Нашето писмо до Дядо Коледа е вече
написано.
В него ние си пожелаваме много
здраве, късмет и спокоен живот!
Същото пожелаваме и на Вас! 
Като стана въпрос за здраве, този
път статията ни е много
интересна и различна, защото тя е
на тема -
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Алтернатива за лечение на грип и
грипоподобни състояния чрез
радиестезия и използването на пластири
„Хармонизираща енергия“

Алтернатива за лечение на грип и грипоподобни състояния чрез радиестезия и
използването на пластири “Хармонизираща енергия“
Д-р Стефан Васев,
pадиестезиолог и диетолог
Тази статия има за цел да предложи един по-различен начин за профилактика и лечение на грип и грипоподобни състояния
чрез използването на радиестезична техника за избиране на индивидуален метод на лечение и може да се търси найподходящия пластир за апликация и продължителност на лечението. Насочена е към хора, които искат да избегнат
традиционните методи за лечение.
Физикалната радиестезия е наука, която се подчинява на строгите закони на физиката и математиката. Тя определя общата
психобиоенергична хомеостаза на човека, състоянието на всички органи и системи, наличието на мутирали клетки, недостиг на
минерали и микроелементи, наличие на вредни вълни от различен произход, които могат да доведат до проблеми на
физическо ниво, наличието на токсини и тежки метали в организма и т.н. За улавяне и разчитане на вълните, излъчвани от
живата и нежива материя, се използва цифровия вълномер, линеала и радиестезичното махало, като с радиестезичният
метър може да се констатира и наличието на първите мутирали клетки в организма, защото те променят дължината на вълната
на излъчване, което позволява ранна диагностика на рака. Тук с пълна сила действа принципа на радиопредаването и
радиоприемането, като биологичният свидетел се явява радиопредавателя, а махалото е стрелката на измервателния уред
на радиоприемника. Радиоестезичният метод дава възможност да се определи с какво точно може да се реши констатирания
проблем в организма и кои продукти и лекарства са най-подходящи. С помоща на биоенергичния неутрализатор се
изчистват /по биологичен свидетел/ вредните вълни от всякакъв произход, намиращи се в енергичното поле на човека.
Днес е възможно лечението от разстояние на голяма група заболявания, свързани с енергиен дисбаланс в организма, като
депресии, възпалителни процеси, метаболитни нарушения и много други психо-соматични отклонения.
В нашия радиестезичен кабинет след диагностициране състоянието на пациента, предлагаме подходящата схема на
индивидуална терапия с пластири (лепенки).

Пластирите `Хармонизираща енергия` са високотехнологичен продукт, съдържащ неутрален енергиен
носител,
който
няма
пряк
контакт
с
кожата.
С помощта на уникален иновативен квантов био-фиксатор върху неутралния енергиен носител
вибрационно
е
пренесена
молекулярно-енергийна
информация
на
различни
витамини,
имуностимулатори, имуномудолатори, минерали, аминокиселини и аналгетици.
Пластирите `Хармонизираща енергия` се активират единствено при поставянето им върху човешкото
тяло и посредством подбрани биочестоти, без химически активни вещества, се ускоряват
възстановителните и регенеративни процеси на човешкия организъм.
ГРИП И ГРИПОПОДОБНИ СЪСТОЯНИЯ
Какво е грипът?
Грипът е остро инфекциозно заболяване с вирусна етиология, което се изявява с повишена температура,
кашлица, главоболие и миалгии (болки в мускулите). Разпространява се лесно от човек на човек,
циркулира по целия свят и може да засегне всеки - от най-малките до старите хора и да причини
епидемии
и
пандемии
(големи
епидемии,
обхващащи
целия
свят).
От грип ни разболяват три типа грипни вируси - А, В и С, като причинител на грипните епидемии са
предимно вирусите от тип А. От всяка една от тези три групи вирусите са с висока честота на мутации,
което води до периодично възникване на нови антигенни форми. След заболяване, предизвикано от
определен вариант на вируса, обикновено се развива траен имунитет, но само към този вариант.
За този сезон са характерни грипни вируси А и В.
Как става заразяването?
Грипът се предава много лесно от човек на човек, защото се разпространява по въздушно-капков път.
Можем да се заразим от грип навсякъде - докато се возим в трамвая или автобуса, когато сме на кино,
театър или пазаруваме в магазин.
Болният от грип е резервоар на вируси, които се отделят в околната среда и се разпръсват по време на
разговор, кихане или кашляне, а далечината на тяхното разсейване достига между два и три метра.
Когато общуваме с болни от грип, ние вдишваме заразения въздух и така грипните вируси попадат върху
лигавицата на дихателните ни пътища.

Заразяването с инфекцията настъпва не само когато се срещнем с явната проява на симптомите на болестта, но и по време
на инкубационния стадий, когато организмът се изчиства от грипните вируси. Т.е. с грип могат да ни заразят не само видимо
болни, с ясно изразени грипни симптоми, но и хора, при които заболяването протича много леко, почти безсимптомно или
дори вече оздравяват.
При голяма част от хората, грипът може да предизвика сериозен риск от усложнения. Най-честите усложнения са свързани с
дихателната, сърдечно-съдовата, централната и периферната нервна система.
Как да спрем грипа с противовирусни пластири?
Специфично за грипния вирус е, че той мутира непрекъснато, променяйки структурата си и така се скрива от имунната
система. Промяната с грипните щампове не засяга ефективността на противовирусните пластири - друг основен избор за
профилактика и лечение на грипа. Благодарение на специфичния механизъм на действие, те атакуват вируса, независимо от
неговата модификация.
Как действат противовирусните пластири?
Пластирите действат като Анти (обръща се спина на частиците на вируса), което от своя страна води до самоунищожаване
на самия вирус и по този начин не се допуска увреждане на клетките на организма.
Лечението с противовирусни пластири продължава между 4 и 12 часа, в зависимост от стадия на заболяването. Тяхната
ефективност е гарантирана, защото намаляват продължителността на боледуването, тежестта на симптомите и така
повишават качеството на живот.

Продуктът не е лекарствено средство, не оказва трансдермално химическо въздействие и е напълно безвреден за вашето
здраве.
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