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VIBRAÇÕES E RESPOSTA DO HOMEM
Ambos os sábios antigos e os cientistas modernos concordam que tudo na vida é
formado de vibrações.
Dizem-nos que a vibração é o resultado da força ou da energia, concentrada de
alguma maneira misteriosa e causada para vibrar, agitar ou oscilar em velocidades
diferentes.
A diferença entre um objeto e outro é, em última análise, uma questão de taxa de
vibração.
É o número eo arranjo do elétron dentro de um átomo, ea coesão variada de
átomos em moléculas, que vão para compensar estas diferenças vibratórias.
Baixas taxas de vibração formam os objetos mais estáticos ou visíveis;
Podemos dizer que eles enviam apenas ondulações lentas;
Taxas de movimento mais altas, entre as partículas que voam rapidamente, formam
coisas menos tangíveis, como gás.
Essas partículas se misturam rapidamente com o ar, mas muitas vezes não se
movem suficientemente rápido para penetrar através de sólidos.
Vibrações de freqüência relativamente baixa são conhecidas por nós como sons.
As faixas mais altas são conhecidas como calor.
Som e calor são suficientemente finos para passar por certos sólidos.
Todos nós sabemos sobre as ondulações ou ondas causadas pelo som.
Nós também sabemos sobre os impulsos elétricos, através do wireless, e
chamamos-lhes comprimento de onda e conhecer todas as suas medições.
Podemos imaginar a escala das vibrações como um vasto teclado, no qual há
muitas oitavas e diferentes tipos de vibração e movimento. Uma gama de movimento se
expressa como formas sólidas, líquidas e gasosas.

Outras faixas são percebidas como som, calor e aquelas coisas intangíveis sobre
as quais sabemos pouco.
Acima das oitavas de som viriam as de luz e vibrações de cor.
As cores variam de vermelho - o mais baixo (vibrando a 451 milhões de milhões de
vezes por segundo com um comprimento de onda de 36.918 de polegada) até Violeta.
Vemos essa ordem de cores no arco-íris e no espectro.
Acima do Violeta, a cor não pode mais ser vista pelo olho, e encontramos os raios
ultravioleta e os raios-X.
É aqui que começamos a encontrar vibrações que podem penetrar através da
maioria dos sólidos.
Mais acima na escala nós encontramos uns comprimentos de onda mesmo mais
finos ditos ser em par com os impulsos elétricos do pensamento humano.
Aparentemente as vibrações da mente podem viajar instantaneamente muitas
centenas de milhas, como na telepatia do pensamento, passando por todos os sólidos
que intervêm.
Têm uma conexão íntima com a eletricidade que, como nós sabemos, pode viajar
em torno do mundo em um flash.
Cada pensamento é uma vibração com um conjunto de comprimento de onda!
Como tendo colocado som, luz e calor em sua respectiva ordem, como a
conhecemos, devemos perguntar o que são e como sabemos que existem:
Se nós e os animais não tivéssemos ouvido, o que soaria seria?
O que sabemos como som é apenas uma pequena seção de "oitavas" na grande
escala de vibrações transmitidas ao cérebro via receptores nas orelhas.
O ouvido humano só é bem sucedido até certo ponto, além do qual não pode
receber mais. No entanto, muitos animais ouvem vibrações que para nós já não é sons
em tudo.
Mais alto no teclado do que o som vem calor.Dizem-nos que a vibração é o
resultado da força ou da energia, concentrada de alguma maneira misteriosa e causada
para vibrar, agitar ou oscilar em velocidades diferentes.
Nossa pele contém poucos receptores para transmitir essas vibrações, para as
quais a orelha já não é sensível.
Mais adiante na escala, ainda chegamos à luz e à cor - para a qual temos os
nervos ópticos (olhos) para registrar essas vibrações no cérebro.
Os olhos só podem receber informações vibracionais até violeta, as vibrações mais
altas passam através da lente do olho.
A questão agora se coloca - Temos algum órgão que possa lidar com essas
vibrações mais elevadas?
Estas últimas vibrações são muuuuito finas, que usam o éter como seu veículo em
vez das partículas de ar mais pesadas.
O éter é a substância indefinível em que esta Terra e todos os átomos do ar são
suportados.
As melhores vibrações que ainda consideramos estão dentro do reino dos
fenômenos elétricos e magnéticos.

Estas são as forças que o homem também contém dentro de si, e que podem ser
ultilizadas através da mente.
O CORPO PITUITÁRIO E A GLÂNDULA PINEAL
Vamos perguntar sobre o órgão que temos com que registrar essas vibrações
particulares, abraçando as radiações e emanações que vêm sob o termo geral psíquico.
Existem duas pequenas glândulas na cabeça que dão aos médicos muita razão
para a especulação, o corpo pituitário ea glândula pineal.
O primeiro é um pequeno corpo em forma de feijão duplo, situado atrás da raiz do
nariz.
É posto de modo que seja muito sensível às vibrações.
Nós sabemos isso:
De alguma forma, ela está relacionada com a criação, a construção do corpo e o
sistema.
O Corpo Pituitário foi chamado, "O Assento da Mente".
O lobo frontal está preocupado com o pensamento emocional, do tipo que produz
poesia e música.
O lobo anterior está conectado com conceitos intelectuais mais concretos.
A Glândula Pineal é um minúsculo corpo em forma de cone no meio da cabeça,
atrás e logo acima da Pituitária.
Contém pigmento (DMT, Melatonina, Melanina), semelhante ao encontrado nos
olhos, e está ligado por duas cordas nervosas com o tálmi óptico;
É dito para controlar a ação da luz sobre o corpo, e por estas razões os cientistas
têm sugerido que é o remanescente de um terceiro olho físico.
Os homens de aprendizagem têm pronunciado que seja o ponto no ser humano
onde alma e corpo se encontram, "O Assento da Intuição".
Diz-se que quando, por razões específicas, o Corpo Pituitário ea Glândula Pineal
se tornaram totalmente estimulados, suas vibrações fundem e agitam na vida o misterioso
"Terceiro Olho" do homem, o Olho da Alma.
Aparentemente, esta atividade fornece à mente um instrumento perfeito para
trabalhar, um transmissor através do qual as vibrações de tipos muito diferentes podem
ser traduzidas, interpretadas e rearranjadas.
O homem também pode tornar-se sensível às emanações magnéticas químicas
mais finas no éter e pode "ver" as inúmeras formas de pensamento, entidades e criaturas,
as intermináveis complexidades e tipos de vida que formam um vasto mundo de energias
que a capacidade limitada De visão física comum é incapaz de registrar.
É claro que há algumas pessoas que têm esse poder hoje, mas não entendemos
seu uso nem como treiná-los adequadamente, conseqüentemente seu desenvolvimento é
deixado ao acaso.
Às vezes as pessoas usam esses poderes sem saber o que estão fazendo, nem
qual será o resultado, como no caso de algumas formas de cura mental, com base na "fé
cega".

Na cura de algumas doenças, quer por auto-tratamento ou por um curandeiro
mental, as vibrações finas da mente agem sobre as vibrações inferiores do tecido doente.
Sabemos de muitos casos de cura "instantânea".
O único poder real para fazer tais coisas está dentro de nós mesmos, mas primeiro
devemos aprender a usar nossas próprias vibrações mais elevadas.
O trabalhador mental sabe que ela tem que estabilizar todas as suas perturbações
corporais e vibrações antes que ela possa se concentrar em tudo.
Ela precisa não só ser capaz de ignorar as vibrações ao seu redor, o que ela só
pode fazer se eles são estáveis e equilibrados (um zumbido de tráfego perturba muitas
gotas muito menos do que estranho de água caindo), mas ela também deve ter firmeza e
Cada atividade em seu próprio corpo - para que ela possa ignorá-la.
A mente tem poder sobre tudo o que pode entender e visualizar.
Portanto, o primeiro passo de tudo é estudar esses argumentos e teorias, e
aqueles fatos que são apoiados por um testemunho adequado, e com uma mente
perfeitamente aberta e lógica.
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