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KVANTUMFIZIKA 
ÉS 

MÁGNESES FREKVENCIA

Mágneses sugárzás és élet

Mint  a  Gyógyító  jelek  (1994)  és  a  Kozmikus  gyógyászat  –
Jelgyógyászat  (1995)  c.  könyveimben is  taglaltam,  a földi  élet  s
benne  az  emberi  életfolyamatok  kozmikus  eredetű  és  a  kozmikus
sugárzás  függvénye.A  tudósok  régóta  foglakoznak  a  sejtek
elektromos  tulajdonságaival  és  elektromos  összefüggéseivel.
Tény,  hogy  a  szervezet  normális  működése  a  sejtbeni  és
sejtközötti állomány elektromos paramétereinek függvénye.

Az élő szervezet és környezete elektromágneses kölcsönhatásban
van  egymással.  Ezt  elemzi  és  bizonyítja  számtalan  tanulmány,
kiadvány. Szentgyörgyi Alberttől Szőke Lajosig, sok kitűnő elme
kutatta  a  mágneses  és  elektromos  sugárzás  és  az  emberi  test
kölcsönhatásait.  Bebizonyított  tény,  hogy  környezetünk
nagymértékben  tartalmaz  mesterséges,  továbbiakban  (em)
elektromágneses  sugárzásokat,  nagyjából  az  elképzelhető  összes
frekvencián.

A  kozmoszból  jövő  tiszta  kozmikus  sugárzás  is  különböző
frekvenciájú  elektromágneses  sugárzás  tömege,  mely mindenen
áthatolva, a vele rezonáns rezgéseket erősíti, energiát ad le. Így az
emberi  sejtek  is  képesek  energiát  rezgés  formájában  a  térből
kicsatolni.

Viszont igen sok káros, mesterségesen előállított elektromágneses
rezgés is éri az embert, és a test, mint hullámcsapda, a nekiütköző
káros  tartományú  hullámokkal  kapcsolatba  lép,  s  a  káros
hullámokat beépítheti koherens folyamataiba. Így történhet meg,
hogy  az  ember  szó  szerint  le-,  fel-  illetve  elhangolódik.  Ez
vezethet allergia kialakulásához is.
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A sejtosztódás és az (em) kölcsönhatása

Az ember a földön, mint rezonátoron él, s ő maga is élő rezonátor.
A kozmoszból a földet körülvevő rétegeken át, mint rezonátoron
keresztül,  mintegy  megszűrt  rezgések  érkeznek  hozzánk.  A
közvetlen, a föld felszínén lévő rétegek összessége (sztratoszféra,
troposzféra  stb.),  beleértve  az  ózon  réteget  is,  rezonátorként  a
föld felszíne és az ionoszféra közé eső már említett  rétegen át,
mint  rezonátorokon,  egy  szűrt  7,8  Hz-es  rezgést  bocsátanak  a
földre.

A  sejtosztódást,  illetve  a  sejtbeni  speciális  tevékenységeket
megelőzően (em) aktivitás figyelhető meg a sejtben. Az így lezajló
elektrodinamikus folyamatok függvényében kezdődik meg a
sejtosztódás.

Schumann hullámok: 7,8 Hz

Az  úgynevezett  Schumann-hullámok  a  föld  felszíne  és  az
ionoszféra között, az azt kitöltő rétegekben, mint rezonátorokban
keletkeznek  a  földre  jutó  kozmikus  hullámtömegből.  Az
alaphullám: 7,8 Hz, melyet  Hippocalamus frekvenciának  nevezünk.
(O Keefe és Nadel 1978).

A  7,8  Hz-es  frekvencia  az  egyetlen  frekvencia,  ami  az  összes
emlősnél megegyezik.

Következtetés

A  sejt  em kommunikációjában  történő  kapcsolódáshoz  csak
meghatározott  intenzitású  jelek  alkalmasak.  Ebből  következik,
hogy szervezetünk működése nagyban függ (em)  környezetétől,
hiszen ezek az (em)  hatások gyenge intenzitásuk következtében
képesek  a  szervezet  önszabályzó  rendszerébe  belenyúlni,
befolyást  gyakorolni  rá,  s  eltolni  a  működési
frekvenciatartományt.

Ezt a jelenséget lehet alkalmazni a szervezet harmonizálásánál, és
a  kozmoszból  kicsatolt  piramis  energia  továbbgerjesztésével
kapott  induktív  magnetikus  frekvencia  feszültséget  közölve  a
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szervezettel:  gyógyításra,  azaz  a  szervezet  normalizálására
felhasználni.

Az emberek általában 300 mV és 1,3 V közötti  elektromágneses
feszültséget bocsátanak ki magukból. Ez biofizikai értelmezésben
egy mágneses,  frekvencia orientált feszültségnyaláb vagy csóva,
amit  elektrosztatikus  töltésként  is  felfoghatunk.  Az  ember
elektrosztatikus  töltését  Quolomb-mérővel  tudjuk  mérni,  így  a
standard töltéshez képest alul-,  illetve felültöltést tudunk mérni.
Mérni  tudjuk  a  szervezet töltését,  kapacitását  a  rákapcsolt
piramisenergia hatására.

Ahhoz,  hogy  a  piramisban  keletkező,  7,8  Hz  alapfrekvenciát
tartalmazó  kozmikus  frekvenciát  el  tudjuk  juttatni  a  testre,
frekvenciahordozót  kell  közbeiktatni.  Ez  lehet  bármilyen
elektromosságot  vezető  kábel.  A  célnak  legmegfelelőbb  a  PBW
hangfalkábel, melynek a szigetelése kizárja a zavaró jeleket.

A korrekciós frekvencia nagyobb távolságra való eljuttatásának
feltétele,  hogy  feszültségre  legyen  modulálva.  Ezt  a
legpraktikusabban úgy érjük el,  hogy a piramisba egy Mőbiusz-
generátort építünk be, melyre kicsatoljuk a piramisenergiát. Így a
mágnesáram-mal  és  feszültségével  veszteség  nélkül  tudjuk
eljuttatni a korrekciós frekvenciát a testre.

BIOINFORMÁCIÓS FREKVENCIAGYÓGYÁSZAT
A bioinformáció és a frekvencia összefüggése

A  bioinformációval  dolgozó  bioenergetikus  frekvenciákat
tapogat  le  érzékelőjével  (harmadik  szem,  kéz,  bioindikátor).  A
vizsgált személy információi frekvenciaként jutnak a diagnoszta
(bioenergetikus)  érzékelőjére.  Ezeket,  a  frekvenciákat  érzékelve
tudja megállapítani a normálistól eltérő energiaállapotokat. Ebből
következtet  egyes  szervek  vagy  szervrendszerek
energiaállapotára.

Ugyanúgy működik ez, mintha a diagnoszta egy élő termográf,
EKG, ultrahangos készülék stb. volna. Minden információ vételére
alkalmas az emberi érzékelő rendszer, csak ki kell fejleszteni ezt
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az  érzékelést.  Tehát:  frekvenciákat  érzékelünk,  agyunkban
összegezzük az információkat (összevetjük a kapott értékeket a
standard értékekkel), és korrekciós válaszintézkedéseket teszünk
a normális energetikai állapot visszaállítására.

Az emberi szervezet a korreláció tükrében

Az ember és az élőlények az egymásra ható erők (korreláció)
függvényében épülnek fel. Az emberi szervezetet alkotó fehérjék,
aminosavak stb. hosszú láncokat alkotnak egymással. Ezeknek a
láncoknak  az  egymásba  fonódását,  összekapaszkodását
energetikai  erők  szabályozzák.  Ha  tehát  a  kozmikus  energia
függvényében  az  emberi  sejtek  közötti  magnetikus,  korrelációs
erők  normális  körülmények  között  működhetnek,  akkor  a
szervezet standard működésre képes.
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Megbetegedés

Ha  valamilyen  kommunikációs  zavar  vagy  zavaró
frekvenciasugárzás  (Hartmann,  elektromos,  elektronikus,
radioaktív,  föld)  tartós  hatásának van kitéve a szervezet,  akkor
elhangolódhat. Ezt az elhangolódást nevezzük a korrelációs erő
meggyöngülésének,  és  az  ebből  eredő  szervezetet  felépítő
fehérje,  amino,  zsírsav  és  más  láncok,  molekulák  közötti
kommunikációs, összetartó hatás zavarának.

Mint az ábrán is láthatjuk a két fehérjelánc közé bekerülő károsító
frekvenciájú  rezgéshullám  hatására  a  fehérjelánc,  esetünkben
kilencedik tagja és a hozzá kapcsolódó másik lánc kilencedik tagja
között korrelációs zavar keletkezik, s a lánc meggyengül... Ha ez a
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meggyengülés  a  sorozatos  támadás  folyamán  folytatódik,  oda
vezet, hogy a lánc sérülhet, esetleg leszakadhat.

Olyan elképzelésem is van, hogy a sérülésekkor adott információ
esete is fennállhat: ugyanis sebeknél a vészjelre megindul a gyors
sejtépítés,  elzárni  a  sebhelyet.  Mivel  itt  állandó  a  sérült  hely
bombázása,  nem  tud  mást  csinálni,  minthogy  a  sejtépítő  kód
végleg beépül a sérülés helyére (itt a kilencedik molekula), és az
újabb fehérjék már olyan kódot hordoznak, ami állandó sejtépítő.

Így keletkezhetnek a soha el nem pusztuló rákos vagy jóindulatú
daganatok,  fibrómák,  sejtburjánzások.  Itt  van  a
frekvenciagyógyításnak nagy szerepe.  A bioenergetikusnak az a
feladata,  hogy  kézrátevéssel  vagy  frekvenciát  adó  eszközökkel
olyan  szoliter  frekvenciát,  vagy  szoliterek  tömegét  bocsássa  a
sérült területre,  melyek bejutva a fehérje és egyéb láncok közé,
elvégzik  a  korrekciót:  visszaállítják  az  eredeti  korrelációs
viszonyokat.

Ábránkon látható, amint beadjuk a javító hullámokat,  azok
kioltják  a  korrelációt  zavaró  hullámokat,  kijavítják  a
korrelációs hibát, elősegítik a standard működést.
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Miután a  javító  (szoliter)  hullám kioltotta  a  károsító  hullámot,
megnöveli  a  kommunikációs  korrelációs  hatást,  melynek
folyamán  a  rásegítő  frekvencia  segítségével  a  korreláció
normalizálódik.  A  javító  hullám  lecseng,  vagy  rezonanciába
kerülve erősíti a korrelációt. Ebben az összefüggésben érthetővé
válik  az  egészséges  rezgéseket  kibocsátó  bioenergetikus
munkájának  elve  is.  Tehát  az  ő  kezéből,  harmadik  szeméből
kibocsátott  (gyógyító)  frekvenciák  helyreállítják  a  beteg  sérült
korrelációs állapotát.

Agytréning, szuggesszió a frekvenciák függvényében

Ugyanez  történik  az  agy,  mint  vezérlő  egység  (az  ember
komputerközpontja) esetében is. A terepauta harmadik szemmel
vagy  a  beteg  szuggestiós  központjának  manipulálásával,
kézrátevéssel  korrekciós frekvenciákat küld az agy szuggesztiós
központjába. Így lehet kioltani a káros, allergiát okozó, depresszív
és  egyéb  jelenségeket  előidéző  beidegződéseket.  Mivel  a
szervezetben több ezer, több százezer érzékelő és tároló sejtben
vannak  a  rossz  kódok  betáplálva,  a  fejkezeléssel  bevitt  javító
hullámok  csak  a  központi  vezérlésre  (agyra)  hatnak,  s  annak
korrelációs  viszonyait  kijavítva,  az  fogja  az  egész  szervezetet
korrigálni. Ami napokat, heteket vehet igénybe.
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