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Abstract

Nowadays, the human beings are concomitantly subjected to more different types of
radiations that are dangerous for their health. In this work are presented some of the most
powerful sources of pathogenic influence that lead to the destruction of the human being’s
fine physical fields, with severed consequences for health. Also, are presented the most
efficient system for bio-informational protection.

RADIATIILE TEHNOPATOGENE

Lumea actuală şi cu atât mai mult cea viitoare este greu de imaginat fără
calculatoare, televizoare şi alte aparate electronice. Revoluţia industrială a dat
şansa omenirii să-şi sporească în mod substanţial posibilităţile fizice şi
intelectuale cu ajutorul maşinilor. Cu ajutorul computerelor s-a deschis pentru
omenire un câmp larg de acţiune, a fost accelerat progresul economic general.
Conform datelor analiştilor de la "Gartner Dataquest" pentru sfârşitul lunii
aprilie 2002 în lume au fost fabricate 1 miliard de calculatoare (!).
În anul 2008 în lume vor fi 2 miliarde de calculatoare si peste 6 miliarde
de telefoane mobile(!).
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În rândul vechilor surselor nocive, deja cunoscute, intră: liniile de înaltă
tensiune, transportul electric, autovehiculele, toate tipurile de aparate electrice şi
altele.
În această listă s-au adăugat şi cele noi, mult mai periculoase, sursele de
radiaţie patogenă: computere personale, televizoare, cuptoare cu microunde,
telefoane mobile, radiotelefoane, antene, aparate de copiat, instalaţii de
radiolocaţie şi cele Roentgen, aparate de fizioterapie, instalaţii dentare cu
ultrasunete şi alte "bunuri ale civilizaţiei". (Fig. 1)
Creşte rapid şi consumul de energie. Omul, involuntar, se află permanent
sub acţiunea periculoasă pentru sănătatea sa a radiaţiilor câmpurilor negative
artificiale, create de sistemele electronice şi de sistemele de alimentare cu
energie electrică. Iar intensitatea acestui fond electromagnetic negativ din sfera
vieţii creşte rapid.
Radiaţia electromagnetică artificială a tuturor aparatelor electronice de pe
planetă depăşeşte nivelul câmpului geomagnetic total al pământului de 1 milion
de ori (!)
O parte însemnată a bolilor "de computer" apărute este determinată de
faptul că acţiunile nocive ale unui asemenea mijloc popular şi, la prima vedere,
inofensiv precum este calculatorul sunt încă pe departe necunoscute pentru
mulţi.
Trebuie subliniat faptul că monitoarele moderne ale PC, televizoarele,
telefoanele mobile, transportul electric şi alte aparate electronice produc câmpuri
magnetice şi electrice alternative slabe faţă de câmpul magnetic static al
pământului şi decât câmpurile electrice ale acestuia.
A fost greu de suspectat că acele câmpuri electrice şi magnetice
alternative, generate de aparatele amintite mai sus, pot fi atât de periculoase
pentru sănătate. Şi numai în ultimul timp, datorită creşterii numărului de date
privind influenţa negativă a acestor câmpuri asupra sănătăţii umane, interesul
cercetărilor în această direcţie a crescut în mod substanţial.
Este stabilit în mod cert că asupra utilizatorului a aparatelor electrice
acţionează un întreg complex de factori de intensitate a radiaţiilor, ascunse pentru
organele noastre de simţ obişnuite a căror acţiune extrem de negativă se dezvoltă în
mod treptat, ascuns şi pe măsura acumulării lor în organismul uman.
De aceea, cele mai grave îmbolnăviri pot apărea numai după câteva luni,
uneori chiar ani, când deja este foarte greu de remediat efectele nocive ale
acestora.
STRUCTURA BIOINFORMAŢIONALĂ
AL ORGANISMULUI UMAN
Din punct de vedere medico-biologic, omul reprezintă un sistem complex cu
un câmp de torsiune strict individual, care cuprinde inclusiv date privind starea de
sănătate şi codurile genetice ADN. Complexitatea câmpului de torsiune al omului
este determinată de un număr uriaş de substanţe chimice - surse primare de câmpuri
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de torsiune din organismul acestuia, de caracterul complex al repartiţiei în spaţiu a
acestor substanţe în corp, de dinamica complexă a transformărilor biochimice în
procesul vieţii şi al activităţii. (Fig. 2)
Sub acţiunea câmpului de torsiune stâng, celulele
organismului sunt supuse unor anumite modificări structurale
şi fiziologice, drept rezultat: dereglarea sistemului nervos şi
cardiovascular, a sistemului imunitar şi hormonal etc.
Se formează defecte de comunicare în schimbul de
informaţii, dezintegrarea legăturilor structurale reciproce
prezente iniţial în modelul genetic al omului. Procesele de
Fig. 2
antibiorezonanţă apărute în acest cadru dereglează rezonanţa
absolut armonioasă între niveluri şi duc la o serie de
îmbolnăviri serioase şi greu tratabile.
Într-un asemenea spaţiu informaţional polarizat în
stânga, la toate organismele vii se produce minimalizarea
treptată a energiei atomilor şi electronilor, ceea ce conduce la
încetinirea tuturor proceselor biochimice. Ca urmare a acestui
fapt, apar unele dereglări cunoscute în organismul uman, care
depind de intensitatea acţiunii câmpului de torsiune şi a
Fig. 3
duratei contactului cu acesta. (Fig. 3)
Toate aceste surse duc la evoluţia nefavorabilă a sarcinii; probabilitatea de
avort se măreşte de 2,7 ori; naşterea copiilor cu malformaţii congenitale se
măreşte de 2,3 ori; bolile canceroase, leucemie; inhibarea sistemului de
reproducere; dereglarea ciclului menstrual; întârzierea maturizării sexuale;
dereglarea stării psihice şi emoţionale (sindromul de stres, agresivitatea,
irascibilitatea etc.); înrăutăţirea vederii (cu 0,1% pe an în cazul lucrului la PC de
peste 4 ore zilnic!); dereglarea sistemului imunitar.
O îngrijorare deosebită o provoacă creşterea numărului de copii care sunt
supuşi influenţei negative a radiaţiilor electromagnetice.
În cazul prezenţei unui copil peste 50(!) de minute pe zi în faţa ecranului
de televizor sau de computer, scade de 1,4(!) ori capacitatea de a memora
informaţii noi, se observă dereglarea activităţii neuroreflexe superioare, sporeşte
probabilitatea de apariţie a cancerului la creier de 8,2 ori.
Zona creierului afectată de radiaţii după utilizarea
telefonului mobil timp de 10 min.

Adult

Copil 12 ani
Fig. 4
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Copil 3 ani

Drept rezultat al acestei influenţe, apare excitabilitatea sporită,
agresivitatea, caracterul închis, scăderea nivelului de asimilare a informaţiilor noi.
ZONELE GEOPATOGENE ALE PĂMÂNTULUI
În vechime aceste zone au fost denumite ca „locuri
primejdioase”, iar chinezii le-au denumit prin termenul de
„dinte al dragonului”. În geobiologie a fost introdus deja de
mult timp termenul de „zone de excitaţie”, întrucât s-a
demonstrat modificarea stării funcţionale a omului spre rău,
aflat într-o zonă sau focare geopatogene. Acestea sunt situate
strict perpendicular pe suprafaţa pământului şi o străpung
Fig. 5
complet, neavând intensitate proprie. (Fig. 5)
Aceste fasii energetice nocive au laţimea benzii de la 20 până la 40
centimetri. Formează nişte dreptunghiuri cu lăţimea de la 130 la 150 centimetri
şi lungimea de până la 2 metri.
Zonele geopatogene creează câmpuri puternice cu polarizare de stânga,
foarte nocive pentru vegetaţie, animale şi, în mod deosebit, pentru oameni.
În aceste zone mortale iarba nu creşte, tulpinile pomilor sunt răsucite în
stânga, iar pe unele dintre ele sunt prezente chiar tumori canceroase.
Aceluiaşi pericol cu urmări foarte grave pentru sănătate sunt supuşi
absolut toţi oamenii. Tumorile canceroase, osteoporoza, îmbolnăvirile
cardiovasculare, psihice, a sistemului reproductiv, endocrin sunt doar câteva din
cele mai frecvente.
Daca patul sau locul de muncă sunt străbătute de aceste fâsii sau se află
chiar la intersecţia lor, omul se află în mare pericol, pentru că este o zonă foarte
nocivă, cu influenţă chiar mortală.
Oamenii de ştiinţă confirmă, că la oamenii care se află peste opt zile într-o
zonă geopatogenă apar unele simptome comune: disconfort, slăbiciuni generale,
somnolenţă sau insomnie, dureri permanente de cap şi ameţeli, tensiune
inexplicabilă, nervozitate, frică, arsuri şi junghiuri în tot corpul, spasme
intermitente la picioare.
O şedere mai prelungită va conduce la îmbolnăvirea de leucoză, de
scleroză laterală, la dereglarea circulaţiei cerebrale, fenomene spastice, spasme
cronice, strabism, migrene şi la creşterea inexplicabilă a temperaturii până la 39400 C.
Zonele geopatogene în locurile de domiciliu sau în cele de muncă ale
oamenilor trebuie recunoscute ca un factor de risc ridicat şi este necesar să fie
luate toate măsurile pentru depistarea şi neutralizarea acestora.
Pomii aflaţi sub influenţa nocivă a câmputilor de torsiune din stânga produse de
zonele geopatogene. (Fig. 6)
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Fig. 6

Se poate observa că în aceste zone mortale iarba nu creşte, tulpinile
pomilor sunt răsucite în stînga şi pe ele sunt prezente tumori canceroase.
Zonele geopatogene creează câmpuri puternice cu polarizare în stânga,
foarte nocive pentru vegetaţie, animale şi, în mod deosebit, pentru oameni.
Aceluiaşi pericol cu urmări foarte grave pentru sănătate sunt supuşi
absolut toţi oamenii.
Tumorile canceroase, osteoporoza, îmbolnăvirile cardiovasculare, psihice,
ale sistemului reproductiv, endocrin sunt doar câteva din cele mai frecvente.
INFLUENTELE PSIHO-EMOTIONALE
Dacă înainte aceste fenomene au fost considerate drept superstiţii, astazi
îşi găsesc explicaţie şi confirmare stiintifica.
Oameni cu „ochi răi”, „deochiul”, „descântecele” şi „blestemele” sunt
doar cateva noţiuni care ne însoţesc pe parcursul mai multor secole. Şi nu
degeaba…
Uneori nici nu ne dăm seama cât de des suntem supuşi influenţei negative
din partea altor oameni.
Este cunoscut faptul că există o categorie de persoane
care au capacitatea de a exercita influenţă asupra câmpului
informaţional al altor oameni, mai mult, deseori, fără să-şi dea
seama de acest lucru.
Dar sunt şi alţii care, în mod conştient, stăpânesc
asemenea capacităţi şi acţiunea lor poate fi atât benefică, cât şi
patogenă. Şi cu cât este mai puternică influenţa, exact cu atât se
modifică, se deformează şi se micşorează biocâmpul nostru, iar
Fig. 7
spre sfârşitul zilei acesta devine slab şi neuniform, începem să
simţim o oboseală uriaşă, scăderea forţelor şi a dorinţelor.
Există şi influenţe interne psihice asupra structurilor proprii de câmp
informational ale omului însuşi: excitaţiile, furia, ura, supărarea, răutatea,
invidia, amărăciunea, gelozia, setea predominantă pentru îmbogăţirea materială
şi pentru vorbe murdare precum şi alte defecte umane. Toate acestea provoacă în
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jurul sursei nişte vibraţii energetice puternice, iar vibraţiile sunt în măsură să
deformeze câmpul energetic propriu. (Fig. 7)
În toate cazurile este vorba de distrugerea câmpului informaţional al
omului de către nişte clustere anomalice mari ale câmpurilor fizice fine sau de
aşa numita radiaţie torsionică cu polarizare de stânga. Aceste raze anomalice
pătrund peste tot, acţionează asupra tuturor oamenilor, indiferent de sex, vârstă
şi stare de sănătate, iar nivelul acestor radiaţii, odată cu dezvoltarea civilizaţiei,
creşte în mod constant.
S-a stabilit faptul că influenţele câmpurilor electromagnetice generează
anomalii în comportamentul oamenilor şi al animalelor. Noi avem cunoştinţe
despre bioritmurile corpului uman, care sunt strâns legate de mişcarea
Pământului. Modificările în pulsaţia energiei Pământului influenţează nemijlocit
asupra presiunii sângelui, respiraţiei, funcţionării inimii, sistemului imunitar al
organismului şi producerii de hormoni.
S-a demonstrat că celulele canceroase supuse unei radiaţii de numai 60Hz
(ca normă 10Hz) încep să crească de 6 ori mai repede, în comparaţie cu ritmurile
obişnuite.
SIMPTOMELE PRIMARE
AL DETERIORARII CAMPULUI BIOINFORMATIONAL A OMULUI
Scăderea memoriei, oboseala generală, starea de somnolenţă sau
insomnia, durerile de cap cronice, ameţelile, depresiile, psihozele şi nevrozele cu
sentimentul de neîncredere, refugiul „în sine”.
Acestea sunt deosebit de periculoase la vârsta copilăriei şi cea a adolescenţei.
Dezvoltarea în continuare a acestei stări primare de "preboală" conduce la
dezorientarea sistemului imunitar, cu toate urmările ce decurg de aici: procese
tumorale, bolile sistemului endocrin, uro-genital, cardiovascular etc.
De aceea, una dintre problemele stringente de igienă din ultimul timp o
reprezintă înlăturarea tuturor urmărilor nocive posibile pentru sănătatea omului.
La ora actuala, singura solutie pentru a ne feri de aceste campuri periculoase
reprezinta folosirea mijloacelor de protectie bioinformationala.
TORSER - GENERATORUL TORSIONIC
După numeroase experimente, pe parcursul a mai
multor ani, a fost descoperita tehnologia pentru protecţie
împotriva influentelor nocive a radiaţiilor de către un
grup de oameni de ştiinţă din Rusia si Ucraina.
Aceasta tehnologia este bazata pe campuri de
torsiune, care au fost descoperite de A.Einstein.
Pe baza acestor tehnologii a fost creat un
dispozitiv unicat nu numai din punct de vedere al proprietatilor de protecţie, dar
Fig. 8
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şi al celor de însănătoşire: generator de camp de torsiune de dreapta sub
denumirea comerciala TORSER. (Fig. 8)
Reprezintă un dispozitiv de protecţie bioenergetica principial nou, bazat
pe legile studiate privind interacţiunea câmpurilor informaţionale (de torsiune).
Din punct de vedere al construcţiei şi al acţiunii sale, acesta nu are analogi în
practica mondială, ceea ce în mod sigur, permite să fie numit dispozitiv bazat pe
noile tehnologii de vârf ale secolului XXI.
Dacă radiaţia, care exercită influenţă negativă asupra omului, nu poate fi
ecranată, atunci de ce nu ar putea fi deviată?
Tocmai pe acest principiu funcţionează TORSER. Influenţa negativă este
înlăturată tot cu ajutorul unui tip de camp, dar care este pozitiv şi inofensiv
pentru om.
În jurul utilizatorului se creează o zonă "curată" şi, ca urmare a acestui
fapt, în organismul uman începe procesul de autorefacere. De
aceea, destinaţia dispozitivului TORSER este aceea de a crea
în jurul omului o zonă de protecţie, corecţie şi sigură din punct
de vedere bioinformational. (Fig. 9)
TORSER neutralizeaza radiaţia negativa, creând un
obstacol în apariţia legăturilor energo-informaţionale între sursa
de radiaţii şi om. Ca urmare a acestui fapt, indicatorii fiziologici ai
Fig. 9
organismului uman se menţin la parametri normali.
CONSTRUCTIA TORSER
Din punct de vedere al construcţiei, TORSER se compune din câţiva
cilindri concentrici de aceeaşi înălţime, amplasaţi coaxial unul în altul, executaţi
dintr-un material dielectric special, iar în spaţiul dintre aceştia sunt amplasaţi
cilindrii metalici de dimensiuni mai mici, fabricaţi din diferite metale speciale.
Aceşti cilindri metalici din interiorul dispozitivului, cu dimensiunile şi
proporţiile lor geometrice determinate, asigură formarea unor câmpuri de
torsiune statice de formă complexă.
Spaţiul dintre cilindri este umplut cu un polimer complex (compoziţia
acestuia este know-how), care este supus acţiunii unui anumit generator activ de
câmp de torsiune din dreapta, în timpul polimerizării
acestuia, ceea ce permite realizarea polarizării de spin
(din partea dreaptă) a biopolimerului. (Fig. 9)
Pentru ridicarea gradului de sensibilitate a
polimerului faţă de acţiunea câmpului de torsiune, înainte
de polarizare, în material se introduc, unele adaosuri
Fig. 9
paramagnetice (combinaţii complexe ale cuprului, aurului
si metaloide). Moleculele adaosurilor se introduc în catenele polimerilor şi, prin
interacţiune cu câmpul de torsiune exterior şi cu câmpul creat de cilindrii,
forţează moleculele legăturilor polimerului să se alinieze în direcţia necesară.
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Structura obţinută în felul acesta se păstrează în timpul întăririi
polimerului. Ca rezultat al acestui fapt, câmpul static de torsiune formal al
dispozitivului se măreşte în mod substanţial, ceea ce ridică la maxim eficienţa
protecţiei.
Caracterul unicat al dispozitivului TORSER constă în posibilitatea de
acţiune locală şi la distanţă asupra omului şi faptul că nu necesită alimentare
electrică.
Dacă biocâmpul este dereglat, epuizat fondul energo-informaţional al
organelor interne şi al sistemelor, atunci chiar şi o utilizare pe termen foarte
scurt a dispozitivului TORSER exercită o acţiune de restabilire simţitoare.
Una dintre cele mai avansate metode electrofizice de cercetare a stării şi a
energeticii omului o reprezintă metoda de vizualizare cu descărcare în gaze bioelectrofotografia, bazată pe efectul cunoscut al lui Kirlian ("fotografierea in
câmpul electric de înaltă frecvenţă").
Parametrii imaginii prin descărcare în gaze depind de proprietăţile
obiectului cercetat şi, în felul acesta, analizând caracterul luminescenţei induse
de către obiecte, apare posibilitatea de a judeca despre starea energetică a
obiectului într-un moment concret. În acest cadru caracteristica de bază a acestei
metode constă în prelucrarea computerizată, bazată pe metode şi concepţii
matematice moderne, şi extragerea unei concluzii concrete pentru analiza
ulterioară sau pentru evaluările experţilor.
S-a demonstrat faptul că intensitatea, caracterul şi structura luminescenţei
depind în mare măsură de starea iniţială a obiectului, de nivelul proceselor vitale
ale acestuia, de starea funcţională a anumitor organe şi ţesuturi, cât şi de
specificul proceselor patologice, în cazul unor îmbolnăviri.
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