberg ISBN 3-92299200-5)
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Horus-võlukepi kasutamise skemaatiline kujutis:
Informatsiooni ülekandmine läbi keha (bioenergia kiirguri) ja vaimu (vibratsiooni
potentseerija)

Joon. 5
Võtke Weberi Horus-võlukepp vasakusse kätte ja
hoidke seda ampulli juures. Bachi õietilgad võtke
paremasse kätte.

Joon. 6
Võtke Weberi Horus-võlukepp vasakusse kätte ja
vibratsioonienergiaga ampull paremasse kätte.

Naised võtavad Horus-võlukepi alati vasakusse kätte ja mehed paremasse kätte.
Positiivse afirmatsiooni sisestamine läbi
päikesepõimiku

Joon. 7
Võtke Weberi Horus-võlukepp vasakusse kätte
(naised) ja suunake see päikesepõimikule või
kohale kehas, kus tunnete negatiivset tundmust.
Võtke raamat, nt Louise Hay „Heile Deinen
Körper“ paremasse kätte.

Horuse võlukepp kui akupunktuurikepp

Joon. 8
Võtke Weberi Horus-võlukepp vasakusse kätte ja
pange akupunktuuripunktile, milles on blokaad (nt
põlvel).

Paljude alternatiivsete meetodite tõhusust ei ole teaduslikest kriteeriumitest lähtudes kuni
tänaseni vaja tõestada. Lugege ka meie teavet 8. leheküljelt.
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Teave!
(seadusandja poolt ette kirjutatud)

„Lugege seda
kõigepealt“
Paljude alternatiivmeditsiiniliste meetodite tõhusust
ei ole teaduslikest kriteeriumitest lähtudes kuni
tänaseni vaja tõestada. See kehtib ka kõikide Weberi
bioenergiatoodete kohta.
Lisaks sellele ei eksisteeri tavateaduse teadmiste
kohaselt ei bioenergiat ega peenmateeriaga
seotud vibratsioone. Seetõttu ei pea loodusteadus
võimalikuks, et organismi varustamine bioenergiaga
või peenmateeriaga seotud vibratsiooniväljade
ärritused avaldavad mõju kehalisele heaolutundele.
Käesolevaga rõhutame, et me ei saa teile mingeid
ravitoimeid lubada. Kõik meie toodete nimetatud
omadused põhinevad kogemustel, mis on saadud
nende praktilise kasutamise käigus. Neid ei saa
seni tunnustatud mõõtmismeetodeid kasutades
siiski kinnitada. Ent mõõtmismeetodeid, mis
võivad toimeid tõestada, käesoleval ajal kehtivad
seaduslikud standardid ei tunnusta. Neid huvitavad
seega seadmed, mis põhinevad autsaiderite
ideedel meetoditest. Seetõttu oleme kohustatud
viitama sellele, et vastavalt olemasolevatele
teaduslikele teadmistele saavad meie tooted
ainult platseeboefekte esile kutsuda. Weberi
bioenergiatoodete kasutamine ei peaks viima
selleni, et tervisemurede korral arsti või tervendaja
ravi katkestatakse.
Täname teid, et olete meid usaldanud ja soovime
teile meie seadmete kasutamisel kõike head.
Küsimuste korral vastavad teile meelsasti meie
nõustajad, kellel on erialane väljaõpe.

Lisateave:
Kuigi Weberi Horus-võlukepi mõjujõud leiab
viimasel ajal alternatiivmeditsiini ringkondades
üha suuremat poolehoidu, on see mõeldud
kasutamiseks tervenemisprotsessi täiendava ja
toetava meetmena. See ei asenda arstiabi! Igal
juhul on soovitatav sümptomid meditsiiniliselt
kindlaks teha ja neid ravida. Weberi Horusvõlukeppi ei tohi kasutada tavameditsiinilise
ravi asemel. Samuti ei suuda see katta kõiki
tavameditsiini valdkondi.
„Nii, nagu seadusandja poolt on ette kirjutatud,
juhime teie tähelepanu selgesõnaliselt sellele,
et kõikide meie poolt turustatavate toodete
kasutamisel ei ole ravi edukust võimalik
garanteerida. Samuti puudub veel teaduslik
tõestus tänapäeval harilikult kasutatavate
mõõtmismeetodite abil.“

Südamlike tervitustega
Eckhard Weber

Andmed seisuga: Märts 2006

Teie erialase nõustaja poolt üle antud:
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Germany

