СПИСАНИЕ N° 3
месец Септември 2020

МЕТОДЪТ ТЮРЕН
Асоциация Луи Тюрен България е основана през 2014г., години след създаването на Асоциация Луи
Тюрен Италия. Раждането на тези две Асоциации има една обща цел - опазване на теоретичното и
културно наследство, свързани с откритията на инж. Тюрен. Неговите изследвания и знания, са
изцяло базирани на науката физика, вълни, електромагнетизъм...
Всичко е електромагнетизъм... въздух, вода, хляб, планети, звезди, галактики… Самите ние сме
направени от магнитни вълни и електрически вълни. Всичко е изградено от тези вълни, всичко живее
и се трансформира благодарение на феномените които произвежда електромагнетизма.
Всеки, интересувайки се от темата знае, че ние Не сме само физическо тяло… и може би често се
пита какво всъщност е Здраве? За повечето хора здравето е състояние, в което човек се чувства добре,
по природа е добър човек, храни се здравословно и т.н. За съжаление дори и нашите родители,
учители и преподаватели, лекари, професори и т.н. не са ни научили как да бъдем здрави. Те ни
повтарят да сме послушни, да си изядем яденето, да учим, да имаме образование… тоест да се
вмъкнем в една социална рамка и приет модел. Ако имаме здравословен проблем веднага трябва да
се обърнем към медицинско лице, което се предполага, че трябва да ни “излекува”... И когато
открием информация, различна от тези “разбирания” ние трябва да анализираме, да мислим, да
открием отговора сами. Но в повечето случай избираме да заложим на това, което ни е познато, и
което всеки ден гледаме по телевизията… и така ден след ден болните хора са все повече и повече…
Болниците са пълни… И в крайна сметка ние приемаме факта, че цялата тази картина е нормална. Но
защо??? Защо трябва да е така??? Тази обща реалност става и наша реалност… Всеки ден получаваме
обаждания и е-mail със следните въпроси: Имам високо кръвно… ревматизъм, страдам от безсъние и
сърцебиене, имам проблем с щитовидната жлеза и ми предписаха хормони... болен съм от... как да
реша този проблем? Учудващо е, че дори хора, които твърдят, че вече са се запознали с Метода,
гледали са дори филмите в сайта на Асоциацията задават подобни въпроси. Както и професор
Манфреди обяснява във филма “Луи Тюрен и неговият научен метод”: Методът не се занимава с
болести, а със здравето… разбирате ли каква е разликата?
Инж. Тюрен е открил какви са условията, които създават здраве. Той пояснява, че човешкото тяло не
е съставено само от видима част, а е съставено от:
A - биохимично тяло - органична структура, видима за очите и медицинските изследователски
устройства (рентгенография, ултразвук, компютърна томография, ЯМР, анализ на кръв, урина и
други). Тази “материална” структура се възприема лесно, защото всички телесни промени, се
проявяват конкретно върху “органичната материя - биохимия”, те се виждат и възприемат от
сетивата ни ...
Б - електромагнитна структура - невидима за очите и за всички посочени по-горе инструменти, равни
и съответстващи на тялото на видима материя. Това е "тяло на вълни и енергии", достойно за голямо
внимание, защото именно това определя състоянието на съществуване на тялото на материята
(видимото тяло). Когато в определена точка на “вълновото тяло” (електромагнитно) възникне
повреда, промяна или настъпи нарушение, това ще се отрази и появи на биохимичното тяло
повече или по-малко като сериозен “проблем” на материята.
Според Метода на Тюрен всяко разстройство на материалното тяло се дължи на съответно
разстройство или нестабилност в невидимото електромагнитно тяло. Методът изследва
електромагнитното тяло. Тоест вълновата структура от която сме съставени. И когато открием
нарушения в нея, можем да ги възстановим с Катализатори, създадени от Тюрен. Нека да поясним:

Измерваме вълни, коригираме вълни. Няма как да препоръчаме съответното лекарство на хората,
които търсят решение на своя проблем с квалифицираната вече болест с определен химичен продукт
/хапче, билкови таблетки, и т.н./, защото не е възможно по обратен ред, чрез действие върху
биохимичното тяло да “помогнем” на електромагнитното тяло. И в повечето случай проблемите не
се свеждат само до намаляване стойността на високо кръвно налягане... По лесният вариант е да
открием навреме нарушенията в електромагнитната структура и да се опитаме да я възстановим. Ще
повторим още веднъж: за да помогнете на пострадалото тяло, отидете на лекар, който познава
лекарствата, налични в аптеката и в благодарение на тях тялото на материята се приспособява, но
само привидно .... всъщност не се лекува, защото съответната област на електромагнитното тяло не е
“коригирана”. За да се помогне на пострадалото електромагнитно тяло, лекарства не са необходими,
но са необходими специални вълни. За съжаление, дори ако “ремонтът” се извърши за кратко време,
ще отнеме много време, докато химията на тялото на материята се настройва и подобрява. Явленията
на материята трябва да се справят с ... време!
Основните и задължителните условия за истинско здраве са три:
1 ° - В тялото трябва да присъстват всички необходими компоненти, които са:
- Правилното присъствие на жизнената енергия, един вид ток, с който сме надарени при раждането и
който “оживява” ... Животът в цялото тяло (електромагнитно и биохимично). Не е нужно да го
губите!
- Правилното присъствие на всички минерали, метали, редки газове, които изграждат структурата ...
всички, които вибрират с точна честота.
- Правилното присъствие на естествено електричество във всички клетки (EL.D, открито от Тюрен)
също трябва да вибрира с точна честота.
2 ° - Вредните фонови и химични излъчвания НЕ трябва да присъстват в тялото:
- Радиация от околната среда (от и около недрата), от електрическото оборудване и електроника,
която унищожава тъканите и нашето електромагнитно тяло (батерии, ключове с батерия, мобилни
телефони, таблети, компютри и др.).
- Животински паразити, въведени отвън (от храна или ухапвания) и атомни паразити (виж PARA).
- Лекарства от всякакъв вид, включително от химическа или лъчева терапия.
- Наследствени вълни на “болести”, които непрекъснато нарушават енергийния баланс на човека.
Тъй като няма яснота по този въпрос, знайте, че наследствените Тари НЕ са болести, следователно
НЕ наследяваме “истинската болест”, а само “предразположението” към такава. Това означава, че
ако развиете определена болест в някакъв момент от живота, това е така защото ние самите сме
направили нещо нередно ... Наследствените Тари посредством Метода на Тюрен могат да бъдат
“отменени”, и това е една необикновенна възможност, но не трябва да вярваме на себе си, че сме
напълно “имунизирани”, защото във всеки един момент ние можем да се разболеем от определена
болест, и от този момент да я предадем на наследниците си!
3 ° - Физическо и психическо поведение (ако са разстроени, корозират като киселина).
- Злоупотреба, различни зависимости, органична преумора, включително преумора с работа, без сън,
без почивка (има и такива, които спят, но не почиват, защото мозъкът продължава да работи дори по
време на сън) и т.н. и т.н.
- Прекомерна умствена активност, тревоги, страхове, притеснения, лоши, но и добри чувства, ако са
твърде много.
Ако не проявим съзнателно работа по тези три точки, споменати по-горе ... Или нещо липсва на
тялото да функционира .... или има някакъв “враг” в тялото, който го унищожава ..... или се
износваме с вътрешни смущения и външно ..... Рано или късно разбираме защо никое лекарство и
никой лекар не могат наистина да излекуват “проблема”, след като той се е проявил. Има безкраен
брой терапевти, които поправят, поправят (занимание по механика), те са царете на болестите, но не
знаят нищо за истинското здраве и в никакъв случай не могат наистина да излекуват, защото зад
болест или просто разстройство, има разстройство, което засяга целия организъм ... първо
електромагнитната структура, а след това материята. От нашия опит научихме, че една единствена
дисциплина сама по себе си не може да бъде успешна, нужна е конкуренцията на множество
дисциплини. Сега, когато сме знаели всичко това, ни е трудно да си представим, че може да има само
един наистина здрав човек .... може би той смята, че е, но ...! Това е нашата “човешка страна”! Но ако
наистина искахме да сме здрави ...?
Ето какво представлява методът Тюрен и как влиза в проекта за Здраве ... Наричаме Метод набор от

теоретично - практически знания и разработени инструменти от инж. Тюрен, които позволяват да се
изследва, наблюдава, измерва и анализира електромагнитното тяло. От казаното до тук изяснихме, че
невидимото тяло е част от нашата същност, невидимо за нашите възприятия при сегашния ни начин
на живот, невидимо, но много важно: защото от неговото състояние зависи състоянието на видимото
биохимично тяло, нашето общо здраве, и нашите сътояния свързани с болестите...
Без прецизно точно изследване е невъзможно да разберем дали нашето електромагнитно тяло е
здраво, защото то е безмълвно, не можем да го възприемем с нашите сетива, с други думи ако се
разпадне (повреди) ние няма да имаме по различни усещания и няма да почувстваме болка веднага.
Според нашия опит винаги казваме, че един човек с повредено електромагнитно тяло прилича на
един шофьор, който кара своя автомобил с 100км в час, без да знае, че спирачките са повредени. Не е
трудно да си представим последствията...
Ние не поставяме диагнози. Преди всичко Методът Тюрен ни позволява да анализираме цялостното
състояние на електромагнитното тяло, дори и това да се разбира малко, или изобщо да не се разбира
от човека отсреща... ние сме наясно, че вършим най-важната работа.
След това сравняваме измерванията на откритите вълни с тези съответстващи на вълните на Здравето
и веднага, с участието на заинтересования човек, ги въвеждаме в ред. Операцията се осъществява
чрез използването на Катализатори. Тази “маневра” ще попречи на повреждането на
електромагнитното тяло, и сътветно ще предпази физико-химичното тяло, тоест ще попречи на
появата на болест. Този момент е важен за нас, но също така и за Вас, защото Методът може да бъде
използван като Превенция за здраве!
Трябва да знаете, че електромагнитното разстройство от определен тип може да произведе върху
материалното тяло не само една, но няколко заболявания различни едно от друго ... Ето защо не ни
интересуват имената на болести ... Интересуваме се да възстановим здравето възможно най-скоро,
естественото здраве на електромагнитното тяло ... това ще попречи на “злото” да се прояви или, ако
вече се проявява, защото ще имаме по - големи грижи и лечение от специалистите приложени върху
органичното биохимично тяло. Ще ви изненада фактът, че досега нямаме познания за
съществуването на метод за електромагнитен анализ, който в реално време дава необходимите
решения и корекции, толкова фин и цялостен, колкото позволява Методът на Тюрен. Не използваме
“лекарства” за един проблем, а за цялото тяло. Няма Катализатори за определени проблеми: високо
кръвно, сърдечни проблеми, паник атаки, алергия и т.н. Както вече споменахме по - горе, чрез
Катализаторите въздействаме на цялото тяло. Очевидно в миналото не успяхме да обясним добре
Метода, нито да обясним в коя област от нашата жизнена структура работи. Не е лесно да се обясни,
защото в това модерно време всички са свикнали твърде много да обръщат внимание и да
разсъждават по отношение на материята, за режима на хранене и болестите на тялото, и свързаните с
тях диети и лекарства, които почти винаги са химически ... тоест всичко свързано единствено с
материята ...! В медицината за всеки проблем има лекарство... За нас въпросът стои по друг начин:
Катализаторите на Тюрен, които са многобройни, се използват, не да излекуват конкретен проблем,
но по логичен ред, както е посочено, да неутрализират външните и вътрешните вредни ефекти (които
винаги присъстват), след това да подредим и укрепим електромагнитната си структура, за да я
поддържаме здрава, не само с единствената цел да избегнем болести, но преди всичко да осигурим на
тялото на видимата материя способността да живее живот, достоен да бъде наречен Живот!
Видимите ефекти не са незабавни, но с течение на времето те ще се появят!
Помнете трите основни компонента за реализиране на Истинското здраве:
1 ° - Всички необходими елементи трябва да присъстват в тялото
2 ° - Всички вредни вълни НЕ трябва да присъстват в тялото
3 ° - Физическо и психическо поведение (ако са разстроени, корозират като киселина)
Мислите ли, че ако с необходимите Катализатори успеете да постигнете първите две точки, това ще е
пракрасно? За третата точка, както разбирате, нито Тюрен, нито друго външно събитие няма да могат
да ви помогнат. От нас самите зависи да променим стила си, да приемем здравословен и правилен
ред на поведение, на първо място ментално: спокойствие, отношение към позитивното, доверие,
надежда, да повярвате в себе си, да се освободите от страховете, от угризенията и от обезсърчаване,
от неконтролирани страсти, от чувство на гняв, завист, омраза и отмъщение и т.н.
В заключение:
Не се обръщайте към метода на Тюрен, за да потърсите конкретни лекарства, или за да излекувате
неразположения или заболявания на видимото тяло (защото само с вълните не е възможно да се

лекува тялото на материята), но преди всичко, защото ние не сме упълномощени да упражняваме
медицинското изкуство: Лечението е само на Доктора.
Грижата е за всички!
Вместо това се обърнете към метода на Тюрен с ентусиазъм и увереност, за да реализирате истински
проект на Зравето, предотвратяване и изграждане на здраво и хармонично здравословно състояние.
Фактът, че винаги се изразяваме по отношение на вибрации, вълни или електромагнитни енергии сили (всички реалности, които не са свързани с материята, непонятни за нашите сетива), затруднява
работата ни по разпространението на един изключителна история като тази на Тюрен ... Добавяме и
трудността на разбирането от страна на хората по същество към тази научна тема. Поради тези
причини от самото начало, и вече повече от сто години, методът на Тюрен не е имал широко
разпространение, и в такъв случай трудно може да се оцени, и да се приложи. Надяваме се всичко
написано до тук, разбира се ще има и продължение, да ви накара да се замислите, да се опитате да
надскочите ежедневието и това, на което са ни “учили” и “учили” години наред... Вече Не е
достатъчно само да се храним здравословно (вече няма натурална чиста храна), да спортуваме, да
приемаме хранителни добавки под формата на таблетки и билки, да израстваме духовно, да вярваме...
няма нищо лошо в това... И въпреки, че сме забравили уроците по физика свързани с
електромагнетизма и вълните, химията, свързана с процеса на катализа и Менделеевата таблица,
биология (дори и в учебника по биология от 8 клас се говори за електромагнитно излъчване), да се
опитаме да приемем, че ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО ТЯЛО е част от нашето съществуване.…

