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Vaizdinys 

• Kinų kalboje vaizdinys tai plati sąvoka, kuri 

apima daug pusių, tai ne tik paveiksliukas 

bet ir mintis, jausmas kurie gali apimti 

energetines savybes (kokybę, kiekį), 

fizines savybes (spalva, tvirtumas, kt.), 

informacines savybes (emocijos, ryšiai 

tarp organų ir kt.).  

• Vaizdiniais tarpusavyje sąveikauja 

skirtingos gyvybės formos. 

 



Teorija: Gyvenimo modelis 

• Vaizdinių terapijos teorija remiasi daoizmo 

požiūriu į gyvenimą:  



Teorija: Gyvenimo lygmuo 

 



Teorija: VT kryptys 

• Fizinė (Czin) medicina nagrinėja ir gydo 

fizines kūno dalis: fizinius organus, 

skysčius, nervų ir endokrininę sistemas ir 

t.t.  

• Energetinė (Qi) medicina nagrinėja ir 

gydo energetinę kūno sistemą: kanalus, 

energijos savybes (kiekį, kokybę, 

lokalizaciją). 



Teorija: VT kryptys 

• Informacinė (Shen) medicina nagrinėja ir 

gydo dvasinę, psicho-emocinę organizmo 

veiklą, vidinius ryšius tarp vidaus organų, 

išorinius ryšius su kitais žmonėmis bei 

aplinką. 



Teorija: Informacinė medicina 

• Mažiausiai ištyrinėta ir aprašyta žmogaus 

ir pasaulio dalis 

• Informacija yra tam tikra atminties rūšis, 

kuri randasi kūne ir saugo nematerialius 

vaizdinius 

• Informacinis vaizdinys atrodo, kaip tinklas 

susidedantis iš spalvotų taškų ir linijų 



Teorija: Informacinė medicina 

• Dažniausios informacinės problemos būna 

nutrūkę arba neteisingai veikiantys ryšiai 

tarp organų bei neteisingos emocijos  

• Kiekvienas organas turi savo emocijas ir 

charakterį. Jeigu organo emocijos yra 

„neteisingos“ tai įtakoja viso organizmo 

darbą 

• Kiekviena kūno dalis gali saugoti emociją 

arba patį įvykį 



Teorija: Informacinė medicina 

• Informacijos centras yra smegenys ir iš jų 

vyksta organų valdymas, tačiau smegenis 

valdo širdis, todėl labai svarbus yra ryšys 

tarp smegenų ir širdies 

• Žmogaus santykiai su išoriniu pasauliu 

remiasi informacija iš jutiminių organų ir 

emocijomis, kurias jis jaučia  

 



Teorija: Informacinė medicina 

• Klinikinė Kundawel patirtis rodo jog 

emocijos yra pagrindinė informacinės 

sistemos patologijos priežastis 

• Manoma, jog emocijos labai stipriai įtakoja 

tam tikrų ligų atsiradimą, pavyzdžiui 

virškinimo, širdies ir kraujotakos, 

onkologinės problemos 



Teorija: Informacinė medicina 

• Žmogaus kūnas kaip sudėtinga gyvybės 

forma kiekvienu momentu bendrauja su 

kitomis gyvybės formomis tiek aplinkoje 

tiek visoje visatoje 

• Mūsų kūnas prisimena į jį nukreiptą išorinę 

neigiamą emocinę informaciją 

• Neteisingos mintys, žodžiai poelgiai veda 

prie informacinių problemų 



Teorija: Informacinė medicina 

• Siela viena iš žmogaus dalių, kuri yra 

sujungta praeitų ir ateinančiai gyvenimų 

reinkarnacijų grandine 

• Senovės medicinos kalba apie sielos ligas, 

kai siela arba jos dalis palieka kūną arba 

būna išstumta iš kūno 

• Beveik kiekvienoje kultūroje egzistuoja 

„karmos“ sąvoka, kuri lemia įvykius ir ligas 

dėl neteisingų veiksmų  



Teorija: Informacinė medicina 

• Tikriausiai visatoje egzistuoja dėsnis, jog 

jeigu galvojate ir darote teisingus 

veiksmus gaunate teigiamus rezultatus 

jeigu kam nors kenkiate  gaunate 

neigiamus rezultatus 

• Jeigu žmogus pradeda keistis ir pradeda 

elgtis teigiamai, jo gyvenimas pradeda 

keistis į teigiamą pusę 



Diagnostika informacinėje 

medicinoje 

• Pagrindinis diagnostikos tikslas surasti 

nuokrypius nuo sveikatos standarto 

• Dažniausios informacinės problemos būna 

nutrūkę arba neteisingai veikiantys ryšiai ir 

bendradarbiavimas tarp organų bei psicho 

emocinės būsena 

• Psicho emocinė būsena geriausiai 

nustatyti naudojant diagnoze savo kūnu 



Diagnostika informacinėje 

medicinoje 

• Vidinius ir išorinius ryšius geriausiai 

diagnozuoti „trečia“ akimi ir/ar „antra“ 

širdimi 

• Lokalizuoti konkrečias vietas padeda 

palpacija 

• Karmines problemas ir kitų formų 

pasijungimus geriausiai diagnozuoti 

„trečia“ akimi ir/ar „antra“ širdimi bei kūnu 



Gydymo metodai: pokalbis 

• Pokalbio tikslas kartu su pacientu pakeisti 

neteisingą informacinį vaizdinį teisingu 

• Svarbu kūnu, antra širdimi ir/ar ‚trečia‘ 

akimi nustatyti problemą 

• Kartais kartu tenka pakeisti net visą 

paciento pasaulėžiūra 



Gydymo metodai: atjauta 

• Atjautos metodo esmė matant paciento 

klaidas leisti jam pačiam jas pamatyti, 

pripažinti ir priimti 

• Atjauta tai ne pokyčio bet įtakos 

instrumentas, kurią pacientai jaučia 

• Kuo „antra“ širdis yra atviresnė tuo 

rezultatai yra geresni 

• Turite duoti daugiau o gauti  mažiau 

 



Gydymo metodai: maldos arba 

prašymo 

• Pasitaiko atvejų kai visos mūsų žinios ir 

veiksmai būna bejėgiai prieš ligą, tada 

mes galime kreiptis į mokytojus pagalbos 

• Labai svarbu tikėti jog gali pacientui padėti 

ir taip pat svarbu jog pacientas tikėtų jog 

gydytojas gali padėti 

• VT gydyme svarbu turėti jėgą, išmintį ir 

tikėjimą 



Gydymo metodai: Shen 

pažadinimas 
• Tinginystė yra vienas iš miegančio shen 

simptomų 

• Neaiškus protas, bloga atmintis, apatija 

viskam (darbui, maistui, draugams, 

gyvenimui), daug miego arba nemiga yra 

simptomai, kurie rodo jog shen snaudžia 

ar miega    

 



Gydymo metodai: vaizdinio 

išvalymas 
• Po patirtų traumų ar išgyventų stiprių 

emocijų organizme gali likti informaciniai 

vaizdiniai, kurie trukdo organizmui būti 

sveikam, todėl svarbu juos išvalyti 

• Juos valome rankų ir minties pagalba 

spausdami tam vietas, kur tie vaizdiniai 

• Kartais juos turime išimti ir išmesti į žeme 

 



Gydymo metodai: Mantros 

• Mantra veikia kaip tam tikras komunikarius 

sujungiantis protą su rangos galiomis 

• Mantra naudojama sujungti du organus, pašalinti 

neteisingus ryšius 

• Mantra naudojama šviesa ištirpdyti informacines 

dėmes 

• Mantra naudojam pašalinti kitas gyvybės formas 

iš kūno 

• Mantra pakeisti fizini, energetinį ir informacinį 

vaizdinius kartu  



Gydymo metodai: stichijų (ugnis, 

vanduo, žemė) vaizdiniais 

• Ugnies vaizdinys padeda kovoti su įvairiais 

virusais, kai trūksta Jan energijos 

• Kartais, jeigu pacientas silpnas, kūnas, 

neturi apetito mes naudojame vandens 

vaizdinį. Kai regeneruojame audinius taip 

pat naudojame vandens vaizdinį 

• Žemės, dirvos vaizdinys padeda gydant 

virškinimo ligas 

• Galima naudoti tam tikrų augalų vaizdinius 



Ačiū už dėmesį 

 Kontaktai: 
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