СПИСАНИЕ N° 7
месец Юни 2022

ONDE NOCIVE - Вредни вълни
...продължение от Списание N°6
ОТ ОКОЛНАТА СРЕДА (ГЕОБИОЛОГИЯ)
За да разберете по-добре темата:
".…най-лошото отклонение на човешкия ум е да види нещата така, както би искал те да бъдат, а не
както изглеждат вместо това."
Изправени сме пред цивилизация в криза и едва сега започваме да осъзнаваме, че науката най-често,
създава свят, негоден за живот. Лекарите и архитектите са част от тази "наука" и имат техния дял от
отговорност в текущия дисбаланс. Винаги трябва да имаме предвид, че човекът е ВСИЧКО.
Неговото физическо, морално и социално здраве, зависи от редица фактори, и е дошло времето
да осъзнае, че вече не е в осите на един остарял догматизъм, а в светлината на направените открития
от публични и частни изследователи във всички области. Животът е енергия и преминава през
вечните закони на трансформация, на адаптация, на трансмутация, която не може да бъде ограничена
до ортодоксията на официалните текстове.
Хипократ, бащата на медицината, казва, че за да се планира добре лечението, човек трябва да бъде
добре образован за природата на човека като цяло. Трябва да знаете как да пропорционирате
количеството храна с условието на изразходваните сили, а също и да познавате добре природата на
индивида, в различни възрасти, през различните сезони на годината, в промените във времето, в
географското положение на страната, в която живее и преди всичко по отношение на конституцията
на почвата. Също така е необходимо да знаете как да разчитате вариациите на въздуха и на цялата
вселена.
Ако от мнозина сега години все повече се интересуваме от околната среда, отчитаме замърсяването
на водата, въздуха, храните,
вредата на химикалите, по-добре дефинираме влиянието на климата, на температурните вариации,
"невидимото" /електромагнитно/ замърсяване.... все още се подминава с мълчание… Живеем в онова
огромно магнитно поле, което е резултат от постоянния обмен между Земя и Космос. Човекът,
животните и растенията, тоест всяко живо същество, са "електромагнитна машина", рецептор,
кондензатор, трансформатор, емитер... и т.н, чувствителни към хармонията на Вселената. Ако се
осъзнаем и добре разбираме нещата за нашите състояния, можем да преценим важността на нашето
поведение за пред всички същества и неща, които ни заобикалят, тоест: нашата жизнена среда.
Ученик на Клод Бернар:
“ ....Трябва да призная, че ми отне около десет години медицинска практика, за да осъзная
наистина толкова по-голям е интересът към изучаването на средата, в която са живели моите
пациенти. Наблюдението беше за мен, основа на всяко валидно изследване и медицински анализ.
Разбрах, че болестта на пациентите ми през повечето време е в пряка връзка с тяхната среда и
по-специално с тяхното място на работа, дом или почивка. Няколко проучвания, статистически ми
показаха, че има географски райони, където делът на сериозните заболявания беше невероятен.
Това беше отправната точка за по-специфични измервания, по-специално изследване на радиацията,
/бета-гама/ телурични лъчи, известни като „Хартманови“ и околните микровълни.
В архитектурата също имаше проблеми със заболявания, които се появяваха в определени сгради,
където освен това бяха взети всички технически мерки. Със сигурност е трудно, както в
архитектурата, така и в медицината, да можете да знаете всички фактори, отговорни за
откритите аномалии или заболявания. Също толкова трудно при сегашното състояние на нещата
е да се осигури валидна терапевтична помощ, като се вземе предвид от хилядите наблюдения,

които имаме, ако искаме да вземем полезни и ефективни мерки за да ги предотврати. Необходима е
"истинска медицина" на града. Превантивното проучване на земята, върху която се строи,
геоложката структура на подпочвието, наличието на подземни води, подземни водни течения,
радиоактивност на почвата и строителните материали, форма и височина на сградата,
отопление, осветление, разположение на електрическата система, обзавеждането на местата за
почивка, разположението и ориентацията на леглата, всичко това ще стане истинска науката
за населеното място, в която трябва да участва дори този, който я обитава, за да може да
намери място за почивка и удоволствие, съобразено с неговите стремежи, да живее в хармония с
цялата среда. До към днешна дата, въпреки сбора от знания, натрупани за десет години и хиляди
наблюдения, ние сме все още ........ Съществува обаче бич, наречен "рак". Виждаме го все повече и
повече-това е електромагнитен дисбаланс на клетката и се предизвиква от най-разнообразни
енергии: химични, физически, психически.... Но в крайна сметка, електромагнитни !!!”
(Д-р Жан Пикард, основател, президент на Изследователската група за околната среда и здравето 1982 г.)
Геобиологията е науката, която изучава вибрационните характеристики на "място", във връзка с
влиянията на различни радиации, идващи от земята, недрата, космоса и всичко около нас. Очевидно,
тези изследвания и тези анализи се извършват във връзка със здравето и жизнения баланс на живите
същества. Сега имаме нужда от помощ, за да достигнем до разбирането на този въпрос с по-голяма
осведоменост, не както го разбират геобиолозите и архитектите /които измерват само
"интензивността" на вълните/, а според Граматиката и Научните принципи на Тюрен, който, от друга
страна, придава голямо значение на информацията-съобщенията, които вълните носят. За Тюрен,
положителният или отрицателен аспект на средата определя типа "информационно съобщение",
присъстващо във вълните, които носи околната среда ! Разликата между метода на Тюрен и
всички други методи се крие в този важен принцип !
Кората на сиренето е направена от …… сирене !
Материята е енергийната кора ?
Между 1920 и 1930 г. Л. дьо Бройл демонстрира /постулира/, че материята има вълнови свойства, че
енергията е която се "представя" в различна форма, но е прието да се каже, че кората на сиренето все
още е сирене, но това не е точно така. Какво е това, което позволява на всяка енергия да се превърне
в определена форма на материя? Каква е причината, която позволява две сирена да бъдат различни?
Първоначално всички сирена са направени от мляко, както краве, така и козе. Има обаче повече от
два вида сирена. Сиренето Грюер става Грюер благодарение на три основни елемента:
1) желанието на производителя да получи този конкретен вид сирене
2) познаване на "информацията", която трябва да се предаде на млякото
3) най-подходящия вид мляко за получаване на желания резултат
По отношение на полученото сирене считаме, че:
- завещанието е направено отвън /волята на производителя/
- информацията е предоставена от средата и избрана по желание; цялата тази информация, която
контролира преобразуването на млякото, образуването на сирене и неговото «узряване».
Заключение: следователно млякото е енергийно модулирано от волята и посредничеството на
информацията. Планираното млякото бавно се сгъстява, и във външните си части се превръща в
коричка. Енергията се консолидира по въпроса чрез същия процес. Следователно материята е част от
енергийния "затворник" на времето!
Енергията от своя страна е модулирана - организирана - изваяна от информация, информацията,
която носи само по себе си. Следователно информацията трябва да се разбира в истинския смисъл на
"формиране", тоест: поставяне във форма. Информацията оформя енергията, която от своя страна
оформя материята. Материята, носи в себе си енергия, която е въведена във форма и следователно
информация !
Радиацията
Обменът на енергия и информация се осъществява между нашето тяло като цяло и околната среда
благодарение на посредничеството на различни видове радиация.

Фигурата показва схематично видовете радиация, които са отговорни за модификациите и
взаимоотношенията между нас и околната среда. Следователно радиацията трябва да има
способността да транспортира от една точка до друга: материя, енергия и информация.
Информацията е, която "модулира и "моделира" енергията и материята.
A - Йонизиращо лъчение /материя и движение/
Тези лъчения имат корпускулярен компонент /на чертежа е представен с черни точки/, но
излъчванията също биха могли да бъдат представени във форма на вълна, това е значението на
змиевидната опашка придружаваща корпускулите. Корпускулната част на йонизиращото лъчение
може да бъде: електрон /бета лъч/ или протон /алфа лъч/ - тези лъчения се наричат "йонизиращи".
Атомът, първоначално неутрален, се трансформира в положителен или отрицателен йон /фрагмент/,
според поляризацията /частица/, с която се докосва и се отдалечава. Йонизиращото лъчение
обикновено се среща естествено от радиоактивността. Радиоактивността може да се представи като
вид "изпарение" на твърдата материя, разпадане на част от нейните атоми, които след експлозия
напускат «тялото».
И те се разпространяват в космоса.
B - Електромагнитно излъчване /енергия в движение/
Този тип радиация няма компонент от частици/материя/, и се разпространява със скоростта на
светлината. Там "количество", което идентифицира електромагнитното излъчване, е неговата честота.
Схематично на чертеж /b/ различните честоти са представени чрез различни геометрични фигури.
Идеята за представяне на честота чрез форми не е толкова странна. Знаем, че чрез промяна на
честотата, конфигурацията на свързаното с честотата, също се променя. Електромагнитното
излъчване, обикновено се причинява от трептения или чрез движения на електрически или магнитни
заряди.
C - Вълни на формата /информация в движение/
Въпреки, че формите на вълните вече са били дълбоко проучени в древни времена, в момента те не
са хомолози в съвременната физика, може би в гравитационните вълни и в теорията на
комплексната относителност....
Приликата се открива във вида на енергията, която очевидно е неподвижна, много слаба, трудна за
измерване, поради наличието на "фонов шум" в етера. Но аналогиите спират дотук, защото за
физиката гравитационните вълни са свързани с големината на масата, докато вълните на формата са
свързани с пространствената конфигурация на повърхността. Тези вълни на формата действат на
всички нива на организация, както на планетарно ниво чрез поддържане на пространствените
отношения между небесните тела "във форма", така и на стереохимично ниво, организиране и
поддържане на "формата" на прости и дори по-сложни молекулярни структури.
По този начин функцията на вълните на формата изглежда е да генерират и предават информация /в
най-буквалния смисъл на думата: във форма, вложете енергията и материята във форма/. Вълните на
формите могат да бъдат открити, те трябва да бъдат транспортирани или чрез вълни от материя

йонизиращо лъчение/ или чрез енергийни вълни /електромагнитни лъчения/, тъй като са неподвижни,
те остават "плуващи" около тела, които ги произвеждат.
Информацията може основно да има две компетенции: поддържане на /жизнения/ баланс или
нарушаване на равновесие /ентропия/. Така, че те могат да бъдат подредени или произволни. В
точката на контакт между тези два вида информация, се поражда "вероятността". Вероятността не е
трета форма на информация, но взаимодействие между двете на 50%. Ако теоретичният аспект на
геобиологията е лесен за придобиване, е много по-проблематично да се изучи техника за анализ на
различните вълни, като се започне от инструментите, които ще се използват.
Ясно е, че инструментите за откриване и измерване трябва да бъдат избрани според това, което
искате да намерете и измерете: литърът ще бъде полезен за измерване на течности, а не за измерване
на разстояния. Брояч Гайгер ще даде информация за йонизиращо лъчение, но не и за
електромагнитно излъчване. А амперметърът дава информация за токове, но не и за "сигнала,
пренасян" от токове. Геомагнитометър дава индикации за интензитета на магнитното поле, никога за
неговата форма .…
Сериозно и много опасно е да се каже, че реалност или явление не съществува, само поради
простия факт, че не съществува
възможност /инструменти/, с които да бъдат измерени!
Риболов в пустинята за... слонове!
Материята и енергията "скриват" информацията. Следователно информацията не е трети елемент,
видим и лесно измерим, но представлява модалността на връзката между материя и енергия.
Пушеците на американските индианци /всеки си спомнят от филмите/ са първият и красив пример за
трансформация от материята и енергията в информация. Но за да ги разберете, трябва да знаете
какво виждате на хоризонта /не са само облаци от дим/..., те съдържат съобщения, информация.
Разпознаването на информация в материята не е лесно: това изисква интелигентност....
Радиацията, сама по себе си е носител на енергия, предава информация точно както го прави димът
на индианците.
Съвременните научно-технологични устройства не са в състояние да извлекат цялата информация от
материята. Но материята "помни", и носи спомени в себе си: дори водата има памет. С днешните
научно-технологични инструменти, в димът на индианците можем само да установим, че има дим, но
не и "посланието" ... и така поради неразбирането на съобщението ще рискуваме да бъдем убити от
врага. Погрешното тълкуване на съобщението /информацията/ е просто лоша сделка. Нашите клетки
са разбрали добре как да четат съобщенията, скрити в радиацията: клетките могат да възприемат и
различават музика и шум. С музика работят добре, с шум не, изнервят се!
Заключение: Нека накараме нашите клетки да живеят добре, нека ги накараме да живеят в
хармонична електромагнитна среда!!
Космо-телурична радиация
Между небето и земята има постоянен обмен на радиация. Никога не забравяйте това - човек
съществува /живее/, постоянно в рамките на този обмен /влияния/!!
Ето схематична илюстрация на космическата и телуричната радиация:

Както се вижда, телуричните лъчения са по същество два вида:
1- Радиация, генерирана от недрата
2- Радиация, генерирана от пречупването на космическите лъчи

Наличието на водни разломи, минерални или радиоактивни отлагания, генерират електромагнитни
носещи вълни или йонизиращи. Пречупването на космическите лъчи, причинено от наличието на
непроницаеми слоеве /напр. глина/ генерира обикновено вреден "отскок" на лъчението.
Във фигурката, йонизиращото лъчение е подчертано с черни точки в геометричната форма, докато
различните честоти са представени с различни геометрични фигури. Според структурната биохимия
на почвата /наличие на бактерии или други паразитни микроорганизми, химически замърсители,
хербициди, септични ями и т.н. .../, лъченията носители "прикачат" към себе си, информацията от
тяхното земно съществуване. Тази информация, предавана от електромагнитно или йонизиращо
лъчение, въздейства върху човешкото тяло, генерирайки първо от "усещанията" за неразположение и
след повече или по-малко дълго време за истински физически изменения на материята /заболявания/
и т.н. Колкото повече радиацията е физически интензивна, толкова повече тялото ще се влоши.
Но почти винаги, подпочвените слоеве също изпращат на повърхността вредни вълни от друго
естество. Тези същите вълни, движещи се вертикално нагоре /към небето/, преминават през къщите
/които насищат/, а също и през хората, които живеят в тях.

Телурично излъчване от радиоактивни отлагания /а/, от подземни води /б/, от припокриващи се
слоеве, минерали с различна полярност /c/ генерират йонизиращи или електромагнитни носещи
вълни. По време на преминаването през подпочвените слоеве тези излъчвания се модулират от
присъствието на бактериологични или химически замърсители. "Посланието" се пренася вътре в
домовете и бавно започва да действа върху хората. Отвъд телуричните вълни, в къщата, трябва да
приемете и вземете в предвид и вълните на формата, генерирани от свързващите проводници, които
поддържат телевизионните антени на покрива: бъдете внимателни, защото това са особено вредни
вълни, тъй като съдържат информацията за вълната Verde Negative /особено опасна/!

Чертежът представя перспективата на къща, замърсена от различни видове радиация: една част е от
телуричен произход и идва от определени морфологични условия на почвата, друга е с магнитен
произход, като например от електрически проводници и контакти, фурни, телефонни линии и т.н. ... ..

Други вредни ефекти се обуславят от йонизиращото лъчение, генерирано от телевизори, компютри,
декодери, Wi-Fi, и др. или от материалите, от които е направена сградата. Други са вълни на формата,
генерирани от всякакви картини, от мебели, от различни предмети, от маски или статуетки и
формата на самата къща и нейната ориентация.
Саниране и опазване на околната среда
От съществено значение е да се премахнат източниците на електромагнитни смущения вътре в
домовете и във всяко друго място, където ще останем за по дълго време. В съвременните домове,
отвъд възможните вредни вълни от телуричен характер или подземни води, със сигурност има
сериозно насищане на електрически вълни от ел. мрежа /много опасно/, има жици по всички стени,
телевизори и компютри и антени над покривите и т.н.
Необходимо е тези източници да се екранират чрез използване на специални неутрализиращи
вълнови излъчватели /Momos Catalyst Turenne - Защитници на околната среда/.
Към присъстващите се добавят излъчванията и информацията от различен характер. Катализаторите
се "намесват" в околната среда и променят нейната честота, като я довеждат до хармонични
резонансни стойности в унисон с здравата човешка клетъчна плазма.

Катализаторите на Тюрен, трансформират наличната информация от вредни вълни и тези които във
всеки случай представляват "фонов шум", променят или изтриват лошата и вредна информация
транспортирана от носещите вълни /на чертежа черните точки вътре в малките триъгълници са
изчезнали от квадратите/, без непременно да се намесва в носещата вълна, която, ако е с нисък
интензитет и има хармонична честота от 8м : /2 500 000/ вече не е вредна.

Сега къщата е безопасна и здрава!

