FREKVEN^NO ZDRAVLJENJE

Zdravljenje z ve~valovnim oscilatorjem

Obujeno zdravljenje z nihaji

RESONANCA
Lakhovsky je za~el eksperimentirati z oscilirajo~imi krogi
leta 1924. Svoj koncept celi~ne oscilacije, po kateri so celice majhni vibrirajo~i krogi, ki oddajajo
ultrakratke elektromagnetne valove, je najprej preveril na rastlinah, ki jim je vcepil raka, potem
pa je za~el zdraviti tudi ljudi.
Sredi leta 1931 je preizkusil

Terapija z ve~valovnim
oscilatorjem razstruplja in
pomlajuje; ker zelo dobro
prekrvi mo‘gane, bi bila
dobra po mo‘ganski kapi
ali kot preventiva …

Foto A. Paljevec

V

lastnosti vklju~ujejo upor, kapacitivnost
in indukcijski upor. Ko so te tri elektri~ne
lastnosti pravilno konfigurirane, povzro~ijo nihanje visokih frekven~nih sinusnih valov, ki jih vzdr‘uje majhna, stabilna oskrba z energijo pravilne frekvence
od zunaj. Ta u~inek je znan kot resonanca.
Zamisel resonance je klju~na za razumevanje ve~valovnega oscilatorja. Za
u~inek naprave v razli~nih francoskih la‘je razumevanje to lahko primerjamo
klinikah. Domneval je, da imajo vse ‘ive z guganjem otroka na gugalnici. Dokler
celice – rastline, ljudje, bakterije, paraziti star{i ob pravem trenutku potiskajo gu– lastnosti, ki so povezane z oscili- galnico, se otrok lahko naprej guga. V
rajo~imi elektri~nimi krogi. Te celi~ne elektroniki se krogi, ki ustvarjajo ponavljajo~e se sinusne valove, imenujejo elektromagnetni resonatorji,
{e bolj pogosto pa so znani kot
oscilatorji.
Lakhovsky je trdil, da oscilacije zelo visokih frekvenc vse
‘ive~e celice ne samo proizvajajo
in oddajajo, ampak jih tudi sprejemajo in se odzivajo na oscilacije,
ki so jim vsiljene iz zunanjih virov. Ta zunanji vir sevanj ali oscilacij povzro~ajo kozmi~ni ‘arki,
ki stalno bombardirajo Zemljo,
kot tudi sodobni dnevni viri, kot
so radijski in televizijski sprejemniki, ra~unalniki, mobilni telefoni
in {tevilni drugi … Ko so zunanji
viri oscilacije usklajeni – kar pomeni, da so natanko iste frekvence, kot jih ustvarja celica –, se
vitalnost in mo~ celice okrepita.
^e pa so te zunanje frekvence
nekoliko druga~ne, izvirnih celi~nih oscilacij ne okrepijo, temve~
jih lahko zavirajo ali oslabijo, kar
povzro~i izgubo vitalnosti in mo~i celice.
Bolne celice, ki jih povzro~ajo
V Sloveniji z MWO napravami dela resonan~ni in bioresonan~ni terapevt Vlado Ko‘el.
organizmi v oku‘eni osebi, proiz-

e~valovni oscilator ali MWO je
naprava, ki deluje na ve~ valovnih dol‘inah, izumil pa jo
je Georges Lakhovsky (1869–1942), ruski in‘enir, pionir bioelektrike, ki je
pred drugo svetovno vojno emigriral
v Francijo. Z ve~valovnim oscilatorjem,
ki ustvarja polje, v katerem lahko vsaka celica, organ, ‘ivec, tkivo najde svojo frekvenco, je uspe{no zdravil razli~ne bolezni in tudi rakave bolnike. V
ZDA so ga uporabljali do leta 1942 in
v Evropi naslednjih petnajst let. Kmalu
po smrti Lakhovskega so leta 1942 po
ukazu napravo odstranili iz ameri{kih
bolni{nic. Majhnemu krogu ameri{kih raziskovalcev je uspelo,
da je oscilator vendarle pre‘ivel.
Dana{nje naprave so manj{e
replike originala, v Sloveniji z
eno od njih dela resonan~ni in
bioresonan~ni terapevt Vlado
Ko‘el, ki ‘e ve~ kot desetletje
preu~uje elektromedicino.
Izvirna zamisel za ve~valovni
oscilator pripada Nikoli Tesli;
njega je Lakhovsky tudi ve~krat
poprosil za pomo~ med svojim
raziskovanjem. MWO je nekak{na kombinacija Teslove tuljave in
zemeljskega generatorja.
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vajajo druga~ne frekvence kot normalne, zdrave celice. Lakhovsky je za bolne
ljudi ali rastline ugotovil, da bi, ~e bi
lahko zvi{al amplitudo nihanja zdravih
celic, to pove~anje preplavilo in zavrlo
oscilacije, ki jih povzro~ajo bolne celice,
in tako spro‘ilo propad celic, ki povzro~ajo bolezen.

BOJ Z VIRUSI
IN BAKTERIJAMI
Georges Lakhovsky je zasnoval in
uporabljal izvirni ve~valovni oscilator
med leti 1929 in 1940. Celi~no jedro z
njegovimi »‘arilnimi nitkami« je videl
podobno kot elektronsko nihajo~e vezje,
sposobno po{iljanja in oddajanja vibracijskih informacij. Verjel je, da ima vsaka
celica v telesu svojo lastno stopnjo notranje vibracije. Bolezen je prepoznaval kot
boj vibracij med celicami telesa in virusi
ter bakterijami. ^e patogeni organizmi

zmagajo v tem vibracijskem tekmovanju, celice energijsko ope{ajo in postanejo bolj dovzetne za bolezen.
Po Lakhovskem lahko ta vibracijski
napad prepre~imo, ~e v sistem uvedemo
{irok spekter radijskih frekvenc harmoni~nih energij – potem bi po na~elu simpateti~ne ali vsiljene resonance vsaka
celica izbrala natanko pravilno frekvenco, potrebno za okrepitev svoje notranje
vibracije, in zdrava celica bi bila bolj
odporna na vibracijski napad virusov in
bakterij.
Osrednja zamisel Lakhovskega je
bila: vsak obro~ njegove posebne antene
seva v razli~ni valovni dol‘ini in frekvenci, odvisno od njegovega premera.
Razli~na velikost obro~ev vzpostavlja
interferen~ne vzorce med njimi, ustvarjajo~ mno‘ico harmoni~nih frekvenc v
razli~nih valovnih dol‘inah. Bolnik je
torej izpostavljen ve~valovnemu nihajo-

Foto L. Z.

OBUJENO

Mo~no elektromagnetno polje med antenama
je pokazala ‘arnica v merilnem instrumentu,
ki je posvetila.

~emu polju. Izpostavitev tak{nemu polju inducira u~inek razstrupljanja, ker se
telo sku{a znebiti strupov.

Originalen povzetek polarizacijske antene zdravnika Georgesa Lakhovskega

Polarix
olarix polo‘imo tja, kjer
nas boli. Takoj se po~utimo bolje. V~asih se bole~ina za trenutek pove~a, potem pa popusti.
Disk s prekinjenimi bakrenimi spiralami je periodi~na
logaritemska antena, ki iz
okolja zajema zdrava nihanja,
jih okrepi in oddaja tja, kamor
je polo‘en. Bolne celice nihajo
po svoje, Polarix jih sili, da zanihajo spet zdravo. Tako se
telo zdravi sámo, ne da bi
vanj kaj vna{ali. Polarix ne seva in ni magnetiziran. Deluje
po principih fizike in ne kemije. Elektroin‘enirji, ki se
ukvarjajo z antenami, njegovo delovanje merijo.
Polarix je originalen pov-
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zetek polarizacijske antene
zdravnika Georgesa Lakhovskega. Ob pomo~i
Nikole Tesle jo
je zasnoval

Polarix je
na voljo na
Misteriji.si
ali 051/307 777.

kot bistven del naprav, s katerimi so v bolni{nicah pred
razcvetom kemije
uspe{no in
poceni

Foto L. Z.

P

zdravili tudi najhuj{e bolezni.
In spet ponekod z njegovimi
napravami zdravijo tudi najte‘je bolezni brez kemije, zgolj
z uravnavanjem nihanj celic.
Ker ima vse v vesolju svoja nihanja, je z nihanji mogo~e pose~i na vsa podro~ja ‘ivljenja.
Otroci in ‘ivali se na delovanje Polarixa odzovejo povsem instinktivno; naj vas ne
preseneti, ~e boste dali disk
na le‘i{~e va{ega psa, pa vam
ta ne bo dovolil, da ga spet
vzamete.
Polarix izbolj{a vodo, hrano in podalj{uje sve‘ost ‘ivil.
Deluje tudi v hladilniku.
Disk Polarix deluje tudi v
prostoru in vsaj deloma odpravlja z elektrosmogom vsi-

O BUJENO

PRVI POSKUSI NA
RAKAVIH RASTLINAH
Lakhovsky je svojo teorijo najprej dokazal na rastlinah. Leta 1924 je geranijam vcepil raka, ki ustvarja tumorje. Po
tridesetih dneh se je tumor razvil v vseh
rastlinah. Vzel je eno od desetih rastlin
in preprosto izdelal in oblikoval te‘ko
bakreno ‘ico v zanko z odprto tuljavo
premera pribli‘no 30 centimetrov okoli
sredi{~a rastline.
Bakrena tuljava deluje kot antena ali
ugla{evalec, ki zbira in koncentrira nihajo~o energijo od izjemno visoke frekvence kozmi~nih ‘arkov. Premer bakrene
zanke dolo~a, katero frekven~no obmo~je bo ujeto. Ugotovil je, da 30-centimetrska lovi frekvence, ki padejo znotraj
resonan~nega frekven~nega razpona
rastlinskih celic. Ta zajeta energija okrepi resonan~na nihanja, ki jih naravno
proizvaja jedro celice geranije. To omo-

CELOSTNO
ZDRAVLJENJE
S POLAGANJEM
NA ^AKRE
S Polarixom lahko izvedemo celoten program zdravljenja, ~e ga polagamo na ~akre
(bolezni v povezavi s ~akrami
so povzete po knjigi ^akre,
mavrica ‘ivljenja avtorja Mat-

U^INKOVITOST
BAKRENIH ZAPESTNIC
Lakhovsky je potem oblikoval zanke
bakrenih ‘ic, ki se nosijo okrog pasu,
vratu, komolca, zapestij, kolen ali gle‘njev ljudi (ali ‘ivali) in ugotovil, da je
pri{lo, ~e je preteklo dovolj ~asa, do
precej{njega olaj{anja bolezenskih simptomov.

ja‘a Bogdana Zepana). Skozi
~akre dovaja in v njih skladi{~i ‘ivljenjsko energijo in
tako vzpostavlja telesno in

Te preproste tuljave, redno no{ene
okrog dolo~enih delov telesa, so po‘ivile
mo~ ~love{kih celic in pove~ale imunski
odziv, ki je poskrbel za patogene. Ko so
se raz{irile novice o uspehu s temi tuljavami, je mnogo Evropejcev nestrpno ~akalo, da dobijo svoje, a so morali zaradi
zaostankov ~akati mesece. Za te ljudi so
bile bakrene zapestnice tako u~inkovite
in koristne ne le zato, ker telesu zagotavljajo minimalne sledi bakra, kar tudi pomaga, ampak predvsem zato, ker zapestnica deluje kot tuljava Lakhovskega.
Da se dose‘e u~inek Lakhovskega, je pomembno, da je zapestnica odprta in izdelana iz bakra. Zaprti obro~i preprosto
ne delujejo.
Georges Lakhovsky je ob izbruhu
druge svetovne vojne objavil angle{ko
izdajo knjige Skrivnost ‘ivljenja: elektrika,
sevanje in va{e telo (The Secret of Life:
Electricity, Radiation and Your Body).
V njej pi{e, da je zdravje odvisno od ce-

du{evno ravnovesje.
Polarix polagajte na ~akre
po deset minut vsaj na za~etku. Polaganje lahko ponovite

ve~krat na dan. ^e ne ob~utite nelagodja, je lahko disk
na va{em telesu dlje ~asa. A
pozor: na glavi najve~ tri minute, pri zelo bolnih in starih
je dovolj ‘e ena minuta.
1 Korenska ~akra
Za deset minut – ~e ne ob~utite nelagodja, pa tudi dlje
– vstavite disk med zadnjik in
spolovilo. Od zadaj: na trtico.
INDIKACIJE: Bolezni debelega ~revesa: zaprtje, diareja … * vse te‘ave in bolezni
hrbtenice (predvsem spodnji
del) * bolezni sklepov (predvsem no‘nih), artritis … * bolezni krvnih ‘il in motnje v
cirkulaciji krvi: hladna stopala in hladne roke, raz{irjene
vene, hemoroidi, visok ali
nizek krvni tlak, krvavitev iz
nosu … * motnje v krvni sliki:
anemija, motnje v strjevanju
krvi … * bolezni v povezavi s
kostmi: osteoporoza * motnje
v imunskem sistemu: ekcemi,

Foto T. Svete

ljena nihanja, a seveda ni vsemogo~en. Lahko izbolj{a po~utje.
Polarix polagamo na sebe,
na bole~e mesto, lahko sedemo nanj, ga nosimo v ‘epu,
torbici, ga imamo na mizi …
Lahko ga posojamo. Deluje
trajno. Najbolje je, da ga uporabljamo v za{~itnem ovoju,
sicer pa ga vsake toliko ~asa
o~istimo z rahlo vla‘no krpo.
Deluje tudi skozi obleko in
ni pomembno, katera stran je
obrnjena proti telesu.

go~a rastlini, da preplavi nihanja rakavih celic in uni~i raka.
V manj kot treh tednih je tumor odpadel in v dveh mesecih se je rastlina
razbohotila. Vse druge rastline, ki so jim
vcepili raka, so brez antenske tuljave
umrle v tridesetih dneh. V svoji knjigi
je Lakhovsky objavil slike okrevajo~ih
rastlin po dveh mesecih, {estih mesecih
in enem letu. Tri leta pozneje, ko je pustil
originalno tuljavo na mestu, se je tista
rastlina zelo bujno razrasla.

ZDRAVLJENJE Z NIHAJI

Da je polarix periodi~na logaritemska antena, ki lahko deluje kot
sprejemna ali oddajna antena, je z meritvami potrdil diplomirani in‘enir
elektrotehnike Jure Grjolj, ki dela na oddelku za oddajnike in zveze na
RTV Slovenija, kot in‘enir radiodifuzije specialist. Kot merilni
in{trument je uporabil obi~ajni in{trument, ki ga uporabljajo za meritev
antenskih sistemov (aparat Network Spectrum Analyzer). Polarix je
priklju~il na in{trument in meril frekvence polarixa.
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alergije … * vse vrste kroni~nih bolezni * te‘ave z zobmi
in dlesnimi * nespe~nost *
kroni~ni ob~utek utrujenosti
* hiperaktivnost * previsoka
ali prenizka telesna te‘a *
te‘ave z ledvicami in mehurjem: cistitis, pogosto uriniranje, mo~enje postelje, vnetje
ledvic, ledvi~ni kamni * spolne te‘ave: impotenca, no‘ni~ni herpes * te‘ave s stopali –
ploske noge, glivi~na vnetja.
POZITIVNI DU[EVNI VIDIKI: razvoj ‘ivljenjske energije, volje do ‘ivljenja, samoohranitev, vztrajnost, vzdr‘ljivost, ohranjanje ‘ivljenja.
2 Spolna ~akra
Za deset minut – ~e ne ob~utite nelagodja,
pa tudi dlje – polo‘ite disk med popek in sramno kost,
dva do tri centimetre
pod popkom. Od zadaj: na
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ki ga je leta 1941 izvedel ugleden brooklynski urolog v glavni newyor{ki bolni{nici. Poznej{a izdaja Skrivnosti ‘ivljenja
podrobno opisuje ve~ takih primerov.
Kar se je zdelo kot obetaven razvoj v
uporabi MWO-ja v Ameriki, je hitro
zbledelo, potem ko je Lakhovsky leta
1942 pri triinsedemdesetih letih nepri~akovano umrl. V New Yorku ga je do
smrti povozil avto na zelo misteriozen
na~in. Verjetno ni {lo za naklju~je. Njegovo opremo so odstranili iz bolni{nice
in bolnikom rekli, da terapija ni ve~ na
voljo.
Razen tega kratkega presku{anja v
New Yorku je delo Lakhovskega ostalo
ameri{ki javnosti povsem neznano. Tudi
spektakularen uspeh newyor{kih primerov je bil hitro pozabljen. O~itno so
bile pri izbrisu spomina na ve~valovni
oscilator v Ameriki na delu skrivne
roke. Na sre~o pa je majhno, a nara{~a-

Ilustracija arhiv Misteriji

li~nih oscilacij in bakterij, rakov in drugih patogenih mikroorganizmov, ki
povzro~ajo interferenco teh oscilacij. To
njegovo delo je ostalo sicer neopa‘eno,
a je pridobil pozornost svetovne javnosti
z dramati~nimi rezultati, ki jih je pridobil z ve~valovnim oscilatorjem.
Leta 1941 je pri{el v New York, da se
je izognil nacisti~ni okupaciji v Franciji.
Mark Clement je v delu Valovi, ki zdravijo
(The Waves that Heal) opisal, koliko ljudi in organizacij je stopilo v stik z Lakhovskim, da bi unov~ili njegovo MWO
terapijo. Film, ki ga je naredila »podjetna
kozmeti~arka«, je pokazal ve~ {tudijskih
primerov zdravljenj z MWO-jem, ki so
dokazali, da so zanimivi in prepri~ljivi.
Na Lakhovskega se je obrnilo tudi
ve~ bolni{nic, ki so upale, da bodo lahko
eksperimentalno preizkusile njegovo
napravo. Izjemne rezultate so dosegli v
sedemtedenskem klini~nem preskusu,

Polarix, polo‘en na sr~no ~akro

jo~e {tevilo raziskovalcev in radovednih
Ameri~anov pomagalo pre‘iveti tej preprosti napravi, s katero so hitro in brez
pompa ozdravili na tiso~e ljudi. Ve~
ljudi zdaj ponuja MWO, ki so ga naredili
s trdim delom in raziskovanjem MWOja Lakhovskega, odlo~eni, da ta tehnologija za re{evanje ‘ivljenj pre‘ivi.

MWO V SLOVENIJI
V Sloveniji z MWO napravo dela
resonan~ni in bioresonan~ni terapevt
Vlado Ko‘el*, ki elektromedicino preu~uje ‘e ve~ kot desetletje. Udele‘il se je
ve~ izobra‘evanj v tujini in ima tudi bogato arhivsko gradivo o ameri{ki elektromedicini. Deluje v okviru dru{tva
Talamus – dru{tvo za raziskave in razvoj na podro~ju zdravja in izobra‘evanja
v Ljube~ni. Da je med obema antenama,
vsako sestavlja krog bakrenih cevi iz
dvanajstih kro‘nic, vzpostavljeno mo~-

trtico – kri‘nico.
INDIKACIJE: Bole~ine v
kri‘u (lumbalni del hrbtenice) * bolezni debelega ~revesa: napihnjenost trebuha,
zaprtje, vetrovi, diareja … *
bolezni rodil: amenoreja, endometrioza, ciste na jaj~nikih,
neplodnost, rak, menstrualne
te‘ave (bole~e, neredne), miomi in menoragija (premo~no
krvavenje med menstruacijo),
predmenstrualni sindrom,
te‘avna menopavza, spolne
bolezni * bolezni mo{kih spolnih organov: bolezni mod
(tumor), bolezni prostate, spolne bolezni * bolezni limfnih
poti in bezgavk: edemi, vnetja, limfomi * imunski
sistem: alergije.
POZITIVNI
DU[EVNI VIDIKI:
zavedanje lastnega
telesa, vitalnost, ustvarjalnost, zdravilna
energija, izumiteljstvo,
strast, ‘ivljenjska radost.

3 Son~ni plete‘ /
popkovna ~akra
Za deset minut – ~e ne ob~utite nelagodja, pa tudi dlje
– polo‘ite disk med popek in
prsnico, na son~ni plete‘. Od
zadaj: na osmo prsno vretence.
INDIKACIJE: Sladkorna
bolezen, motnje ravni sladkorja v krvi * bolezni prebavil * ‘elodec in dvanajsternik: ~ir, gastritis, zgaga …
* bolezni in vnetje tankega
~revesa, celiakija: diareja,
zaprtje, anemija … * bolezni
jeter: zlatenica, hepatitis, ciroza * pankreatitis (vnetje
trebu{ne slinavke) * polipi,
hemoroidi * ‘ol~ni kamni *
bolezen nadledvi~nih ‘lez *
bolezni vranice (ezoteri~na
povezava z ‘elodcem) * motnje hranjenja: debelost, anoreksija, bulimija * ledvi~ne
te‘ave * ko‘ne bolezni * ‘iv~na iz~rpanost.

ZDRAVLJENJE Z NIHAJI
Foto L. Z.

O BUJENO

Polarix je narejen po tehni~nih principih, katerih delovanje je v medicini dokazal in uspe{no
uporabljal dr. Georges Lakhovsky.

no elektromagnetno polje, smo preverili
kar na licu mesta v njegovi raziskovalni
sobi s pomo~jo ‘arnice, ki sem jo dr‘ala
v rokah in se je v polju pri‘gala …
Vlado Ko‘el pojasnjuje, da je med
antenama vzpostavljeno elektromagnetno polje, katerega vrednost je Tesla
POZITIVNI DU[EVNI VIDIKI: ob~utite svoj jaz, ob~utki so~utja, ~ustvenosti, empatije, ob~utljivosti, vztrajnosti
in spontanosti.
4 Sr~na ~akra
Za deset minut – ~e ne ob~utite nelagodja, pa tudi dlje –
polo‘ite disk v sredino prsnega ko{a, med prsni bradavici.
Od zadaj: v isti vi{ini na hrbtu,
na drugo prsno vretence.
INDIKACIJE: Bolezni srca
in o‘ilja, infarkt, angina pektoris, aritmije, prirojene okvare srca, po{kodbe zaklopk,
arterijske bolezni, raz{irjeno
srce, hipertenzija ali hipotenzija * bolezni plju~: bronhialna astma, plju~nica, bronhitis,
tuberkuloza, plju~ni rak * bolezni imunskega sistema: alergija, gripa, kroni~na utrujenost, aids … * bolezni dojk *
te‘ave z rameni in rokami:
sklepi, mi{ice, nevralgije *
te‘ave s hrbtenico v prsnem
predelu: skolioza, kifoza.

izra~unal s posebno formulo. Zakaj
anteno sestavlja prav dvanajst kro‘nic
oziroma bakrenih votlih obro~ev?
»Z dvanajstimi kro‘nicami je dobil
pravo frekven~no obmo~je, ker so tu
zajeti ve~kratniki frekvenc. Te frekvence
zajamejo prakti~no vse celice – ‘ivalske,

POZITIVNI DU[EVNI VIDIKI: ljubezen do bli‘njega,
med~love{ka toplina, pripadnost skupini, ob~utek svoje
lastne vrednosti, umetni{ko
izra‘anje, strpnost.
5 Grlna ~akra
Za deset minut – ~e ne
ob~utite nelagodja, pa tudi
dlje – polo‘ite disk na grlo.
Od zadaj: na tretje vretence.
INDIKACIJE: Bolezni {~itnice: tirotoksikoza-hipertiroidizem, hipotiroidizem, {~itni~ni tumor, rak * bolezni
grla: angina, hripavost, laringitis * bolezni dlesni in ust:
vnetja, granulom zob, ulkusi,
afte, herpes … * motnje sr~nega utripa (kot posledica delovanja {~itnice) * bole~ine in izkrivljanje vratnega dela hrbtenice * motnje v po‘iralniku
* u{esne bolezni * multipla skleroza * nahod, vnetje sinusov
* kroni~ni bronhitis, emfizem
(kot posledica kajenja) * celi~-

rastlinske in ~love{ke. Pokrijejo celoten
spekter. Noben od teh spektrov ni {kodljiv za ~loveka, niti ne za rastline, ‘ivali
… Gre za kratke valove, nad katerimi
na{i terapevti na~eloma niso navdu{eni.
Kratki valovi so namre~ blizu ‘arkom

na presnova * motnje v metabolizmu * krhke kosti (posledica pomanjkanje kalcija).
POZITIVNI DU[EVNI VIDIKI: sposobnost za komunikacijo, harmoni~no zavedanje
samega sebe, sposobnost koncentracije za u~enje, racionalno mi{ljenje.
6 ^elna ~akra
Samo za najve~ tri minute
– {e manj, ~e za~utite nelagodje, omotico – polo‘ite disk
na ~elo med obrvi. Od zadaj:
na prvo vratno vretence, na
podalj{ek hrbtenja~e.
INDIKACIJE: Mo‘ganska
kap * mo‘ganski tumor * motnje vida: kratkovidnost, daljnovidnost, astigmatizem, {kiljenje, glavkom, konjunktivitis, iritis … * glavobol: napetost, migrena * vrtoglavica,
omotica * disleksija * okvare
sluha: {umenje, izguba sluha,
vnetja u{es * bolezni hipofize
(neravnovesje endokrinih ‘lez),

-

presnovne motnje.
POZITIVNI DU[EVNI VIDIKI: medsebojna povezanost du{, samozavest, ustvarjalna energija, razsvetljenje, zdravilna energija, odprtost za nove zamisli, nadzor
lastnih misli.
7 Kronska ~akra /
temenska ~akra
Samo za najve~ tri minute
– {e manj, ~e za~utite nelagodje, omotico – polo‘ite disk
na teme, na vrh glave.
INDIKACIJE: Bolezni ‘iv~evja * du{evne bolezni: depresija, mani~na depresija,
shizofrenija, psihoze, nevroze
* epilepsija * mo‘ganski tumorji * meningitis * Parkinsonova bolezen * izpadanje las.
POZITIVNI DU[EVNI VIDIKI: povezanost z vesoljem,
duhovna mo~, obra~anje k
duhovnosti, religioznost, vera, vseobsegajo~e vedenje,
D
notranji vpogled.
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sogovornika nima ni~ opraviti
s kozmologijo. Naprava ima
povezavo s kozmologijo samo
v tem smislu, da morajo biti
antene pravilno postavljene.
»Te antene ne smejo delovati ob polni luni in morajo biti
pravilno postavljene v smeri
VISOKE
sever–jug. Antene so mo~no
FREKVENCE
ozemljene. Te ozemljitve gredo
KRATKEGA
ven in so sedem metrov globoko skopane luknje. Lukenj je
DOMETA
sedem in vse morajo imeti nad
V takratnem ~asu so bile
seboj drevo, neko ‘ivo rastlino.
frekvence, ki jih je oddajala naTakih anten ne more{ imeti v
prava, visoke, danes pa, kot
bloku.«
ugotavlja Vlado Ko‘el, te frekKratki valovi neposredno
vence niso ve~ tako visoke.
vplivajo na elektri~no omre‘je.
»V osnovi gre za visoke frekKo naprava deluje, moti delovence kratkega dometa, a bolj
vanje televizije, interneta …
pomembno je, da gre za ve~
»^e je bioresonanca hkrati
razli~nih frekvenc, multikratpri‘gana,
‘e ne deluje ustrezno.
nike frekvenc, zato da se celica
Ti
valovi
se
namre~ motijo med
pravilno informira. To je pravseboj.
Pri
novodobnem
oscilazaprav radioterapija, ampak
torju
ne
bi
bilo
motenj,
saj
bi bil
tega ne moremo ena~iti z onko‘e
sam
v
Faradayevi
kletki.
lo{ko radioterapijo. Bolj ima
Okno mora biti odprto, ker napovezavo s tem kot radijski odprava potrebuje veliko ventiladajnik in sprejemnik. Tu ni nav- Po raziskavah Vlada Ko‘ela bi lahko terapije zelo pomagale pri
cije, zraka. Ta naprava se zelo
zo~ih nobenih gama ‘arkov …« odpravljanju bole~in, hudih po{kodbah hrbtenice, kolena, sklepov,
segreje. Terapevt mora imeti
Kako deluje naprava na ce- ahilove tetive, raznih artritisih in revmatizmu, mo‘no bi bilo tudi posluh za zvok. Naprava
pomagati tudi rakavim bolnikom.
lice?
mora oddajati pravi zvok …
»Potencial celice se giblje od minus kot jih daje klasi~ni oscilator na iskro. Ton, ki ga sli{im, mora biti ugla{en.
60 do minus 110 miliamperov. Zdrava Difuzor, kot ga je oblikoval Lakhovsky, Temu se re~e, da ugla{ujem iskro. Ko je
celica naj bi delovala od minus 60 do mi- je sestavljen iz niza lo~enih koncentri~- ugla{ena, so multivalovniki pravilni.«
nus 90 miliamperov. S temi terapijami nih oscilirajo~ih krogov, med seboj pose uravnava potencial celice, da pride na vezanih s svilenimi nitkami. Oscilator
POMLAJEVANJE
to obmo~je, in takrat je celica najbolj oddaja vse osnovne valovne dol‘ine od
IN RAZSTRUPLJANJE
funkcionalna, odporna. Celice se torej 10 centimetrov do 400 metrov, ki ustreAli terapija spreminja krvno sliko?
informirajo na pravo raven, da je njihova zajo frekvencam od 750.000 do tri milinapetost pravilna. ^e je ena celica, je to jarde na sekundo.
»^e gledava krvno sliko – krvno
malo, ~e jih je deset tiso~, je pa to ‘e veliKot ugotavlja Vlado Ko‘el, ima nje- plazmo vam zelo redkokdaj kdo pogleka mo~.«
gova miniaturna kopija oscilatorja po- da – to si predstavljajte kot ribnik, ki je
Prvotni oscilator Lakhovskega je bil doben u~inek, a bi potrebovala ve~ ~asa poln smeti, v njem pa plavajo ribe. Ribe
te‘ak tri tone. To je bila ogromna napra- za zdravljenje kot originalni oscilator od so imunski sistem, so bele krvni~ke. Ko
va. Hranijo jo v Franciji, a javnosti ni Lakhovskega, ki je imel, kot sam pravi, ta ribnik o~istite, bodo ribe hitreje pladostopna. Dana{nje naprave so manj{e nedvomno {e kaj zraven in je v dogled- vale in je imunski sistem mo~nej{i,«
replike originala, obstajajo ‘e digitalne nem ~asu ozdravljal ve~ vrst rakastih pojasnjuje na{ sogovornik.
Po raziskavah Vlada Ko‘ela bi lahko
naprave, ki jih lahko dobi{ tudi ‘e v obolenj.
Pri napravi gre izklju~no za elektro- terapije zelo pomagale pri odpravljanju
majhni elektronski {katlici MWO iz
Amerike. A te ne dajejo multikratnikov, magnetno sevanje, ki po mnenju na{ega bole~in, hudih po{kodbah hrbtenice,
Foto L. Z.

radioterapije, ampak ti kratki
valovi nimajo ni~ z radioterapijo. Na~eloma tudi v elektroterapiji obstajajo kratki valovi,
a so pri njihovi uporabi bolj
rezervirani.«
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kolena, sklepov, ahilove tetive, raznih
artritisih in revmatizmu … U~inek bi se
moral poznati ‘e po prvi terapiji. Terapija zelo dobro prekrvi mo‘gane, zato
bi bila priporo~ljiva po mo‘ganski kapi
ali pa ‘e kot preventiva. Zadostuje deset
terapij, ki bi trajale pol ure ali 40 minut.
Ob strokovni podpori bi bilo mo‘no
pomagati rakavim bolnikom.
»Ena metodologija za zdravljenje
rakavih celic je, da se izvaja dvakrat
dnevno po 40 ali 80 minut. Za uspe{nost
terapije je potrebno uvesti sistem razstrupljanja in pri starej{ih bolnikih {e dopolnilno terapijo za pove~ano hidracijo
telesa, po potrebi tudi s prehranskimi
dodatki oziroma visokimi odmerki vitamina C in D. ^e enoceli~arje ali bakterije
ubija{ v telesu, jih mora{ tudi spraviti
ven iz telesa. V limfah se preve~ nakopi~i, zato je potreben cel sistem razstrupljanja.«
Pomembno je, da med terapijo pijemo ve~je koli~ine teko~in, najmanj en
liter tudi pri starej{ih. Ne zadostuje pitje
navadne ~iste vode, dobro je, da je to
pre~i{~ena voda, ozonska voda, destilirana voda …
So kak{ni negativni stranski u~inki,
ali lahko pod vplivom elektromagnetnega sevanja pride do kak{nih mutacij
v DNK?
»^e se preve~ dozira, ni najbolj{e.
Tkiva ne po{koduje, lahko pa se za~ne
spreminjati celi~na struktura,« opozarja
na{ sogovornik. Terapija bi se lahko
kombinirala tudi s homeopatskimi zdravili, saj nima nobenih stranskih u~inkov.
Tudi s kemoterapijo in s kak{nimi drugimi zdravili se ne izklju~uje, razen pri
nekaterih kemoterapevtikih v za~etnih
fazah.
»Z antibiotiki dobite ogromno strupov v vitalne organe, srce, jetra … Terapija pa razstruplja, ~isti limfni sistem in
tudi pomlajuje,« sklene Vlado Ko‘el, ki
ima tudi bogato arhivsko gradivo s
slikami elektromedicinskih naprav za
pomlajevanje.
Andreja Paljevec
*041/774 558 (Vlado Ko‘el)
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