Место снимања: Martaan

холизам

Повежите се
са својим
унутрашњим

ЈА

О принципима астроисцељења и о томе колико оно може да
допринесе повећању нивоа свести, разговарали смо са
др Леом Имширагић, астрологом и астротерапеутом

A

Астрологија нам на животном путу може послужити
као нека врста космичке
навигације, док енергетске
вежбе и вибраторне есенције
лагано подстичу стварање
нових продуктивних образаца из којих ће се даље рађати
и развијати наше унутрашње
светло. Астрохеалинг
(астроисцељење) представља
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систем који у себи обухвата
ове принципе, а тиме се бави
др Леа Имширагић, енерго и
астротерапеут, која је и сама
одрастала и пролазила кроз
трансформацију савладавајући ову методу.
„Астрохеалинг представља
целовити систем за дијагностиковање и исцељивање
изазовних позиција планета и
аспеката у наталном хороскопу, где хороскоп представља енергетску матрицу у
којој је свака планета повеза-

на са одређеном чакром или
енергетским центром у телу.
У систему астрохеалинга
улога астротерапеута огледа
се у томе да помогне особи
да балансирано, свесно и
радосно савладава духовне
лекције својих енергетских
центара које су записане у
енергетској матрици наталног хороскопа као планетар-

ни кодови. Главни циљ овог
рада јесте повећање нивоа
свести особе с којом
радимо, а тиме и њеног
капацитета коришћења
слободне воље, што називамо условљеношћу кармом”,
каже др Леа Имширагић која
ће у септембру одржати два
предавања у Београду на
тему енергетске психологије
(1. септембра на Институту
Јоханес Кеплер и 24. септембра у Аероклубу у Београду).
Шта тачно означава
термин енергетска астрологија?
Енергетска астрологија
настала је као комбинација
астрологије и највећим
делом енергетске психологије. Енергетска психологија
је нова грана психологије
која постаје све популарнија
широм света. Сама спознаја
о нечему није довољна,
потребно је променити
стање и физиологију. На
пример, уколико желимо да
нешто урадимо, морамо се
ослободити страха. Након
тога више нећемо размишљати или анализирати него
ћемо само ући у акцију.
Поред тога што дијагностикује, енергетска астрологија
поседује и конкретне технике
уз помоћ којих енергије које
су заправо згрчене, скучене,
изврнуте и нису у балансу,
оног тренутка када их
доведемо у баланс, постају
наши главни канали за
преношење поруке другим
људима. Јер, изазови су
места на којима учимо кроз
себе и тек тада можемо
нешто да дамо другим
људима.
Колико су људи на нашим
просторима храбри да
истражују себе и да им
полазна точка буде став
– ако сам ја добро, све ће
бити добро?
Људи који долазе код мене,
чине то зато што су видели
некога кога познају, а ко се
знатно променио за три,
четири месеца рада на себи.
Кад се увере да је неко

изнесем, та неуземљеност
значи да сам доста осетљива, понекад и преосетљива,
што је доводило до пада
крвног притиска, тешког
буђења ујутро, осећаја да ме
људи брзо исцрпу, да ми је
свет прегруб. Тражила сам
да себи нађем помоћ на
емотивном и физичком
нивоу. Астрологија ми је
помогла да разумем зашто
је то тако. Кад сам дијагностиковала шта је у питању,
потражила сам начин да се
с тим изборим. Енергетска
психологија помогла ми је да
ми се за месец дана подигне
крвни притисак, да устанем
као свака друга нормална
особа, да се осећам одлично, да могу да се отворим
према другим људима а не
да се повлачим зато што ми
је све прегрубо. Тражила
сам и емотивни баланс који
сам нашла у цветним
есенцијама са разних
делова света.
Заправо, ваше истраживање још траје?

стварно добро, они једноставно дођу и кажу: „Дај и
мени оно што си и њему дао,
неку књигу, есенције, да и ја
дођем у то стање
унутрашњег спокоја, задовољства и смеха.”
Како се постаје енергетски
астролог?
Полазници истовремено уче
три ствари. На првом месту
основе астрологије како би
могли да дијагностикују ту
мапу. Свака планета једнака
је једном енергетском центру
или чакри. Кад видимо где је
проблем са планетом, знамо
да су одређени центри у
дисбалансу. Друга ствар коју
уче јесу технике енергетске
психологије како би могли да
уклоне конкретну блокаду и
треће, уче о цветним есенцијама да би све то могли да
доведу у емотивни баланс.
Ове јесени уписујемо другу
генерацију енергетских
астролога.
Колико има
полазника и
Верујем да човек колико
када се одржаспозна себе, толико има
вају курсеви на
Институту
и да понуди другима. Ни
Јоханес Кеплер
мање ни више, тачно
у Београду?
Едукација траје
толико. Увек кажем
десет месеци,
студентима на
увек почиње у
астрологији да је једини
септембру, а
понекад се људи
хороскоп који треба да
прикључе мало
знају савршено – њихов
касније. Постоје
лични. Он је
четири групе,
углавном по 20
најзанимљивији и треба
полазника.
да се истражује до краја
Радујем се томе
што ће полазници
живота
моћи да се обуче
и шире даље
Верујем да човек колико
стечено знање.
спозна себе, толико има и
Како сте дошли до тога да
да понуди другима. Ни
оформите један овакав
мање ни више, тачно
систем?
толико. То је најзабавнија
Тражила сам да нађем
ствар. Увек кажем студенсистем за себе. Владар мог
тима на астрологији да је
Асцедента, што је у ствари
једини хороскоп који треба
главна планета у свачијем
да знају савршено – њихов
хороскопу, налази се у
лични. Он је најзанимљивији
знаку Риба, који је доста
маштовит и користи десну
хемисферу. Иако је мој знак
у Лаву и могу доста да

и треба да се истражује до
краја живота.
Практикујете ли медитацију која помаже целом
процесу оздрављења?
За мене је то техника број
један и препоручила бих је
свакоме, ма шта да ради.
Медитација нам помаже да
изађемо из поља мисли и
уђемо у чисто поље, чиме
активирамо нашег
унутрашњег водича кога сви
имамо, а он је наш основни
ресурс и извор мудрости.
Какву год технику да користите, можете да одвојите 15
минута ујутро и увече да се
повежете са собом. Одатле
долазе све ствари.
Ко је упалио светло у
вама?
Мислим да свако може да
упали светло у себи, све
друго је илузија.
Др Леа Имширагић је
магистрирала на Медицинском факултету у Новом
Саду, на Катедри за физиологију у области магнетобиологије. Даља истраживања
наставила је у оквиру
астрологије, стекавши
сертификат међународног
професионалног астролога
ISAR CAP у Кливленду, Охајо.
Завршила је акупунктуру на
IASC у Београду и члан је
Америчке асоцијације за
енергетску психологију
– ACEP. Леа је сертификовани Бахов практичар и творац
астролошког система
исцељивања „Енергетска
астрологија“. Своја предавања редовно држи на
Институту за астролошка
истраживања и едукацију
„Јоханес Кеплер“ у Београду, Љубљани, Кракову, а
учесник је и предавач на
многобројним стручним
астролошким конференцијама и семинарима у Сједињеним Америчким Државама,
Енглеској, Русији, Словенији,
Бразилу и Чилеу. 
цео интервју можете
погледати на Youtube
каналу Препознавање
31. јул 2015.
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