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Анализ I /Първичен/
АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО ТЯЛО В НАШИТЕ ЛАБОРАТОРИИ, СЪГЛАСНО

МЕТОДА НА ТЮРЕН И НЕГОВАТА ТЕОРИЯ
Когато става въпрос за анализ на живо тяло, Методът предпочита да контролира /чрез измервания/ и
провери дали всички съществени елементи за здравословен живот присъстват /също така и
правилната вибрация/ в това тяло… Инж. Тюрен ги е открил, познаваме ги и обичаме да ги
проверяваме през дългия си опит, защото когато те присъстват в тялото, в това тяло няма място нито
за вредност, нито за заболявания. В момента в нашите лаборатории правим Индивидуални свидетели
по капка кръв и извършваме изследвания на вълните на електромагнитното тяло, явление което е
изключително необичайно в сравнение с това, което сме свикнали, като в същото време се опитваме
да поясним устно, но този процес е много дълъг и обхваща много науки, и като цяло е доста трудно
за разбиране. Поради тази причина взехме решение да опишем какво включва изследването...
Данните, получени от нашето изследване, се отнасят до измерването на "дължини на вълната"
/честоти/ на електромагнитната, а не анализ на биохимично-органичната структура на материята. За
разлика от традиционните болнични тестове, с които сме свикнали, методът на Тюрен изследва
здравословното състояние на намиращата се "електромагнитна тъкан" вътре в клетки, тъкани,
системи, органи и т.н. Всяка структура, която идва под формата на материя, се поддържа и захранва
от прецизни "полета" на Енергия и вълни, които съставляват така нареченото електромагнитно тяло.
За един естествен закон, който физиката идентифицира и признава от средата на 1800 г., здравето на
материята зависи от здравето на нейната електромагнитна структура: ако вълната е "здрава" и
материята ще бъде "здрава", ако вълната е "болна" и материята ще бъде "болна". Не можете да
избягате от този закон. Жалко е, че и до днес продължаваме да наблюдаваме реалното си
здравословно състояние САМО на нашето материално-физическо тяло с химически или
радиологични тестове и т.н., вместо да анализираме състоянието на съществуващите вълнови и
енергийни полета, които го захранват. Причината за органичното здраве, или неговите нарушения, а
именно дисфункции или болести, за които виним физическото /органичното тяло/ всъщност се
намира и появява в нашето електромагнитно тяло /платното/. Под всяка клетка има магнитно поле,
направено от вълни, което управлява и диктува биохимичното поведение... Ако нещата са правилни
по този начин, най-интелигентната, интересна и полезна операция е да се "види" как се "държи"
магнитното поле вътре в клетките /и следователно на цялата материя/. Методът на Тюрен, роден в
началото на 1900 г., продължава да бъде разглеждан на преден план, точно защото може да проучи
тази "дълбока зона" и чрез специално изследване може да анализира точно състоянието на целия
този набор от вълни и енергии, към което, ако разбираме добре сегашните ни здравословни или
болестни състояния се дължат, но също така и преди те да се материализират върху физическото ни
тяло... Много често хората, които не са достатъчно информирани, се обръщат към Метода на Тюрен
със същата идея, с която се обръщат към лекаря или болницата, и за съжаление, само когато са
засегнати вече на физическо ниво с даден проблем /болест - изменение в тъканта/. В тези случаи е
очевидно, че тяхното Електромагнитно тяло вече е с нарушена структура! Интересният момент
настъпва точно тук... да разберем повече за тези вълнови нарушения и да се опитаме да ги
"коригираме"... Повечето хора разчитат това да се случи сега, на момента и веднага да оздравеят,
както обикновено си мислят, че се случва в традиционната медицина. Очакват да изпият
необходимото лекарство предписано от доктора и да решат всичките си проблеми... е да, но такава
панацея няма. Но няма начин това "хапче" да излекува проблема, защото те не могат да открият
причината за него... Човек, който е разбрал същината на самото изследване ще поиска да му се
направи това изследване, за да разбере повече за своето здраве, за това дали има предпоставка за
появата на проблем, и от какво естество е той. Това е част от Превенцията за здраве! Когато клетки,
тъкани, органи и системи са здрави, трябва да излъчват вълни, които имат много конкретна точна
дължина: показаните "оптимални" стойности /виж таблицата/ в раздела - част на реда, вдясно.
Всички дължини на вълната, открити с по-ниски измервания /написани с червен цвят/ означават
изместване на вибрационната фаза, произход преди всяка дисфункция и заболяване /с последваща и
последваща промяна на клетъчните биохимични явления/.
МНОГО ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги сме откривали, че вълните и вълновите полета, които измерваме са така важни за нашия
здравословен живот, за тяхното местоположение /в основата на платното/, че те НЕ се влияят от това,
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което е материално /тоест това, което е свързано с материалното тяло/, те се влияят от други вълни -
били те полезни или вредни! Всички така наречени удобства като: мобилни телефони, компютри,
сателити и т.н, работят посредством вълни, които оказват своето въздействие върху нашето
електромагнитно тяло и природата. И когато ние използваме хомеопатични, или други продукти или
терапии, няма как чрез тях да възстановим електромагнитната си структура. Това означава, че
измервайки вълни, ние трябва да коригираме вълни.
пример на нашите изследвания:

COGNOME PETROV NOME IVAN NASCITA 12-5-1965
LE « 3 ACQUE PESANTI » Personali H4O INDACO H4O2 BLU H4O8 GIALLO

I valori riportati in questa scheda corrispondono a misurazione di ‘lunghezze d’onda’ (frequenze).-
Cellule, tessuti, organi sani devono emettere onde con lunghezze esattamente corrispondenti ai valori ‘ottimali’ riportati a destra della riga. Tutte

le lunghezze d’onda rilevate con misure inferiori (segnate in rosso) indicano una sfasatura vibrazionale ed una conseguente alterazione dei
fenomeni bio-chimici cellulari, i quali sono l’origine prima di ogni disfunzione e di ogni malattia.

Nota 1:- Le misure indicate sono un’amplificazione di 2.500.000 volte di quelle reali. Es: 8m = 3,2 micron
Nota 2:- I valori sotto i m. 7,80 indicano situazionimolto difficili da riordinare e gli asterischi sottolineano il grado di

serietà del problema.

ENERGIA VITALE 84% 93% 99% 100% 100%
ZODIAC Fenomeno di VITA Bianco Bi/Infra B Infra B/N Infra B/N EU Infra B/N

ONDA GENERALE di Salute 7.86 7.93 7.95 7.96 Nutrivit 8m.
EL.D. Elett. buona nelle cellele 7.82 7.91 7.91 7.96 EL.D 8m.
MINERALI/METALLI (44) 7.85 7.90 7.90 7.95 44met + EL.D 8m.
RIFLESSI CEREBRALI 8 8 10 9 Nutrivit 10
PSICHISMO 23 25 25 25 93 25
SANGUE PH (acidità) 42 41 41 40 ATS 40/41
SANGUE (Forze Globuli) 61 61 62 62 62
BULBO RACHIDEO 7.75 7.85 7.90 7.94 Nutrivit 8m.
SISTÈMA SIMPATICO 7.75 7.84 7.89 7.96 Nutrivit 8m.

ONDE CHE UCCIDONO LA VITA (da eliminare con urgenza)

ONDE Nocive Gener. Assorbite 7.80 7.87 7.93 7.95 EL.D. Lieos 8m.
ONDE di Tare Ereditarie 6°
artritica

7.85 7.87 7.98 - Heredites 8m.
ONDE diMALATTIE 7.90 7.95 7.90 7.95 Excelsior + 93 8m.
ONDE di PARA 7.80 7.88 7.93 7.95 PARA 8m.
ONDE di Parassiti interni 7.87 7.89 7.96 8 Paras/man + EL.D 8m.
ONDE di Flocculazione 25% 17% 12% 9% 0%
ONDE di Tossicosi Endogena 7.90 7.90 7.90 7.90 8m.
ONDE di Tossicosi Esogena 7.90 7.90 7.90 7.90 8m.

LE PRINCIPALI FUNZIONI DEL CORPO UMANO :
CIRCOLAZIONE Corretta Corretta Corretta Corretta Correcte

VITALITA’ Corretta Corretta Corretta Corretta Correcte

RESPIRAZIONE Corretta Corretta Corretta Corretta Correcte

NUTRIZIONE Corretta Corretta Corretta Corretta Correcte

RIPRODUZIONE NO Corretta Corretta Corretta EL.D. Correcte

GHIANDOLE ENDOCRINE NO Corretta Corretta Corretta EL.D. Correcte

COSTRUZIONE Corretta Corretta Corretta Corretta Correcte

EVOLUZIONE - 70% - 62% - 55% - 30% ISIDE +100%
NOTE : -

analisi analisi analisi analisi analisi
15-9-17 30-9-17 22-12-17 05-02-18

ONDE INDISPENSABILI
PER UNA VITA SANA (da costruire e salvaguardare ) ottimali
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ЛЕГЕНДА АНАЛИЗ

3 Acque Pesanti # Personali - 3 Тежки Води /персонални/

I. ВЪЛНИ НЕОБХОДИМИ ЗА ЕДИН ЗДРАВОСЛОВЕНЖИВОТ(който трябва
да се изгради и поддържа)
1. Energia Vitale - Витална енергия
2. Zodiac /fenomeno de Vita/ - активно явление Живот
3. Onda Generale di Salute - Обща вълна на Здравето
4. El. D - Електричество дезин. на клетките
5. 44 metalli - 44 метала
6. Reflessi Cerebrali - Мозъчни Рефлекси
7. Psichismo - Психизъм
8. Sangue /pH acidita/ - pH алкало-кис. на кръвта
9. Sangue /forze globul/ - Кръвни телца /червени-бели/
10. Bulbo Rachideo - Булб /края на продълговат мозък /
11. Sistema Simpatico - Симпатична нервна с-ма

II. УБИВАЩИЖИВОТА ВЪЛНИ (спешно да се отстранят)
1. Onde Nocive Gener. Assorbite - Абсорбирани /изцяло/ Вредни вълни
2. Onde di Tare Ereditare - Наследствени вълни
3. Onde di Malattie - Вълни на Болести
4. Onde di PARA - Вълни на PARA /атомни йони/
5. Onde di Parassiti Interni - Вълни на вътрешни животински Паразити
6. Onde di Flocculazione - Флокулация /утайки/
7. Onde di Tossicosi Endogena - Вълни на Ендогенна /вътрешна/ Токсикоза
8. Onde di Tossicosi Esogena - Вълни на Екзогенна /външна/ Токсикоза

III. РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
1. Circolazione - Циркулация
2. Vitalita - Жизненост
3. Respirazione - Дишане
4. Nutrizione - Хранене
5. Riproduzione - Репродукция
6. Ghiandole Endocrine - Жлези
7. Costruzione - Конструкция
8. EVOLUZIONE - Еволюция /общо развитие/
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Но за да контролираме нещо ние трябва да знаем какво контролираме. Тоест базата на добро здраве
има определени параметри, и правейки нашето изследване ние се спираме на две основни области
/фронта/.
Първата област включва именно тази базова проверка. Имаме ли всичко необходимо за да бъдем
здрави. Нашите лични параметри отговарят ли на вече установените за Здраве. Съществуват ли в нас
всички присъствия и реалности за да вибрираме на оптималните стойности. При установяване на
липсващи такива да ги върнем в правилната вибрация.
Втората област е свързана с реалности, които не принадлежат на тялото. Търсенето на онези
структури, били те вибрационни, или химични, които по своята природа увреждат организма и ни
пречат да бъдем здрави. И разбира се, те трябва да бъдат премахнати незабавно.
Наследствените обременености, които получаваме със зачеването си... също трябва да бъдат
заличени.
Какво разгражда нашите вълни на здравето?
1 - външните вълни от околната среда, излъчвани от природата (внимание: природата /тоест вълната
на Земята/ не е на 8м!). И след това тези, излъчвани от изкуствени елементи като електричество:
електрическо и електронно оборудване /мобилни телефони, телевизори, компютри, дистанционни
управления, домакински електроуреди, RX инструменти за анализ, Радиочестотни вълни, различни
Резонанси и др./
2 - вълните излъчвани от хората /вълни на болести и т.н./
3 - естествена органична дегенерация - клетки и тъкани, които не се поддържат в перфектна
вибрация
4 - неправилно лично поведение /което може да бъде грешно: или нагоре, или надолу/: хранене, сън,
работа, разходка
5 - определени аспекти на характера и манталитета: упоритост, лош нрав, фикс идеи, мании, страхове,
тъга, прекомерна емоционалност, скърби и т.н.

3 Acque Pesante - Personali
ТРИТЕ ЛИЧНИ ТЕЖКИ ВОДИ

Тюрен откри Тежките води и ги нарече така, защото вместо да представи вълна, подобна на тази
от обикновена вода /H2O/, намери вълна, съответстваща на друга формула: H4O. Той забеляза, че
всички термални или минерални води следват същия закон: не H2, а H4. След това той сравнява всяка
Вода /минерална/ със седемте Универсални вълнови фамилии и забеляза, че всяка резонира /т.е.
проявява се Закон за подобните/ с едно, и само едно семейство, и с един и единствен от цветовете на
спектъра, така, че имаме:
/H4O Индиго/ - /H4O2 Синьо/ - /H4O4 Зелено/ - /H4O8 Жълто/ - /H4O16 Оранжево/ - /H4O32 Червено/.
Но има специална седма вода, която той нарече EAU VERTE, която резонира с WHITE и която е
съставена от сбора на останалите шест вибрации /от останалите шест води/; тази вода е много рядко
срещана - има я само в дълбините на някои ледници, или в листата на многогодишни растения.
/Някой може да се интересува да знае, че водата, която тече от Лурд, Лурдските чешми, това е водата
Eau Verte/. Обикновенната вода /тази от чешмата/ е H2O и резонира с PURPLE /водата от чешмата
съответства на лилавия цвят/. Това откритие придоби особено значение, когато, продължавайки
изследванията си върху човека, забелязваме, че във всеки човек най-вероятно в ДНК има три /и само
3/ формули, вписани от раждането с тип H4O...!!! Ако човек приема минерални води, чиято формула
съответства на една от "Три лични формули" /но по добре и трите/, това ще е много полезно особено
за хора страдащи от ревматизъм и артрит...
- Но ако човек пие вода, чиято формула НЕ отговаря на една от трите му лични... тогава се случва
бедствие. Тюрен ни предупреждава, че този факт може да представлява причина за сериозно
последствие.
- Трябва също да се каже, че по онова време минералните води на масата със сигурност не са били
използвани всеки ден... Темата също така засяга случайте на лечение в СПА центрове. Днес
навсякъде и всеки ден пием почти само минерална вода… Съмняваме се, че в едно семейство една
вода с определена формула може да бъде "правилната" за всички !!!! По отношение на превенцията
за здраве е уместно да обърнем сериозно внимание и на това откритие на Тюрен!
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В горната част на листа под името на изследваното лице са посочени неговите 3 лични формули. Ако
искате да пиете минерални води, Ви съветваме да използвате САМО тези, които принадлежат към
вашите формули - ако е възможно, редувайте трите формули /води/.

ENERGIA VITALE
ХРАНА НАЖИВОТА /ЖИЗНЕНА ЕНЕРГИЯ/

Хората като цяло, но и операторите в сектора, говорят за Vital Energy. Не сме съгласни относно
употребата на думата "енергия", защото когато хората кажат Енергия, те мислят за вид "Динамичен
заряд", вид мускулна сила, която позволява голяма активност... Всъщност това е вид Енергия
/съществуват много други видове, но ние се отнасяме към тях като нещо много различно/, един вид
"жизненоважно гориво", благодарение на което можем да живеем, да движим зъбните колела на
нашето физическо тяло. Поради своята природа, предпочетохме да я наречем ХРАНА НА ЖИВОТА.
Това наистина е форма на "Нематерия" /научен термин/, "непроницаема течност", предназначена да
се уплътни и трансформира в такива форми, за които след това ще кажем: Енергия. Въпреки, че не
всички от нас обикновено пристигат на Земята с пълен резервоар от енергия. Тъй като сме живи и в
живота се изразяваме чрез своята мисъл и телесни дейности, ние консумираме от тази, така наречена
енергия прекалено много. Установява се, че веднъж изразходвана тя не може да бъде възстановена с
храна, разходки, йога... Във връзка с това е добре да знаем, че изгаряме повече с мисловна дейност
/често напълно излишна аналитична дейност/, отколкото с телесна активност: интелектуална
преумора, злоупотреба с концентрация /това включва дори и определени видео игри/, фиксирани
идеи /идеи свързани с нашия мироглед и това как ние разбираме живота/, притеснения /притеснения
от всякакъв тип: работа, лични преживявания и т.н./ и др., тревогите и манията за контрол поглъщат
тази жизнената енергия! Добре е също така да знаете, че една нощ без сън, ние черпим много от това
гориво. Дневният сън няма да възстанови горивото... Измерването е полезно, защото енергията на
храната може вече да е твърде малка, и недостатъчна за работа на Електромагнитното тяло и
физическо-органичното тяло. В този момент има обяснение на лошите и неправилни вълни, които се
откриват по-долу, чрез измерване на целия организъм. За тези, които се интересуват, предлагаме да
се консултирате относно COSMIC ENERGY в нашия каталог.

ZODIAC / Fenomeno di Vita /
ФЕНОМЕНЪТ НА АКТИВИРАНЕ - ЯВЛЕНИЕТО НАЖИВОТА В ТЯЛОТО

В допълнение към състоянието на съществуването на храната на живота /жизнената енергия/ и преди
да преминем към изследването на "какво има под" клетките - тъканите, органите и т.н., приоритет е
да се извърши проверката на изключително важна функция: не всеки знае, че живото същество
съществува и продължава да живее благодарение на точен и непрекъснат ритъм, който се колебае
между Вълната на живота и Вълната на смъртта, които без съмнение са единствените две
ментални реалности на нашето съществуване.
Човешкото тяло е съставено от Клетки и Вакуум, които вибрират с непрекъснато движение във
вътрешнa колоидна среда. Следователно всеки орган е движение на клетки с нормална постоянна
честота. Човешкото тяло съдържа /44 атомни елементи/, от периодичната таблица на Менделеев.
Част от тях са и елементите 93, 94, 95, 96, 97 - наричани Трансураниеви елементи, защото са
поставени след Уран с №92. Всички тези специфични първични елементи /метали, редки газове,
неметали/ "правят" една оригинална вълнова хармония с дължина 8 м /= 3,2 микрона/ и докато
поддържат тази характеристика, те гарантират здравословното състояние в човешкото тяло.
Човешкото тяло е АНТЕНА: тя получава и предава вълни непрекъснато и през целия живот.
"Враговете" /вътрешни или външни/ се определят като всички онези вълни, чиито "дължини" са
по-малки от 8м, за пример: вълните от наследствени предразположения, животински паразити,
микроби или патогенни бактерии, болести, храна /не обеззаразявана/, подземни вредни вълни, или на
естествени и изкуствени вълни от околната среда и т.н. Наистина е правилно да ги наречем "врагове",
защото с техните вълни с по ниска стойност от 8м, създават увеличение на вибрационната честота
на клетките, нарушавайки ритмичния им вълнови баланс с понижаване на вълната под 8м /атака
върху здравословното състояние/. Вместо това, храни, лекарства, околната среда, които имат
дължина на вълната 8м са благоприятни и полезни, тъй като те са склонни да поддържат или връщат
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дължините на вълната на клетката до 8м. Истинското здраве и пълното изцеление дават 8м и ние
трябва да се стремим към тези резултати.
ЯВЛЕНИЕТО ЖИВОТ В НЕГОВОТО ФИЗИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ:
Животът във физическото човешко тяло е перфектно регулиран феномен на АТОМНА
дезинтеграция от Булба /края на продълговатия мозък/, където се наблюдава присъствието на
вълни от Първите трансураниеви елементи като: №93 е в целия мозък, №94, №95, №96 и №97 са
подредени слизайки от главния мозък, по продължението на мозъчния възел на врата, и се наслагват
под формата на равни хоризонтални ленти. За да поддържаме правилно явлението АТОМНА
ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ /явлението, което дава живот/, в човешкото тяло вълната на 44 елемента трябва
да се поддържа на 8м. Когато всички споменати Елементи вибрират на 8м тялото може лесно да ги
асимилира от атмосферата, където се намират под формата на аерозоли /в колоидно състояние/ /От
книгите: 1-ва 2-ра 3-та на Тюрен - издава се от 1932 г./.
Инж. Тюрен е намерил начин да "измери" /по всяко време/ дали човешкото тяло е в нормалните
граници на феномена Живот - Смърт, феноменът на дезинтеграцията.
Разпространените от явлението вълни се въвеждат в резонансна скала, чиито вибрации съвпадат
с мащаба на честотите, вариращи от Infra-White до Infra-Black. Тъй като Феноменът на разпадането
се разваля - тоест върви към смъртта - вълната, излъчвана от явление низходящо постепенно
отзвучава в съвпадение с различните цветове, преминаващи от: Infra-White / Infra-Black =
Перфектно функционално състояние на феномена LIFE = ЗДРАВЕ. Когато вълната падне на
вибрация, преминаваща от Инфра - Бяла, Бяла, Ултравиолетова, Виолетова, Индиго, Синя,
Зелена, Жълта, Оранжева, това означава, че няма повече Здраве и е по-близо до Червено,
Инфрачервено, Черно, наближава до Смъртта. В инфрачервеното-черно следва смъртта на
органичното тяло и вече не може да се възстанови Живота. Това измерване се извършва на
специален инструмент, който Тюрен създава и нарича "ZODIAC". При извършването на този
преглед се разбира дали в средата, която обитаваме има "вредната вълна" /внимание, защото ако
имате електричество в проводниците на къщата, къщата ви е една от тези!/ и разбира се това се
отразява на хората, които живеят в тази среда, и нощ след нощ тя сваля вълната на зодиака,
дегенерирайки тялото.
Това обяснява защо преди каквато и да е друга намеса върху лицето е необходимо мястото където
живеем да е защитено. /Става въпрос за комплект Катализатори, предназначени за защита на дома/. В
този ред на мисли трябва да кажем, че храна, лекарства и т.н., които не са в защитена среда, също не
са полезни и функционални. Но ние незнаейки това ще бъдем доста учудени когато разберем от
поредния медицински тест, че ефектът от въпросните лекарства /това могат да бъдат различни
продукти и медикаменти, витамини и т.н./ е почти нулев. Има и друга причина, поради която, при
измерването този тип вълни могат да излязат от фаза: обедняване и изтощение на мозъчните органи
/състояние, което днес е много често срещано/. В такъв случай се препоръчва Катализатор
NUTRIVIT.
Бележка 1:Показаните измервания са усилвани на 2 500 000 пъти от реалните.
Например: 8м = 3,2 микрона
Бележка 2: Стойности под 8м. или тези, които се приближават до 7,80м посочват рискови ситуации
и изискват бърза намеса.

ONDE GENERALE di Saluti
ОБЩА ВЪЛНА НА ЗДРАВЕТО

Тюрен я е определил като ОБЩА, тъй като тя сумира вълните излъчвани от материалното
тяло /клетки, тъкани, органи и т.н.../ и онези вълни, които имат по-фин характер, но проникват в
по-голяма степен, и които се излъчват от други части на човешкото същество /духовен компонент,
потоци на Енергия и т.н./. Възможно ли е да имаме Обща вълна с дължина 8м и някоя тъкан или
орган с вълни под 8м? Възможно е!!!
Това се дължи на приноса на Вълните излъчвани от нашето фино измерение: по принцип един
силен Дух заедно с едно осъзнато, правилно и сигурно културно ниво произвеждат много
положителни вълни за биохимичния организъм и повдигат Общата вълна до 8м! От тези
констатации започва да се оформя заключението, че здравословното състояние не зависи само от
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биохимичното и вибрационното състояние на тялото. Когато общата вълна на здраве не е 8м, макар и
при наличие на органи, които вибрират правилно, това означава, че човекът трябва да работи върху
себе си, включително върху своите "тънки" измерения /Дух и Култура/.
Инж. Тюрен настоява и изисква по някакъв начин да стигнем до състояние, в което да имаме
дължина на Общата вълна на здравето 8м.
Тя е тази, която, със своята така структурирана вибрация, изпраща коригиращи и оздравяващи Вълни
към онези части на тялото, които не вибрират при тази дължина.

EL.D. Elett. Buona nelle cellete

ДОБРОТО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
EL.D. = Това е един вид естествено електричество съдържащо се в клетките, което дава
живот на самите клетки. Името идва от Електричество Дезинтеграция.
Касае се за специална форма на електричество – различна от познатите на нас, тя има естествен
произход и е необходима за здравия живот на клетките /заедно с 44-те Първоелемента/.
Впрочем Тюрен прави една сериозна препоръка: Ако имаме недостиг или още по-лошо, ако ни
липса тази вълна, не можем да претендираме за бъдем здрави по никакъв начин! След това
твърдение се разбира, че е задължително в тялото да се интегрира тази специална Вълна и, че веднъж
завинаги, трябва да се знае, че е ненужно да се търсят други причини /каквито ще има сигурно, но
няма да са първични/ за хилядите и хиляди винаги заявявани нарушения и болестни състояния.
Между впрочем поради липса на тази EL.D., клетките се насищат с вредните вълни от
изкуственото електричество, именно това присъствие, от което зависи в голямата си част
образуването на рак, тумори и т.н. и което съставлява идеалният хабитат за вируси, бактерии и
животински паразити.

44 Minerali / Metalli
44 МЕТАЛИ - МИНЕРАЛИ /Първоелементи от атомната скала/

Касае се за 44 атомни първоелемента, които съставляват структурата на човешкото тяло:
това са минерали, метали, металоиди и редки газове. Инж. Тюрен открива техния брой и ги
идентифицира /около началото на 1900г./. Трябва да се знае, че и днес не всички открити и
идентифицирани от Тюрен, са познати на Физиката и на Медицината. На всички обаче е
известно, че всеки един от тези Елементи има в тялото собствена функция и, че заедно с другите те
формират човешкото тяло и неговите разнообразни функционални дейности: знае се например, че
магнезият има основно значение за нервната система, за мозъка и т.н..., желязото за глобулите,
калцият за костите и т.н. Какво се случва с тялото, ако 44-те елемента не достигат или не вибрират
правилно? Всичко се случва:
- общо структурно или функционално отслабване /от главния или малък мозък/. Може би никой не
го е казал ясно, но нека припомним, че цялата организация на функционалните системи на
тялото се управлява и зависи от главния и от малкия мозък !!!
Ако тези два органа /с прилежащите нервни системи – продълговат мозък и симпатична
система/ "не са на мястото си", става почти безполезно да се лекуват другите органи, например
черен дроб или черва, кости, мускули и др. Главен и малък мозък, които не са в добро състояние, ще
продължават да подават некоректни импулси/команди/ към тези органи, които ние лекуваме, но
които никога няма да бъдат излекувани докато не се излекува главният и малкият мозък!
Имунните защити, като следствие от това се сриват и човекът става все по-податлив на умора и на
инфекции:
- поради неспособност на организма да управлява своите функции, имаме задръстване с мъртви
клетки в обмяната – с токсини, произвеждани от самия организъм и неизведени навън /истинска
отрова/, задължително се формират триглицеридни струпвания и натрупване на холестерол. Тялото
вече е неспособно да произвежда добър холестерол HDL, който е много полезен за
отстраняване на лошия холестерол…!
ЕДНО МНОГО ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ. Данните, които ще откриете в нашата таблица в

групата "44 Метала" не посочват количеството /теглото/ на Елементите в тяхното химическо
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състояние, а начина, по който те вибрират. Когато тяхната вибрация излъчва вълна с дължина под 8м,
те влизат в индукция с подобните на тях налични в атмосферата /в колоидна форма/ и, ако е
необходимо, тялото ни ги "катализира - привлича" директно и автоматично. По принцип при
недостиг Лекарят предписва комплекси в химическа форма /такива реклами има много/, но в
светлината на откритията на Тюрен – приемът им може да се окаже безполезен /най-вече ако
закупените минерали нямат вибрация с 8м/ а дори и биха могли да вредят.
За да се разреши този проблем Тюрен предлага Катализатор 44 Метала, с който можем да
накараме да вибрират в осем-метрова дължина 44-те елемента в тялото /без значение какво е
тяхното тегло/ и след това – ще ги приемем посредством Катализа !!!

RIFLESSI CEREBRALI
МОЗЪЧНИ РЕФЛЕКСИ

Дефиницията на Мозъчни рефлекси е била дадена лично от Тюрен в онези времена. Това е мярка за
това дали електрическата активност на мозъка и трансмисията на електрически импулси /имаме
предвид естественото електричество на тялото/, вътре в Централната Нервна Система и от там към
целия организъм, са правилни.
Функционалността на който и да е орган зависи от Главния и от Малкия мозък. Известно е, че
тези основни органи трябва да подават "правилни команди" към различни други органи.
Когато тези команди не са коректни, се оказва невъзможно даден орган да се
излекува ....!! Каква е най-често срещаната причина за спада на вълната на Мозъчните Рефлекси?
Вече засегнахме тази тема в раздела за Зодиака.
Това е свръх-работата на мозъка, тоест едно прекомерно и интензивно използване на
мисълта. Това би значело най-притеснени да са упражняващите интелектуални професии, но това не
е точно така. Нали имате представа за безкрайното количество символи и информация, които
Мозъкът е принуден да обработи, докато караме кола? Пътни знаци, рекламни табла, светлините и
движението на другите превозни средства.... Ние не знаем, не мислим за това, не забелязваме това,
но нашият Мозък ги вижда и трябва да ги "смели" всичките… Имате ли идея колко нашият мозък
се уморява, когато сме пред телевизора ? А ние, горките, мислим, че си почиваме! Имате ли
представа какво се случва в мозъка на дете, което играе на "плей стейшън" ?? Има от какво "да му
изпушат бушоните"! Нещо подобно се случва наистина в главния мозък и така, ден след ден, той
се уморява и вече не успява да изпълнява добре функциите си. Обикновено това състояние се
нарича "стрес". Това е едно явление, което засяга вече всички, без значение на възраст и цвят на
кожата. Стрес, всички използват тази дума, свикнали са с нея, но не си дават сметка за тежестта на
проблема. По-сериозното е, че никой не признава, че се намира в такова състояние. А
междувременно болниците и амбулаториите се пълнят с хора! Но и без да стигат до там мнозина
днес страдат от безсъние или от други нарушения на нощния сън. От какво мислите, че се
причиняват те?
Мисълта, способността да мислим е онзи дар, който ни прави различни и по-висши спрямо
другите творения. Възможно ли е днес човечеството да го използва така невнимателно, че да
си вреди???
Действително никой не ни е учил да я използваме добре, напротив - и вие ще се съгласите – още от
малки сме подтиквани към едно преднамерено "засилване" на Мозъчната ни система! Не можем да
избегнем да мислим... И тогава?
Можем и трябва да се научим да управляваме по-добре дейността на нашия Мозък. Например,
на всеки два или три часа, да правим няколко минутна пауза, да затворим очи и да извикаме в
паметта изображение на Слънцето, сред многото други, които сигурно сме виждали.
Трудно е да "изчистим изцяло главата си" поради което единственият полезен начин да отпочине
мозъкът ни е да му "предложим" само една картина: например тази именно на Слънцето.
По повод на вълната излъчвана от Мозъчните рефлекси, които ние измерваме, трябва да припомним
вече казаното по повод на вълната на Зодиака: има хора страдащи от нещо като обедняване и
изчерпване на мозъчните органи /днес особено срещани/ и други, които са се родили и се раждат вече
с недостиг в тези органи.
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PSICHISMO

ПСИХИЗЪМ
И това е една дума, която Тюрен е избрал, за да посочи специфичното състояние на една особена
функция. Малко е трудно за обясняване, за мнозина не е ежедневна тема на разговор, но нека
опитаме. Междувременно необходимо е да различим добре две конкретни реалности:

Умът, който е едно добре дефинирано измерение, в което се пораждат идеите /но ние не
забелязваме това/.
Мозъкът като орган, в който Умът обръща идеите, които след това Мисълта обработва и
трансформира. Този факт обаче ние забелязваме.

За да разясним когато казваме "Имам куп мисли в главата", ние говорим за "идеи", родени в Ума,
но които вече са извън Мозъка. По принцип ние не осъзнаваме какво наистина се случва в Ума, този
странен контейнер, в чието здравословно управление ние би трябвало да сме посветени още от малки.
Представете си сега, че Умът произвежда и разтоварва в Мозъка едно прекомерно количество идеи.
/Което е лесно да се случи на хора изпаднали в големи съмнения, голяма несигурност или дълбоки
вътрешни смущения/. Мозъкът, както видяхме и преди това, за да смели масата от информация, ще
бъде принуден да изпадне в стрес и най-вече без това да е нужно, имайки предвид, че голямата част
от тези механизми ние не сме ги търсили съзнателно!
И така, с термина ПСИХИЗЪМ Тюрен измерва равновесието между активността при "производство
на идеи" /в Ума/, и тази на "изхвърлянето на идеи" /от Мисълта/ в Мозъка: Тюрен е сметнал, че е
изключително необходимо да се държат под контрол тези механизми с прецизни измервания,
тъй като е забелязано, че колкото повече вълната се снижава, толкова повече човекът рискува
да има умопомрачителни състояния близки дори до лудостта.

BULBO RACHIDEO
Края на Продълговат мозък

Булб - края на продълговатия мозък, отговарящ за предаването на нервни импулси /информация/ от
Централната нервна система към гръбначния мозък. Много важен орган, който често се "замърсява" от :
радиации, изкуствено електричество и т.н.

SISTEMA SIMPATICA
Симпатична Нервна система

"Организмът може да бъде разгледан като кооперативно дружество, в което има известен
брой производствени предприятия, които произвеждат, за да живее този организъм. Когато
работата върви добре, всяко предприятие, всеки цех произвежда това, което то трябва да
произвежда и произвежда само това " !
Цялата система се командва от Нервната система - главен мозък, гръбначен мозък..., т.е. от волята,
асистирана от Симпатичната нервна система, която пък управлява производството. Тази идеална
функция, където всеки прави само това, което трябва да прави, е съвършеното състояние, това е
абсолютното здраве /зависещо от точно определена вибрационна честота/.
Идва обаче момент, когато някои органи се уморяват и функционират не толкова добре, Другите
органи веднага вземат участие, за да заместят или подпомогнат засегнатия един или няколко органа.
Вследствие на това претоварване, те на свой ред влошават производството си. Това е
предболничното състояние.

ONDE Nocive Generale Assorbite
АБСОРБИРАНИ /изцяло/ ВРЕДНИ ВЪЛНИ

Виж Списание брой N°6 …
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ONDE di Tara Ereditarie

ВЪЛНИ НА НАСЛЕДСТВЕНИТЕ ОБРЕМЕНЕНОСТИ
Да се елиминират е задължително и преди всичко останало! Те са в Аурата, а не в органите. Вълните
им имат вибрационна честота и информация, съответстваща на болестите, които всеки един Недъг
съдържа. Поради това, че са щамповани в АУРАТА, те са една врата, отворена към всички болести,
имащи еднаква честота: на практика се привличат по силата на Закона на Подобните /явлението
индукция/.
За Тюрен съществуват 8 рода вълни, които обхващат "информацията" на всички познати
наследствени обременености: етилно, сифилитично, тъканно /кръвта/, туберкулозно, канцерозно
/раково-туморни/, артритно /ревматизъм и подагра/. Седмото увреждане касае проблемите
на Мозъка /случаите на умствено увреждане/ и осмото на Малкия мозък /всички двигателни
увреждания/. На практика е БЕЗПОЛЕЗНО да се предпазваме от други вреди, ако преди това не се
премахнат вълните на Наследствените обременености. Всички ли хора се раждат с такива?
Само един /приблизително/ човек няма наследствена обремененост сред около хиляда!!!

ONDE di MALATTIE
БОЛЕСТНИ ВЪЛНИ

Всички болести излъчват вълни, които предават самата информация на болестта /семето/ и се
характеризират с дължини на вълните /честоти/ много по-ниски от правилната /8:2.500.000/.

ONDE di PARA
ВЪЛНИ НА "PARA"

С това име /съкращение от паразит/ Тюрен обозначава един истински враг, който се създава вътре в
тялото поради непрекъснатия атомен разпад на нашите атоми. Експлодирайки, те произвеждат
фрагменти, които се залепват към фрагментите от други атоми.
Тези нови агломерати, на свой ред, привличат към себе си други сходни фрагменти докато образуват
серия от кристали с размери, които, макар и невидими, са достатъчно големи, за да поставят преграда
и блокират транзита наЖизнената енергия. Всички тъкани и органи, за да функционират, имат
нужда от енергия, но ако тя не достигне до тях, тъй като някъде е блокирана, те угасват… първо
нарушават функциите си, а после умират. Предвид на тези явления по-добре разбираме защо са
опасни тези PARA!!!

ONDE di Parassiti interni

ВЪЛНИТЕ НА ВЪТРЕШНИЖИВОТИНСКИ ПАРАЗИТИ
Вътрешни животински паразити. Касае се именно за живи "гадинки". Ние всички познаваме
чревните паразити /острици, глисти/, но е добре да се знае, че съществуват много различни
семейства паразити, които могат да се установят във всяка една част на тялото. Тюрен е открил една
колония от тях в мозъка на човека. Коварни са, навлизат дори чрез ухапване от насекомо или през
порите, или се поемат с храната. Освен това най-лошите от тях не са лесно откриваеми с химически
анализи. С метода Тюрен ние можем да ги открием, защото ако съществуват и са живи, те
също излъчват техните специфични вълни и именно чрез последните ние ги разпознаваме.
Трябва да се премахнат възможно най-бързо, защото те се "хранят" с нас, и с храната, която ние
поемаме. Внимание: в тези случаи е абсолютно непродуктивно да се прави реминерализиращо
лечение, тъй като е много вероятно паразитите да се мултиплицират с още по-голяма сила.

ONDE di Flocculazione
ФЛОКУЛАЦИЯТА

Флокулацията. Това явление е отскоро познато. Ако присъства дори малък процент от нея, тя
винаги е отрова за организма. С нашите инструменти се открива процентът на налична
флокулация.
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ONDE di Tossicosi Endogena

ЕНДОГЕННА ТОКСИКОЗА
Касае се за истински присъстващи в организма токсини, при това произвеждани от самия човек.

ONDE di Tossicosi Esogena
ЕКЗОГЕННА ТОКСИКОЗА

Касае се за токсични вълни, които присъстват в тялото, но са абсорбирани отвън в различни
ситуации и поради различни причини. Използвайте вече цялата предоставена информация.

РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНИТЕ/7 седем/ ФУНКЦИИ НА
ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

Когато органите на човешкото тяло се разглеждат отделно, се проявяват характеристиките на
тяхното устройство /структура и съставни елементи/, но липсва информация за тяхната
функционалност. Тюрен, все така в ролята си на Физик, а не на лекар, е счел за по-интересно да
провери не само отделния орган, а да го провери заедно с всички други органи, които, както и той,
изпълнява някаква функция. Разгледал е 7-те основни функции на човешкото тяло:
Циркулация /вени и артерии/, Виталност /сърце, мозък, бъбреци, гръбначен мозък и други жизнени
органи/, Дишане/бели дробове, бронхи и техните аднекси/, Хранене /стомах, дванадесетопръстник,
черва ../, Възпроизводство /тестиси и простата при мъжа, яйчници и матка при жената/, Жлези
/всички ендокринни и екзокринни жлези/, Конструкция /опорен апарат, скелет, хрущяли, сиво
мозъчно вещество/.
Нашият анализ се състои в проверката на това дали Функциите работят правилно или по някакъв
начин има дисфункция и ако това е така по вина на кой орган.

ХОЛЕСТЕРОЛ, ТРИГЛЕЦИРИДИ И РАЗЛИЧНИ ТОКСИНИ

Вярно е, че контролните тестове за тези вещества се извършват в химически лаборатории – често
пъти болнични, но е вярно също, че се касае за вещества, които не са свързани директно с
медицински теми, а по-скоро с хигиенното състояние на организма. Поради това, с грижа да не
навредим на лекарската чувствителност, решихме да наблюдаваме тези реалности вътре в тялото,
най-вече от гледна точка на техния вибрационнен характер. Винаги когато измерваме жизнените
вълни на един човек трябва да се съобразяваме с присъствието на токсични вещества, които, макар
и извън болестни състояния, са пречка за достигане на Истинско здраве. Добрият/HDL/ и лошият
холестерол/LDL/, триглицеридите лесно се откриват и лекарят ще ви каже какво да правите, за да се
борите с тях. Ние обаче сме все по-обезпокоени заради една група токсини – твърди, течни, но
най-често газообразни, които лесно се диагностицират клинично, но на които както изглежда не се
отдава достатъчно внимание. Инж. Тюрен говореше настоятелно за тях, наричаше ги "хумори";
твърдеше, че те безспорно са причина за вълнови нарушения, но също на психически, умствени, но
най-вече хуморални. Безкрайно много са хората, които нямат видими здравословни проблеми, нямат
болести и други подобни, но никога не се чувстват добре. За да използваме един популярен израз,
такива усещания на "лошо настроение" биха могли наистина да се дължат на един вид
хуморална "нечистотия", която циркулира вътре в тялото. Припомнете си, в този си доклад
безкрайно говорихме за възможността да се складират токсини - както отвън, така и произведени от
самия човек! Считаме за много полезна възможността ни да изследваме - чрез преглед на
вълните – колко и от какъв вид са токсините в организма. Има много дисциплини и много
специалисти, които ни учат да се държим така, че да не подпомагаме акумулирането на токсини в
организма.
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Анализ II /Вторичен/

Иван Петров ОРГАНИ И СИСТЕМИ НА БАЗА 8 м
Наименование 15.09.2017 30.09.2017 22.12.2017 05.02.2018 дата: корекция
Сърце 7.84* 7.88 7.94 7.97
Бронхи 7.78* 7.85 7.89 7.91
Бели дробове 7.89 7.90 7.91 7.94
Стомах 7.83* 7.85 7.91 7.96
Черен дроб 7.86 7.87 7.92 7.97
Далак 7.92 7.93 7.98 8
Бъбреци 7.88 7.89 7.92 7.94
Панкреас 7.90 7.93 7.95 7.99
Дванадесетопръстник 7.96 7.99 8 8
Тънки черва 7.86 7.89 7.90 7.92
Сляпо черво 7.92 7.92 7.97 8
Тестеси 7.85* 7.86 7.88 7.90
Простата 7.86 7.86 7.88 7.91
Кости 7.87 7.87 7.89 7.90
Хипофиза 7.76 ! 7.79* 7.85 7.94 EL.D = 8
Щитовидна жлеза 7.81* 7.82* 7.93 7.96 EL.D = 8
Вени 7.95 7.97 7.98 8
Артерии 7.93 7.95 8 8
Атеросклероза 7.94 7.95 7.99 8
Очи 7.91 7.91 7.94 7.95
РЕВМАТИЗЪМ 7.77 ! 7.79 ! 7.83* 7.86 SUVRETTA = 8
Забележка:

МЕНДЕЛЕЕВИ ЕЛЕМЕНТИ НА БАЗА 8 м
Наименование 15.09.2017 30.09.2017 22.12.2017 05.02.2018 дата: корекция
8 /кислород / 7.81* 7.84 7.94 7.96
12 / магнезий / 7.88 7.89 7.95 8
19 / калий / 7.75* 7.77* 7.82* 7.90
20 / калций / 7.79* 7.85 7.90 7.94
26 / желязо / 7.86 7.88 7.98 8
93 / нептуний / 7.67 ! 7.71 ! 7.84* 7.92 93
94 / плутоний / 7.65 !! 7.66 !! 7.77 ! 7.81* NUTRIVIT
95 / америций / 7.61!! 7.65 !! 7.74 ! 7.77 ! NUTRIVIT
96 / кюрий / 7.53 !!! 7.59 !! 7.68 ! 7.73 ! NUTRIVIT
97 / берклий / липсва !!! липсва !!! 7.51 !!! 7.56 !!! NUTRIVIT

Бележка :
Анализирайки един човек /тяло/ с инструментите на Тюрен и предвид на факта, че
ние четем /изследваме/ електромагнитното тяло - Техникът може да се окаже в едно наистина
смущаващо положение, например:
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- Техникът обучен по метода Тюрен открива сериозен проблем /често пъти зараждащи се
патологии, върху които би следвало да се въздейства веднага/ и знае, че рано или късно
проблемът ще се прояви на материално ниво. Човекът обаче няма симптоми, медицината не
вижда проблема и за Техника, упражняващ този метод става трудно да насочи човека към
лечение чрез вълни. Инж. Тюрен среща много такива случаи и когато... не му вярваха, му се
присмиваха, като се изключи това, че един ден чухме: Знаете ли, той беше прав ? Жалко,
понякога малко повече доверие би помогнало.

- Но може да съществува и обратният случай: Медицината казва нещо, което ние обаче не
виждаме.

Да не говорим колко пъти са били диагностицирани тумори, а при анализа Тюрен такива не са се
проявявали…! Как се случва това?
предположение:
1° Грешки с инструментариума?
2° Смята се за тумор нещо, което не е това?
Навлизаме в медицинската материя....!!! Техници упражняващи метода Тюрен са в състояние да
правят анализи на места, на терени, на вътрешни и външни пространства, на домове и на живи
същества /животински, растителен свят, животни/. Често се случва хората да искат да знаят
как Техникът по метода Тюрен прави своите замервания. Само от любопитство, на едно безполезно
любопитство. Въпрос: Дали когато хората отиват да си вземат кръвните изследвания от
болницата питат как са ги направили? Или, купувайки лекарство от аптеката искат да знаят
как е произведено и как точно действа? Не... както изглежда. Защо обаче правят това с нас?
Може би, ако им обясним, биха разбрали достатъчно, за да са удовлетворени и биха имали
доверие в Метода Тюрен. Но !!
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