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МНОГО УСМИВКИ ИЩАСТЛИВИМОМЕНТИ!

СПИСАНИЕ N° 2
месец Май 2020

Темата на второто списание издадено от Асоциация Луи Тюрен България е:
Катализатор EL.D

В Списание № 1 споменахме за изключителния труд на инженер Тюрен и професор Манфреди, които
посвещават живота си на Метода Тюрен и създават Катализатори /една изкуствена система за
поддържане на здравето/, чрез които можем да "добавяме" добри вълни. Тъй като в днешния брой ще
обърнем внимание на Катализатор EL.D, един от основните Катализатори, който всеки от нас трябва
да ползва, нека направим едно пояснение какво точно означава Катализатор. Катализаторът е
устройство /предмет, вещество/, което се поставя в ръка /опирайки Тенарните възвишения, от там
вълните се препращат в булба и в големия сипматик/, за да спомогне химичната, или физичната
реакция, без самият той да участва в тяхното протичане, без да губи от теглото си или от другите си
химико-физични параметри. Тоест той активира действието на процеса Катализа в тялото, и
посредством този процес ние привличаме и се зареждаме с полезните за нас вълни, в зависимост от
предназначението на Катализатора. Това просто нормално вибрационно възстановяване на
организма действа върху вътрешните врагове на Човека-Антена, които могат да живеят само в
нарушена среда, с по малко от 8м дължина на вълната. Вътрешните врагове обикновено имат
дължини на вълните от 7.60м до 7.70м, а често и по-малки. И поради тази причина те ни
причиняват недостици.
Няма бутон за включване /On/ и бутон за изключване /Off/, няма срок на годност, може да се
употребява от цялото семейство - препоръчително по няколко пъти на ден, за цял живот.
Процесът на катализа е химичен процес открит от Петри, чрез случаен опит. Във ваза съдържаща
желоза, без никакъв примес на метал, поставя една микробна колония с предварително анализирано
тегло, например желязо. След 48 часа при температура 37 С°, констатира образуването на милиарди
нови колонии, абсолютно идентични на колонията-майка. Всяка от тях съдържа същото количество
желязо като колонията-майка. От къде се е взело това допълнително количество желязо, ако не от
атмосферата, където то се намира в колоидно състояние и следователно усвоимо за поддържане на
живота. Благодарение на идентична процедура Катализаторите позволяват на организма да вземе от
атмосферата елементите , които са ни достъпни в колоидно състояние. Минералните киселини
трансформират скорбялата в декстрин и захар без загуба на самите тях. Образуването на сярна
киселина в оловните камери чрез катализата на азотна киселина. Разлагането на амоняка на азот и
водород чрез катализата на нажежена до червено желязна жица...и т.н..
През 2018 г. Институтът по катализа в БАН честваше 35 години от създаването си. Постиженията на
ИК БАН са в областта на разработване на методи, катализатори и технологии, катализатори за
каталитичното и фотокаталитичното очистване на отпадни газове, води и замърсени почви и т.н.
Всички тези физични и химични процеси като цяло съществуват, те са доказани от физици, химици и
математици, използват се в различни сфери и области, но са трудни за разбиране и обяснение...Но
въпреки това са част от нашия живот. И да се върнем на темата...Без EL.D не можем да
претендираме за никакъв тип здраве, и всичко е възможно да се случи в организма. Това е един
специален "ток" от когото всички клетки имат безспорна нужда за да живеем и да останем здрави.



Едно от големите открития на инж. Тюрен е било именно този Катализатор, с който да възстановим
това необходимо за нас добро електричество, този специален "ток"...
Сега ще обърнем внимание и на вредното електричество, с което е свързано ежедневието ни. Ако
измерваме вълните от изкуственото електричество, разбираме и виждаме, че те имат дължина на
вълната 7.50м и са вертикални. Това са проводници, часовници, ръчни часовници, дистанционни
управления, осветително оборудване, медицински и домакински уреди и т.н., които работят
посредством електрически токове и са вредни за нас. Когато техните вибрации останат в нашите
клетки, трябва да се освободим от тях възможно най-скоро. Тук ще отворим една скоба и ще
отбележим, че физическото тяло дори и замърсено от храната, лекарства, течностите, които
приемаме може да се пречисти по химичен път. Но природата не ни е дарила със защита срещу това
вредно електричество, за което говорим.
И така да продължим...В апартаментите /или мястото където живеем/ много често има загуба на ток,
и тези лоши вълни се намират там където спим, на стената зад главите ни, или в ъгъл между две
стени. През нощта кондензаторите на главата и гръдния кош на легналия човек са заредени с това
електричество. Ефектът е същия и когат по цял ден сме в автомобила си, или говорим по мобилния
си телефон, или лаптопа е постоянно в ръцете ни...Задачата на EL.D да обеззарази нашите
кондензатори и да ни предпази от ново поглъщане. Но само този Катализатор не може да реши
изцяло този проблем. Защото дори и да го държим в ръка три пъти на ден, ако сме в незащитена
среда и изразходваме в пъти повече...ще трябва да се замислим и по възможност да обръщаме
внимание на своите действия: да говорим по-малко по телефона, да не стоим под осветително тяло,
да защитим автомобила си, по често да се разхождаме в планината и т.н. Важно е да се знае, че
Катализатор EL.D въздейства върху всички вътрешни паразити и тении, матка, жлези: яйчници и
тестиси. Действа върху мозъчните субстанции /бели и сиви/, херпес, екзема и на две много близки
помежду си заболявания "лимфоматоза и лимфогрануломатоза".
Лечението с ток използван с терапевтични цели също не е препоръчително...но в краен случай, ако е
необходимо го приложете. След него използвайте EL.D и други катализатори от Метода Тюрен,
които могат да премахнат всички вертикални вълни, които по своята природа тровят магнетизма на
тялото и предразполагат към всяка форма на заболяване.
Защото този ток от изкуственото електричество ни облъчва и води до изключително много проблеми:
дисфункция на органи, на имунна система, на ендокринна ситема, на мозъка, създава благоприятна
среда в нас да живеят паразити и микроби.
Агенцията на околната среда на Американското правителство изнесе доклад, в които обясняват, че
стълбовете и ел. кабини около къщите, електропроводи, ел. уреди /компютри и домакински такива/ и
всеки източник на изкуствено електричество е възможна причина за рак. Колкото повече научните
изследвания напредват, толкова повече разбираме, че това, което не виждаме, често е по-опасно от
това, което виждаме. В тази връзка ще отбележим и за последната модерна възможност за по-бърза
комуникация и интернет, а именно новата 5G мрежа..Прекрасно...напредваме с технологиите. Няма
да се учудим ако докажат, че тази мрежа не само, че не е животозастрашаваща, а помага и влияе
благотворно например върху зелето и морковите, които сме засадили в градината. И повишава
производителността и хранителната им стойност. В една публикувана статия във водеща българска
медия се казваше, че няма как тази мрежа да допринесе за разпространяването на вирус Ковид 19,
защото заразата се осъществява по въздушно-капков път, а мрежата излъчвала електромагнитни
вълни!!! Тоест ще облъчват и нарушават структурата на нашето електромагнитно тяло...но няма да
ни навреди...???
Но за съжаление резултатите от това облъчване и радиация, невидимите вълни, които ни пронизват
/всеки е прочел нещо по темата/ са потресаващи...в отрицателен смисъл. И събирайки всички
неблагоприятни за нас вредни облъчвания, които влияят дори и на храната, която приемаме...се
превръщаме в потенциални клиенти за безбройните болници и аптеки. През 2016 година бе
проведено проучване, финансирано от Правителството на САЩ, което показа връзка между
радиочестотното излъчване и раковите заболявания при плъхове. А популярните телефони като
iPhone и тези от серията Galaxy може да надхвърлят допустимото ниво на радиочестотно излъчване.
Има и "естествени" вредни излъчвания. Земята е един огромен кондензатор, който непрекъснато се
разрежда, за да се зареди от гръмотевични бури. Ето защо организмите, живите организми са
чувствителни към електромагнитни полета с различна честота и интензивност. Има и негативни



изкуствени вредни лъчения - електричеството е едно от тях. Така, че нека всички ние се замислим
какво всъщност правим със себе си и с околната среда…
Сега отново ще насочим внимание към добрия "ток", който ни дава здраве, и за който вече
споменахме по горе. Името идва от Електричество - Дезинтеграция. Касае се за вид специално,
естествено и с благоприятно влияние електричество, което се съдържа в живите клетки (заедно с 44
–те метала), един ток, който е необходим, за да живеем в добро здраве. И това е едно велико
откритие на Тюрен! Между впрочем когато на клетките не достига това специфично EL.D, те се
насищат лесно с вредни вълни, които са произвеждани и пренасяни от изкуствени източници, именно
това тяхно присъствие, от което в голямата си част зависи образуването на ракови клетки, тумори
и др. и което представлява идеалният хабитат за вируси, бактерии, животински паразити и др. С
риск да се повторим...но трябва да внимаваме с източниците на електричество /които са навсякъде
и стават все повече/, днес още от сутринта го абсорбираме с електрическата зъбна четка и т.н... с
мобилни телефони, дистанционни управления и електрически ключодържатели в
джоба…Освен присъстващите във всеки дом вълни зарадижиците по стените, трябва да
внимаваме и с онези, които са в автомобилите, влакове, самолети, кораби…
И тук се намесва Тюрен…
Помним го като предшественик на знание, което му позволи в епоха, която започваше да се
модернизира, да предвиди възможните отрицателни последици за човечеството, произтичащи от
използването на "силни" енергии /електричество, рентгенови лъчи и т.н./. Още през 1925 г. той откри,
че вълните на изкуственото електричество причиняват левкемични промени в кръвните клетки и
предполага, че увеличението на тези заболявания би било пряко пропорционално на увеличението на
електрификацията. Днес знаем, че беше прав!
Интересен e примерът, за който сме написали в сайта на Асоцияция Луи Тюрен България, но ще
повторим и тук, как Тюрен, в търсене на потвърждение на теориите си, финансира една проверка
върху 1500 таксита в Париж. Първо събира клинични изследвания на шофьорите, след това
инсталира специфични Катализатор - протектори върху 800 таксита. След една година са направени
нови изследвания на всички тях.

Здравословното състояние на онези, които не са имали протектори в автомобила, се е оказало
влошено, много по-влошено спрямо година преди това. Онези обаче, които са имали протектори в
автомобила си, са имали значително подобрение и казват, че някои са стигнали и до оздравяване от
стари уро-генитални инфекции.
Тук спонтанно изниква въпросът: "Как завършва цялото това изследване? /като се има предвид какво
е била цената му/ На кого е послужило, ако днес вече не се говори за това?"
Ще кажете, че е служело за утеха на Тюрен, за да види как се потвърждават неговите теории, ноо!
В безспорната светлина на този практически опит, най-вече онези, които често използват автомобил,
е добре да отстранят тези вреди свързани с електричеството, които се образуват в кабината и в
техните тела. Но всички, буквално всички трябва да се погрижим да се презареждаме ежедневно с
вълната на EL.D, с цел правилно функциониране на клетките и за да избегнем закачването им за
вълните на болестите. Всеки организъм в добро здраве излъчва определена хармонична
електромагнитна вълна. В болни органи тази хармония липсва и фазовото изместване е
последователно, колкото повече организмът е в лошо състояние. Живият организъм е по-малко
"твърд", отколкото изглежда на пръв поглед. Можем дори да кажем, че е по-скоро "течен"отколкото
"твърд", и освен това се състои от атоми и молекули, и е повече "празен", отколкото "пълен".
Клетката:
Тя може да се пресече с радиация много лесно и то не особенно мощна. Специализираните молекули,
които образуват организма /ДНК, протеинови вериги, липиди, ензими и други /дължат своята



специализация на реда, в който атомите са свързани заедно. Редът на тази връзка се определя от
ензими, които действат като Катализатори с прецизни електромагнитни характеристики. С прости
думи можем да кажем, че те действат като магнити които привличат заредени йони /положителни
или отрицателни/, за да образуват предварително установени вериги от атоми. Когато
интензивността или полярността на електромагнитното поле в клетъчната плазма се модифицира /и
това се случва винаги, когато клетката е пресечена от радиации извън тялото /, животът на клетката
/която се състои в изграждането на молекули/ страда. В този момент клетката е потенциално
разпознаваема, тъй като нейната честота на емисиите вече не е такава, както се очаква и ако
ситуацията не се върне бързо до нормални нива клетката умира, или "полудява",
произвеждайки ненужни молекули или дори вредни за тялото. Какви са излъчванията, които
могат да генерират тези разреди? Електроните "изстреляни" от електроннолъчевата тръба на
телевизора /хиляда в секунда/, излъчванията, излъчвани от работата на всеки електрически двигател,
поради изтичането на ток в стените на къщата /изкуствени вълни/, и семейство от вълни, всички
дефинирани като телурични /естествени вълни/, които включват серия от емисии, дължащи се на
различни елементи, присътващи в геоложката структура на почвата.
Какви болести могат да генерират? Обикновено това са болести с бавно начало или промени, които
могат да засегнат определени органи, които са по-изложени и по-малко защитени /нампример
раздразнения и очни заболявания/. Заболявания или разстройства, които продължават да се
появяват след определен период от време, от края на терапията на основното лекарство, или
които се подобряват при промяна на местоположението, климата или начина на живот.
Хронични заболявания като цяло и други видове заболявания с туморни характеристики. Тялото има
своя собствена защита, вид "електромагнитен щит" /който обикновено се нарича Аура/, но в някой
случай /психофизичен стрес, наследствени дефекти, нервни разстройства, биохимични промени,
дължащи се на заболявания или тежки химиотерапии, или лъчисти терапии /този щит, който можете
да си представите като плътна мрежа от типа - "който е бил поставен като средновековата броня"/
отслабва , да продължим метафората: "ризата" се разкъсва в различни точки, намалявайки неговия
защитен фактор, така, че и най-слаба радиация може да ни удари и да дестабилизира клетката. В този
момент е необходимо да се намесим на няколко нива: защита на средата дом, офис и т.н., в която
обитаваме; електромагнитно корегиране на клетъчните колоиди; тонизиране /укрепване/.
Необходимо е да се идентифицират източниците на електромагните смущения в дома. След това
защитете тези източници с много ниско енергийни излъчватели на алфа, бета и гама лъчение.
Излъчванията генерирани от излъчвателите, взаимодействат с присъстващите в околната среда,
променяйки тяхната честота, за да достигнат стойности, които не нарушават клетъчната плазма. Тези
излъчватели се наричат AMBIENTAL MOMOS CATALYST.
След защита на средата, в която живеем е необходимо да направим корекции и в нашия организъм.
Чрез други излъчватели на определени честоти /според вида смущение/, енергийният баланс се
връща на заразената клетка, и това позволява да синтезира правилно всички молекули, необходими
за живота. Тези излъчватели се наричат BIO MOMOS CATALYST TURENNE. Винаги с помощта
на AMBIENTAL MOMOS и BIO MOMOS е възможно да се поддържа и укрепва здравословното
състояние, постигнато чрез укрепване на "електромагнитния щит", собствената ни Аура.
Химическите лекарства се намесват директно в клетъчните химични функции, като внасят в тях
определено количество йони или молекули с различни функции в зависимост от лекарството или
болестта. Техният ефект често е бърз, но ограничен във времето. Те решават кризата, но не винаги
проблема. Вместо това, Катализаторите се наместват косвено, помагайки на клетката да произведе
молекули и йони, необходими за лечението.
Всеки един Катализатор е част от нашето здраве...
Всяко едно Списание е част от здравната ни култура...и културата като цяло.
Всеки един човек трябва да осъзнае, че е отговорен първо: за собственото си здраве, второ: за
здравето на хората около него.
В началото на Списанието споменахме за Човек-Антена...който излъчва и приема електромагнитни
вълни. Всички ние живейки заедно споделяме едни и същи вълни. Всички ние ако излъчваме вълни
на болести, буквално ще заливаме близките ни с това неприятно явление.
И обратното, ако ние сме здрави и вибрираме на 8м дължина на вълната, ще споделяме здраве!!!


