СПИСАНИЕ N° 6
месец Октомври 2021

ONDE NOCIVE - Вредни вълни
Абсорбират се и се задържат от тялото !!!
Отрицателно - вредни вертикални вълни, произведени от мислещия мозък:
Докато Тюрен изучаваше вълните на човешките същества, той забеляза странен феномен: докато
човек мисли /независимо от естеството на мислите/, мозъкът произвежда отрицателни електрически
вертикални вълни. Това са вълни, които имат силата да потискат здравословното състояние на
мозъка и неговите функции. От това следва, че способността за използването на мисълта, ни
отличава от другите същества и трябва да се борави много внимателно с нея. Не бива да го поставяте
под твърде голям натиск, използвайки го преувеличено, по отношение на интензивността и времето
за използване. Ние познаваме определени групи хора, страдащи от органични заболявания, които
произтичат именно от излишната мозъчна активност.
Извратени течения на енергия, произведени от самия човек:
Свързани с нашия характер, нрав, идеи /тип вяра, суеверия/, негативни чувства като омраза, завист,
мързел, гняв, мания и т.н. Това са вълните най-вредни от всички; те се произвеждат непрекъснато и
поради тази причина не могат да бъдат неутрализирани.
Те остават вътре в човека и "поглъщат" плътта и костите му... Министерствата на здравеопазването
са наложили надписи навсякъде с думите: "Не пушете". Но никъде не сме виждали табели, казващи:
"Забранено да мразя", "Забранено да завиждам", "Забранено да се ядосвам" и т.н. Тези нагласи които
причиняват много повече вреда от пушенето?!
Вредни вълни, погълнати отвън:
Те са тези на къщи, електричество, болести, излъчваните от хора и т.н. Ще ги разгледаме една по
една, защото те трябва да бъдат елиминирани незабавно!
Вредни вълни от жилища:
Телурични вълни, идващи от недрата /не забравяйте, че вълните се движат отдолу нагоре/.
Замърсените потоци вода излъчват отрицателни вертикални вълни, които "прикачат" и носят вълните
от болести, съдържащи се в подземния воден поток. Когато две близки подземни вени са замърсени
от същите вълни на болестта, предизвикват една област /зона/, изпълнена с вредни вълни, които се
разпространяват нагоре.
Ако жилищна къща е построена върху земя с този проблем, не само долните етажи на
строителството ще претърпят вредни ефекти, но цялата конструкция до последния етаж /вълните
отиват отдолу нагоре/. Тя ще бъде замърсена от вълни на туберкулоза, рак, тиф, тиреоидит и др.
Замърсените сухи подземни разломи:
Предизвикват същите явления. Срещаме се все по-често с хора, които ни казват, че са почистили
къщата от вредни вълни, благодарение на намесата на архитект и др. методики, специализирани по
темата. Получаваме добро обяснение за стореното, отиваме на място да направим проверка, виждаме,
че са били преместени мебели /легла и кресла в съответствие с възлите на Хартман/, но разбираме, че
къщата е все още наситена с типичните вредни вълни, разпространявани чрез електрически
проводници... Сега най-опасната вълна се разпространява чрез изкуственото електричество
присъстващо навсякъде, то е много по-зъл и опасен тип вълна от тези, идващи от ъндърграунда.
Вредни вълни от изкуствено електричество /домакински проводници, електрическо
оборудване, електрически часовници, мобилни телефони и др./ Това е електричество /тип/ А:
Още през 1925 г. инж. Тюрен отбеляза, че изкуственото електричество, не само това, което
обикновено се използва за осветление и домакински уреди /220 V/, но и това от всички батерии
/ръчни часовници, преносими устройства и т.н./ излъчва и разпространява вълна много опасна за

здравето. Дължината на тази вълна е много по-малка от правилната и следователно опасна. След
изследвания, анализи и тестове, проведени заедно с д-р Небел /един от най-известните онколози на
времето/, стигнаха до заключението, че тази вълна въздейства върху кръвта и предизвиква нейния
колапс. Това е вълна, която има способността да причинява левкемия, лимфом и цялата верига от
заболявания на този щам. В своите книги /1925 г./ той пише: "Колкото повече светът ще бъде
електрифициран, толкова повече ще се увеличават болните от левкемия..." Той счита електрическата
вълна за най-опасната, и днес продължаваме да проверяваме за щети. Поради тази причина ние
настояваме за лична защита и дезатурация.
Вредни вълни от автомобили, камиони, самолети, влакове и др.:
И тук проблемът е този... на електрическата вълна - разпределителите на ток в двигателя
произвеждат вредни вълни, които нахлуват в двете страни на превозното средство, които, като се
индуцират, насищат цялото купе с вредни вълни. По време на пътуването вредните вълни насищат
клетките на тялото на пътниците и стартират процеса на флокулация в тях. Добре известно е, че
кучета и други животни, чувствителни към вредност, намиращи се вътре в превозно средство, което
не е защитено от вредни вълни, страдат много.
- Затова внимавайте с електрическите източници които са навсякъде все повече и повече, защото
започваме да ги абсорбираме, още сутрин с електрическа четка за зъби и така нататък...
- Освен тези, които присъстват във всички къщи, трябва да обърнете внимание и на тези от батериите,
които носите със себе си /часовници, дистанционни управления, мобилни телефони и т.н./, също и
при пътуване с влак, самолет, кораб...
- Пазете се от колите, особено ако сте в тях дълго време. Спомнете си историята, за която ви
разказахме, проверката, извършена от Тюрен на таксиметровите шофьори в Париж?
Вредни вълни, генерирани от рентгенови лъчи Х, инфра-червена, от други източници на
високи честоти и от слънцето:
Тези лъчи имат дължини на вълните далеч под правилното измерване. Ако наистина трябва да ги
използвате, в случай на лечение, или преглед, след това е необходимо да се освободите от тези вълни,
защото са много вредни и се натрупват в кондензаторите на организма.
Вредни вълни, излъчвани в етера от вълновите лъчи на отдалечени предавания: телевизия,
радио, телефони и сателити, GPS системи, антени и др. и т.н. :
Явлението теле - радиопредавания /радио, телевизия, радари, спътници, GPS, обществени услуги
като полиция, летища, таксита, пожарни коли, линейки.../ е все по-инвазивно. Въздухът е особено
наситен с този тип вълни дестабилизиращи организма, особено всички тъкани и органи на нервната
система. Такива вълни лесно "транспортират" вълните на болестта - друг елемент, с който средата е
наситена. Както всички вълни, които преминават през тялото, тези също остават в клетките като
нарушават здравословното им състояние и поведение, и съхраняват там специфична за болестта
"информация", която вероятно след време ще се материализира. Човек, наситен с тези вълни, е
предразположен непрекъснато да привлича други подобни такива.
Вредни вълни, причинени от кабели /пирамида/, които държат телевизионните антени на
покривите:
Навикът е широко разпространен за поддържане на антените на покривите с тел и телени пръти.
Несъзнателно се създава пирамидална форма с напълно произволна ориентация и страни. Вълните,
които се образуват в пирамидата, винаги са много специфични, но за да бъдат положителни, те
трябва да бъдат така, че пирамидата да има определени и точни размери и ориентация. Ако
пирамидата е неправилна или лошо ориентирана, една изключително вредна вълна се създава под
нея /нарича се Verde Negative/, насочена към живите клетки. Не забравяйте, че във всеки случай дори ако се използват широко във вид на някаква терапия, пирамидите са били построени, за да пазят
мъртвите!

Вредни вълни, излъчвани от хората:
Човекът е антена, която приема и предава вълни и с тях конкретната информация, която вълните
носят, било то за добро здраве, неразположение или заболяване, и т.н. Поради това въздухът също е
наситен с този тип вълни, които се движат навсякъде. С оглед на това трябва да допуснем
възможността за поглъщане на тези видове вълни /особено ако аурата е слаба и вие не сте защитени/.
Не само медицински сестри, лекари, здравни работници, но и всички хора, които са принудени да
живеят близо до болните, са изложени на тези вредни ефекти. Помислете колко... Понякога сме
чували за лекари, починали от същата болест, която са изучавали, лекували, практикували, дали тя е
била заразна? Как е било възможно? Но е ясно: има усвояване на вълни и конкретна информация,
която нахлува в клетките на лекаря и ги кара да вибрират със същата честота като на тази дадена
болест... Времето ще направи останалото!
Вредните вълни от храна /храна и напитки/:
Когато дължината на техните вълни НЕ е правилната /8:2.500.000/ поради техния произход,
производство, или защото са поели вредни вълни от местата за съхранение, транспортните средства.
Ако сте ги оставили близо до, под, или върху електроуред без да имате комплект катализатори за
защита на дома.
Вредните вълни от лекарства или лекарства като цяло:
Когато дължината на техните вълни НЕ е правилната поради тяхното производство и произход,
транспорт, съхранение те причиняват повече вреда, отколкото полза!
Никое лекарство, независимо от формулировката и произхода му, не може да бъде наистина
ефективно ако дължината на вълните му е по-малка от посочената. В много случаи /ако не сте го
направили с обеззаразяване на продукта/ става следното: това което е трябвало да бъде лекарство,
поради неговите "паднали" вълни става дори вредно за здравето на организма. Това обяснява честите
неуспехи на различни лекарства.
Вредни вълни, които се въвеждат с питейната и минерална вода /не собствена/:
Тук трябва да се позовем на едно от най-интересните открития на Тюрен: всички минерални води
съдържат много специфични вълни, характерни за "Тежките води". Необходимо е да се знае, че всяка
минерална вода, ако наистина е такава, трябва да съдържа ЕДНА и само една от 7 -те формули, които
идентифицират така наречените тежки води.
Закон: Всеки човек от раждането има в своята органична и магнитна структура 3 формули
типични за тежки води /и само 3/.
- Ако човек въведе в тялото една или повече тежки води, равни на неговата, вълните на здравето се
увеличават забележимо, но ако се въведат други, различни от неговите 3, тогава здравните му
вълни се нарушават!
- Ако в лицето е въведена една или повече /минерални/ води, НЕ съответстващи на неговите 3, това
може да бъде основна причина дори за много сериозни заболявания.
- Следователно минералните води за пиене трябва да бъдат избрани така, че кода на
съдържащата се Тежка вода да е съответстващ на един от трите кода, отпечатани в
индивидуалната генетика на човека.
- Всяка година в спа центровете има "инциденти", защото видът /кодът/ не е бил взет предвид
предварително, водата /минерално - термична/ не е била подходящата за човека.
- Тюрен е провел много проучвания за здравето на жителите на и около термални райони.
Термалната вода, която тече в подпочвата се разпространява на повърхността и телата на
жителите са импрегнирани с тези вълни и това разбира се може да не е тип вълна /индивидуален
код/ подходяща за всички. Това е обяснението за лошото здраве на много от жителите!
От всичко написано до тук става ясно, че вредните вълни, идващи от вън, както и тези генерирани от
вътре, не трябва да присъстват в нас. Но има още няколко важни точки пряко свързани с
поддържането на истинското здраве.
Необходимо е да дезактивираме вълните на наследствените предразположения /виж Анализ на
Електромагнитното тяло и Катализатор Heredites/.
Присъствието на естественото електричество в клетката /виж катализатор EL.D/ и на всички
необходими елементи - минерали, метали, редки газове, които изграждат структурата и вибрират с
точната честота /виж катализатор 44 Metaux/.
Да изчистим животинските и атомните паразити.

Да бъдем внимателни с психическото и физическото поведение... и да си даваме време за почивка...
Ако има нарушение в тези точки... или нещо липсва на тялото да функционира... или съществува
"вътрешен враг", който буквално го унищожава... или се разяждаме от съмнения и притеснения...
Нито един лекар и нито едно лекарство не биха ни помогнали. Лекарите се занимават с механиката и
решаването на локални проблеми с медикаменти. И те не могат да излекуват... защото зад всяка
"болест" има разстройство, което засяга целия организъм... първо Електромагнитното тяло... после
материята!!! ...
...очаквайте продължение в следващия брой...

