ДНЕС Е 06.05.2021г: ЧEСТИТ ГЕРГЬОВДЕН !!!
Честит празник на всички !
Бъдете усмихнати, осъзнати, обичащи и обичани !

СПИСАНИЕ N° 5
месец Май 2021

1. Метода Тюрен
2. Един специален медальон
3. Коктейл от Фе фемик и Философския камък
Създаването на метода Научна радиестезия /радио-дезинтеграция/ от инженер Тюрен и неговото
продължение, съхранение, надграждане, осъществено от професор Манфреди /който за огромно
съжаление ни напусна на 25 март 2021г./ ни разкриват по един неописуем начин, всичко което ни
заобикаля. И двамата следвайки Метода работят с вълните и техните параметри, тоест физичните
има свойства: дължина, височина, електрически заряд, магнитна и електрическа походка, спектър и
т.н. Това е основната разлика между Менталния и Физикалния метод. Менталния метод, чрез който
работят 99 % от хората /които винаги цитират Метода Тюрен/ се базира на условния рефлекс, който
се поражда в тялото ни под влияние на подсъзнанието, на което предварително е внушено дадено
конкретно задание - мисъл... По време на изпълнението на самата операция, съзнанието и мисълта не
трябва да вземат участие. Но дали е така ??!!!
Да се върнем на темата...
Често получаваме въпроси: Вие какво правите ?, Какво точно измервате ?
Всичко в природата излъчва и приема вълни. Операторът подготвен и обучен по метода Тюрен
съответно измерва вълни посредством необходимите пособия и инструменти.
Приложението на Метода обхваща много области... Една от тях е така актуалната напоследък тема
Здраве. Но дали имаме представа какво се крие под тази дума. За повечето хора здраве означава да се
чувстват добре... уви, това не е достатъчно. Здравето е едне презицна реалност от програми
включващи не само видимото човешко тяло. Обхващайки тези програми и реалности професор
Манфреди по един изключителен начин оформя и структурира Анализа по капка кръв на
електромагнитното тяло /скоро ще бъде публикуван в сайта на Асоциация Луи Тюрен България/,
който ни дава пълна информация за състоянието на организма към момента на снемане на капката
кръв. След този момент резултатите могат да се променят в зависимост от начина на живот.
Всичко, което съществува /видимо и невидимо/ в природата “вибрира” като тази вибрация се
разпространява в пространството и съответно носи информация свързана с реалността, от която е
произведена /която я е произвела/. Въпросната вълна се идентифицира по форма, дължина,
височина... Човек като живо същество също “вибрира”... всяка клетка, орган, система...
Благодарение на инж. Тюрен, можем да ги класифицираме и анализираме. Така получаваме една
цялостна картина на състоянието на електромагнитното вълново тяло. Ако резултатите не отговарят
на идеалната мярка за Здраве, според Тюрен - 8м, всяка по - ниска стойност е предпоставка за липса,
недостиг, разстройство... които трябва да се коригират.
Следващият често задаван въпрос е: Как ?, Какво трябва да пия или приемам ? Какво трябва да
направя ?
Не, не трябва да приемате медикаменти ...Трябва да “приемате” необходимите полезни вълни - добри
вълни за вас /всеки според собствената си нужда/.
Измерваме вълни... коригираме вълни...
Как на практика става това ?
Този процес се осъществява с помощта на вълнови катализатори, изобретени от инж. Тюри и
допълнени от проф. Манфреди.

За разлика от катализаторите, които “привличат” в нас съответните
реалности /вълни/... ще допълним информацията в сайта за един специален
и ценен медальон PA-KOUA, който всъщност е излъчвател на вълни. Той
привежда в ред вибрациите на клетките /ако се държи в ръка/, за да
подготви тялото по добре да се възползва от вълните на катализаторите.
Активен е във всяка позиция: хоризонтално и вертикално. Както вече
знаете върху медальона, ориентиран посока Север - Юг може да сложите
козметика, медикаменти и т.н. Но също така може да годържите в ръка,
или да го сложите върху главата и тялото. Не е възможно да се деактивира,
защото “неговия двигател” всъщност е самият магнетизъм на Земята. Не
може да стане пренасищане, тоест да прекалите с използването му.
PA-KOUA е генератор на вълни на формите. Рядко сме срещали материали по темата...но, да...
съществуват и вълни на формите. Вече споменахме, че всичко “вибрира” и разпространява в
пространството своите вълни. Тези вълни съдържат информация за материята от която са направени
и за тяхната форма. Вълните разпространени от бижута, очила, чанти, къщи и т.н. носят информация
за материалите от които са изработени и формата, която приозводителят им е дал. Възможно е вълна
излъчвана от материалите да е безвредна, но вълната на формата да е неблагоприятна. Живеем в
материален свят и мислим само за материята.... Но вълните на формите заслужават голямо внимание,
те имат значителни проникващи характеристики. Тези вълни трудно се улавят от нашите пет сетива,
освен ако хората са по - чувствителни и предметът на такива вълни, действащи негативно е близо до
тях /картини, камъни, статуетки/. Дори и да намерите най- добрия специалист - лекар, няма как да ви
помогне в тази проблемна ситуация /ако има такава/. Понякога усещаме хармония и спокойствие,
посещавайки музеи, старинни сгради, паметници... защото “древните” са познавали вълните на
формите. Инж. Тюрен е изследвал китайските и индийските PA-KOUA, спиралата /охлюв/, които
включват: законите на магнетизма, цветовете, на дезинтеграция, на знаците Ин /мъж - Слънце/ и Ян
/жена -Луна/, знаците на здраве - щастие. Те служат като база на създаденото от него PA-KOUA.
Също така съдържа: вълната на Тюрен/Т/, Вакуум, Инфра и Ултра вълни, които подпомагат клетките
и тяхната регенерация. Може да се използва и като компас. Сборът на катализатор 44 Metaux,
PHECGOMEL, PHE FEMIQ ни дава най - добрия компас, който можем да намерим. Първите два
поставени в центъра на лист хартия го превръщат в PA-KOUA. Третият поставен на Запад превръща
хартията в компас. PHE FEMIQ поставенс сам в центъра на хартията я преправя в компас -толкова
голям, колкото е самата хартия.
Катализатор PHE FEMIQ се състои от вълни на фото - електрична клетка, допълнена с фелдшпат,
слюда и кварц. Дължините на хоризонталните и вертикалните вълни са 8 метра Серия 13 - 2.
Закон за подобните с 44 Метала, с 93, с електричество Д, тежките води, функциите, магнитната
стрелка. Легнал този катализатор спира всички вълни. Заедно с Фекгомел образуват семейство 3.
Серия 13 - 2.
Тези три елемента от минералното царство, които чрез разпадането си в различни химически
комбинации са образували всички минерали.
Кварцът, който е силициев окис SiO2, като кислородът е 52% а силицият е 48%. От него се образуват:
ахат, халцедон, опал, син сапфир, кремък, аспис и други. Дава лъчите ɑ /алфа/.
Фелдшпат - KSi3 + 3AISi5. Силицият е 66%, алуминият е 18%, Поташът е 16%. С кварца дава гранит,
порцелан, каолин. Дава лъчите γ /гама/.
Слюдата има 45 - 49 % Силиций, 20 - 33 % Алуминий, 5 -15 % Поташ. Тя е изолатор на
електричеството. Намира се в гранита и гнайса. Дава лъчите β /бета/.
Кварцът, Фелдшпатът, Слюдата и PIERRE PH /Философския камък/, който произлиза от тях следват
всички закони за атомна дезинтеграция /D/.
Всички тела се състоят от групирани молекули, които от своя страна са образувани от атоми. Когато
едните и другите се ползват при разлагането им, идва момент, в който атомът вече не съществува
/най - вече газовете и течностите/. Това именно е състоянието на атомна дезинтеграция/D/. Земята
също дезинтегрира, най - вече през деня и особено на слънце, което активизират много това явление
/учените по изкуствен начин възпроизвеждат явлвнието дезинтеграция /D/, чрез бомбандиране на
телата с лъчите на D, ɑ, β, γ/. Катализатор PIERRE PH има функцията да изтегля общата вълна

/ONDA GENERALE/ на 8 метра. И постепенно всички останали вълни се придвижват към 8 метра.
Той дава Серия 13 /серията на живота/, ултра, инфра вълни, вълната Т.
Той дава закон за подобните с клетките на човешкото тяло и цветовете и съдържа 44 Метала. Влияе
върху наследиците.
Дори и да не познавате Катализаторите и решите да избирате със затворени очи, който и да вземете
винаги ще ви от полза…

