
ИНФОРМОКОРЕГИРАЧКИ НОСАЧ
гранули од лактоза или восок, калајни плочки ( ) или прозирни фолии, етерични маслаSn

СУШТИНА НА ИНФОРМОКОРЕГИРАЧКОТО

ДЕЈСТВО

Основниот принцип на информотерапијата не се заснова

на дејството на материјата ниту на енергијата туку се

одвива по пат на ниво на информации.

а) За да се фагоцитираат некои инфективни агенси

(вируси - бактерии - паразити - микози) или клетка во

канцерогенеза, имуните клетки и имуниот систем бараат

правилни информации и точни инструкции КАКО и ШТО

треба да направат.

б) Организам има неограничени потенцијали за

ревитализација на оштетените ткива.

За да се активираат и придвижат механизмите за

ревитализација на клеточните оштетувања, потребни се

прецизни инструкции КАДЕ и КОЛКАВО е оштетувањето.

За да се иницира кревање на имуните и корегирачките

механизми, на организмот не му недостасуваат ниту

материјата ниту енергијата, туку му се потребни точни и

правилни информации и инструкции ШТО треба да се

прави.

Терапевтскиот метод врз база на повеќегодишните

научни истражувања на информативното дејство на

причинителите и на информационите корекции кај

патогенезата се дел од тотално нова гранка во

медицинските науки т .н . „ИНФОРМАЦИОНА

МЕДИЦИНА“.

УПАТСТВО
Информокорегирачките носители-супстанци се

употребуваат на три начини: 1. се држаат под јазик

(лактозни гранули), 2. се раствораат во жешка вода или

3. се лепат на слузокожата (фолии, калајни плочки и т.н.)

или во местото каде што се наоѓа болката.

1. УПОТРЕБА ПОД ЈАЗИК

Гранулите (лактозата) се држат под јазик без да се

шмукаат 4 пати во текот на 24 часа. На секои 6 часа

по 12 + 12 (фракционирано) гранули со пауза од 1-2

минути.

2. УПОТРЕБА СО ЖЕШКА ВОДА

Информотерапијата да се подготвува на бел лист

хартија во тенка керамичка шоља; како за кафе со

потенки ѕидови - да не е голема. На извор на топлина се

става метален сад со рачка предходно наполнет со еден

литар вода.

ПОСТАПКА

1. Во сад да зоврие вода на 100 °С и со неа да се попари

шољата. Ѕидовите на шољата треба да бидат жешки и

поради тоа треба да се наполни со жешка вода и да се

остави да одстои една минута. Сад со вода да се врати

на повторно вриење.

2. Во капачето (не со раце и не со лажица) да се оддвојат

од 12 до 15 гранули. Внимавај! отворената кутија со

гранули да не се истури!

3. Кога водата во тенџерето повторно ќе зоврие, шољата

се празни (се истура водата од шољата) и се става на бел

лист хартија.

4. Во истата врела и испразнета шоља се налива нова

врела вода. Шоља се полни до 3/4, веднаш потоа во неа

се ставаат 12-15 гранули. Внимавај! на брзината.

Гранулите треба веднаш да се стават, а капачето не

смее да се изложи на пареа за да не кондензира водата

на него.

5. Подготвената информациона терапија се остава на

ладење по природен пат, оддалечена од електрични

уреди и апарати. Шољата од надвор може да се завитка

со алуминиумска фолија. Доколку е потребно, можно е

„брзо ладење“ кога шољата се става во сад со ладна

вода или со мраз.

Кога терапијата ќе се излади до температура пониска од

10-15°С, само тогаш да се испие на „екс“. Доколку се

испие топла или млака, тогаш нема да делува.

ВНИМАВАЈ! Терапијата никогаш не смее да биде

изложена под скенер или ренген, или покрај големи

антени - предаватели (антените создаваат најголеми

проблеми). Можно е да се уништи!

Еден час пред да се испијат или топат под јазик и еден

час по внесување - топење не треба да се пуши, јаде и

пие (ни вода). За време на терапијата (мин. 7-10

терапевтски денови + 3-5 дена по терапијата) не се

препорачува конзумирање на: алкохол, чај кој содржи

ментол или кофеин, кафе во било каков облик, какао,

енергетски пијалоци (кока-кола, ред-бул, гуарана и сл.),

мастики и земање на хомеопатски препарати. Доколку се

внесуваат овие супстанци, нема несакани интеракции но

нема ни терапевтски ефект (терапијата се брише).

НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА НА ОРГАНИЗМОТ: Нема !

„Центар на информациона медицина“ ДООЕЛ

Ул. Мајка Тереза бр. 2-4, Скопје

тел. +389 (0) 70 42 92 42

информокорегирачки носачи


