
JÓ HA TUDOD… 

HOGYAN VIGYÁZZ AZ AGYADRA (3.) 

 

A macska agyának 3,5 %-át teszi ki a homloklebeny, a kutya agyának 7 %-

át, míg az állatkertben látható csimpánznak 17%-át. A te esetedben az agy 

33%-át teszi ki a homloklebeny. Ez azt sugallja, hogy arra lettél teremtve, 

hogy sokat gondolkodj, hogy hosszú távú kapcsolatokra törekedj, egy 

örökkévalóságra szóló életnek örvendj, és boldog kapcsolatokat tarts fenn 

Istennel. 

A szervezet több biológiai rendszere támogatja az agyat, és lehetővé teszi, 

hogy a „korona ezen ékszere” helyesen működjön, és te helyesen 

gondolkodhass, gyarapíthasd ismereteidet, és pozitív döntéseket hozhass egy 

hosszabb és boldogabb élet érdekében. Az agyunk egy csodálatos szerv. Isten 

ajándéka mindannyiunk számára. Ezért adj neki: 

- sok tiszta vizet 

- testmozgás közben áraszd el friss 

levegővel 

- kerüld a függőséget okozó anyagokat, 

és azokat, amik tönkre teszik a 

szellemi képességedet 

- tégy meg mindent annak érdekében, 

hogy elkerüld az agyvérzést, és vérrögök kialakulását 

- ahogy öregszel, stimuláld újabb gondolatokkal és képességekkel 

- tápláld lelkileg szellemileg építő felemelő anyagokkal, és fejlődni fog 

- köszönd meg Istennek szellemi képességeidet és kérd, hogy töltse be 

elmédet az Ő gondolatával 
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