
РЕЗЮМЕ: Честит 6ти рожден ден на Асоциация Луи Тюрен България!
На този специален ден решихме да поставим началото на една интересна идея, която ще провокира
начина ни на мислене, а именно издаването на Списание N°1. Списанията ще излизат периодично и ще
включват различни теми, ще разказваме различни истории...

СПИСАНИЕ N° 1
месец Април 2020

Темата на първото списание издадено от Асоциация Луи Тюрен България е:
ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ

Основният ни ангажимент винаги е бил да НЕ лекуваме болести, а да изучаваме причините за тях. Но
повечето от нас предпочитат да се излекуват когато се разболеят...но предотвратяването е по-добро
решение.
Много често се питаме: Защо това се случи точно на мен? Защо се разболях от рак? Защо получавам
паник атаки? Сега, след като вече имам този проблем какво трябва да направя с физическото си тяло?
Трябва ли да пазя диета, да пия витамин Б17, да взимам ли успокоителните предписани от
психотерапевт?
Методът Тюрен дава възможност да се наблюдава здравето на електромагнитното тяло и съответно
да коригира възникналите проблеми преди те да се изявят на физическото ни тяло.
Всеки,който се интересува може да намери и прочете за явлението Електромагнетизъм /но нека все
пак си го припомним: електромагнетизъм-съвкупност от явления, в които се проявява постоянната
връзка между електричните и магнитните свойства на веществата като резултат на магнитно поле,
създавано от електрически товари/. В интернет пространството има информация за четирите
уравнения на Максуел, които показват: взаимната зависимост на електрическото и магнитното поле;
съществуването на електромагнитни вълни; крайната скорост на разпространение на
електромагнитните вълни; разпространението на електромагнитното поле със скоростта на
светлината, както и природата на светлината като електромагнитна вълна/.
През 1864г. той е първият, който обединява тези 4 основни уравнения в една обща система, която е
доказана и от математиците.
В учебника по биология за 8 клас в обясненията за терморегулаторната функция на човешкия
организъм пише следното:
"Чрез излъчване на електромагнитни вълни от тялото се отдава топлина към околната среда.
Колкото по-ниска е температурата на средата, толкова по-силно е излъчването. На това се дължи
затоплянето на въздуха в стая с много хора."
В нашето ежедневие не си говорим за физика, вълни, електромагнитно тяло...и поради тази причина
Методът Тюрен е труден за разбиране, защото обхваща една материя, която е невидима за човешкото
око. Но за Ваше улеснение и въведение към темата може да гледате в сайта на Асоциация Луи Тюрен
филма "Тайната на истинското здраве", в който е обяснено за електромагнитното тяло и
взаимовръзката между него и физическото тяло.
Електромагнитното тяло е съставено от вълни, и е много чувствително към вълните на всички форми
/енергии/. То много лесно се променя защото ежеминутно е обект на непрекъснати атаки: външни и
вътрешни.
Външните атаки идващи от изкуственото електричество, радио, мобилни телефони, WI-FI, сателити
и т.н. генерират "лоши" вълни, които се разпространяват навсякъде, преминават и повлияват на
всичко.



Във всяка жива клетка съществува точно насложена върху
биохимичната структура, специална невидима "форма", съставена
от сложни вълни, наподобяващи формата на пеперуда. Всички
химически процеси по същество зависят от перфектния и подреден
ритъм на трептене на "пеперудата" вътре в самата клетка. Дори
малки промени и колебания в ритъма на пеперудата са достатъчни
за да нарушат баланса на клетъчните химични функции /и да
предизвикат флокулация/.
И ето какво се случва с нашите клетки, когато клетката е повлияна,
или пресечена от вълни с "вредна" информация.

Клетките се пресират и престават да вибрират на правилната честота. Когато ритъмът на трептене на
"пеперудата" вътре в клетките се промени, никой не забелязва...След време физико-химичните
функции на клетките вече не протичат нормално, клетките се дегенерират, дегенерацията се
разпространява в съседните клетки...до появата на дисфункция и заболявания. Често хората ни питат
как да се излекуват, или преодолеят своето неразположение, какви медикаменти да използват и т.н.
От много време насам говорим и споделяме с хората за този процес, за да осъзнаят, че "клетъчното
дисбалансиране" е започнало много преди конкретната проява на химико-органичните нарушения.
И следователно първо трябва да възстановим този баланс /правилното трептене на пеперудата, за да
достигне вълна от 8м/. Защото дори и да имате недостиг на определени елементи във вашия
организъм /например Калий, Магнезий и т.н./ и лекарят ви предпише витамини според "културата на
материята" /но никой не знае в какво количество/ не е сигурно, че ще бъдат усвоени и "използвани".
Разбира се физическото тяло има нужда и от хранителни добавки /изчистени от вредни вълни с
необходимите катализатори/, но преди всичко трябва да коригираме фазовото изместване на
вълновия ритъм. Също така тези необходими елементи и редки газове могат да се "индуцират" от
въздуха, където те съществуват в колоидна форма. Чрез катализа ние ще ги привличаме и ще
запълним липсите, и ще постигнем оптималната за нас доза. Процесът е сходен и с вредното
електричество и всички вредни вълни, които преминавата през нас. /Повтаряме това няколко пъти,
но важното е да се осъзнае/.
Ние не ги виждаме, но тази радиация ни пронизва...Ние смятаме, че мобилните телефони не са
вредни...дори са полезни за комуникацията и бизнеса. Вярно е, на ако наблюдаваме само
физическото тяло, тоест видимото тяло. Но не след дълго време, носейки телефона в джоба на
панталона разбираме, че не можем да имаме деца, или че имаме проблем с пикочно-половата
система...Разбира се, това не е единствената причина за тези проблеми. Тук трябва да обърнем
внимание на вредното електричество /чиято тема ще засегнем в Списание N°2/, шофирането в
незащитен автомобил, пребиваването в незащитена среда, начинът на хранене, начинът на мислене...

Вътрешните атаки /причини/: храненето, мислите, чувствата са много
важна част свързана с темата за здравето. Защото физическото тяло
се нуждае от своя огън /храна/. Добре е да обръщаме внимание и на
нашите настроения и емоции, защото освен външните вредни вълни
ние сами генерираме вътре в нас такива в резултат на притеснителни
и отрицателни мисли. Ако дори мисълта свързана със страха дали ще
се разболеем, дали съседката ни е направила магия...създава у нас
една вибрация, която е най-подходяща да привлече реалност от един
и същи тип. И тук дойде времето да обърнем внимание на Закона за
подобните, или Индукцията.
Феноменът "Индукция" би престанал веднага, когато човек смени



своето вярване за това и накара мозъка и ума да вибрират по различен начин. Тоест ние трябва да
поддържаме мислите си чисти, защото не може външно устройство /каквото и да е/ да представлялва
истинска защита. Защото две реалности подобни една на друга се привличат, това е Законът за
подобните. Ако нашите мисли са негативни ще привличат подобни събития в нашия живот. Ако
нашите клетки не вибрират на правилната честота /за по подробно обяснение какво точно означава
това, може да гледате филма в сайта на Асоциация Луи Тюрен "Една история която трябва да се
знае"/ и флокулират, те ще създадат среда за приемането на вируси, бактерии и болести...ще
привличат подобни вълни и енергии, и проблемът в организма ще се задълбочи. Но има и случай
когато проблемите вече видими и доказани на физическо ниво се дължат на недостици на градивни
елементи и определени вълни.
Лесно е да приемем, че слушаме радио посредством вълните. Също така, че имаме мобилни
телефони с мобилен интернет доставен чрез вълни. Но...много е трудно да приемем и да си
представим, че нашето тяло е направено от вълни, и че всички тези лоши вълни преминават през нас
и разрушават нашата електромагнитна структура. Именно това е основната задача на Метода, да не
позволи това да се случи. Инженер Тюрен и професор Манфреди са посветили живота си на тази
нелека задача и са създали редица Катализатори, които ни дават възможност да се предпазим от
вредните вълни и да добавим полезни, добри вълни за нашето електромагнитно тяло. Защото до
момента говорихме само за вредни вълни...и човек би си помисли, че съществуват само такива…
Независимо дали разбираме науката за вълните, важното е да знаем, че те са създали Катализатори,
тоест един вид една изкуствена система за поддържане на човешкото здраве.
Здравето е една специфична реалност, в коята трябва да присъства онази определена вълна, онази
вибрация, която кара клетките да трептят в определена честота...без нея не можем да претендираме
за никакъв тип здраве. Всичко това можем да разберем ако оператор на Асоциацията направи
необходимия анализ, и ако има проблем, да намери подходящите за вас Катализатори, за да
въздействаме върху електромагнитното тяло, и да помогнем на организмът да се самовъзстанови. Но
нека подчертаем, че Методът Тюрен не се занимава с болести и тяхното лечение, наименоване и
класифициране. Неговата цел е да предотврати тяхното появяване на физическото тяло, тоест самите
ние съзнателно да предприемем мерки това да не се случва. Това е превенцията за здраве...
Нека фокусираме относно Метода Тюрен:
1. Всичко е вълна...Вълната генерира материя.
2. Здравето на материята зависи от здравето на вълната.
3. Здравето има един тип вълна.
4. Всички реалности във Вселената се привличат една към друга, само когато си приличат или са
подобни.
5. Бялото привлича бяло, черното привлича черно...Болестта привлича болест...Здравето привлича
здраве...
Превенцията за здраве остава Ваше решение и отговорност !!!

Предстои честването на един от най-големите празници Великден,
Честит празник на всички!
Нека вярата, силата на духа, любовта, мъдростта, добродетелността са в основата на нашия живот!


