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A rezgések használata az
orvostudományban
A kvantum zika fejlődése által egyre
több ismerettel rendelkezünk az
anyag létrejöttéről és természetéről.
Az élő rendszerek az anyag egy
speciális szerveződését képezik,
melyeket jellemez, hogy a
környezettel kapcsolatba tudnak lépni
és önálló homeosztázist képesek
fenntartani.
Ezekre a rendszerekre a zika törvényei épp
ugyanúgy érvényesek, mint az élettelen világra. Az egyik
legfontosabb alaptétel, amelyet gyelembe kell vennünk az az,
hogy az anyag = REZGÉS.
Ha ismerjük az organizmusok rezgéseit és tudjuk, hogy a
különböző behatásokra milyen mértékben képesek
megváltozni, akkor jobban megérthetjük az egészség és a
betegség állapotait. A patológiás folyamatok kialakulásában a
toxinoknak és a kórokozóknak döntő szerepe van. Maga a
betegség a két rendszer közötti kölcsönhatás eredménye.
Amennyiben tudjuk, hogy egy kórokozó milyen frekvenciájú
rezgéssel jellemezhető, akkor a rezonancia jelenségét
felhasználva be tudjuk mérni, hogy jelen van e a
szervezetbene, hol van és mennyire erős a hatása.
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A bio zika és az informatika hatalmas fejlődése segítségünkre
van abban, hogy akár milliós nagyságrendű adatbázissal
dolgozva gyorsan és pontosan tudjuk jellemezni az
organizmusokat a rezgéseik által. Ezzel fontos információkhoz
jutunk arra vonatkozóan, hogy fenn áll -e betegség, milyen
annak a természete, mi okozza és milyen stádiumban van a
folyamat. Az egészséget a harmónikus rezgések jellemzik.
Betegség esetén a rezgésszám ettől eltér, a rendezetlenség

irányába alakul át. Ezt az entrópia fogalmával jellemezzük.
Ennek mértéke és a patológia súlyossága között egyenes
arányosság van. Az “elhangolódást” vissza lehet állítani a
kórokozók azonosításával és rezgésük kiiktatásával
szervezetből vagy az egészséges rezgésekre történő
visszahangolással.
A kívülről terápiás céllal közölt rezgések és az élő rendszerek
között több szinten is lehet kapcsolatot létesíteni. Kihasználjuk
azt, hogy a szervezetben található organikus víz félvezető
tulajdonságokkal rendelkezik, így az általunk bejuttatott rezgés
a szervezetben mindenhova eljut. Áthangolhatjuk a szerveket
körülvevő elektromágneses mezőt, amellyel a szerv a
működése során a legszorosabb kapcsolatban áll, így változást
vagyunk képesek kiváltani abban.
Ezek a módszerek a gyógyítás újabb és szövődménymentes
lehetőségét kínálják a medicinának.
Ma a vírusok, az
antibiotikum rezisztens kórokozók és a paraziták sok ember
életét rövidítik meg. Fontos emlékeztetni magunkat arra, hogy
az a tudomány, ami dogmákra épül, nem képes a fejlődésre.

