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BIOFOTONI
Biofotoni so svetlobna esenca življenja. Najbolj optimalno
plešejo v bioritmu geo impulzov Schumannove resonance,
gradijo svetlobno oziroma energijsko telo živih bitij in vsako
sekundo sprožajo milijone bioloških reakcij v vsaki celici.
Biofotonski kvanti so milijonkrat nežnejši od običajnih
fotonov, ki jih z očesom zaznavamo kot vidno svetlobo.

B

iofotoni so svetlobna struktura,
ki določa obliko in delovanje organizma, obenem pa ga napaja
in sproža organske reakcije. Organizirani so v svetlobno ali eterično telo, ki
prežema in obdaja vsa živa bitja.

snov, ki razklene dvojno vijačnico
genskega zapisa in s svojimi biofotonskimi kamerami posnel našim
očem nevidno svetlobno senzacijo,
ki se ob tem razvije.

Orgonska svetlobna
Višje razviti organizmi
življenjska sila
premorejo več svetlikanja
od bolj preprosto
zgrajenih.

Razlike v subtilni svetlobni moči telesa so tudi v duhovni stopnji, pri čeme r se svetnik i v pr ime r jav i z
materialno naravnanimi ljudmi močneje »svetijo« z avreolo, ki jih obdaja.
Dr. Popp je svetovna legenda sedanjega časa s področja svetlobe živih
organizmov, ki jo je s svojim življenjskim delom tudi znanstveno dokazal.
Izdelal je biofotonske kamere, ki so
že desetletja neprekosljive na svetu,
in z njimi ugotovil, da ni žive celice, ki
se ne bi bolj ali manj svetila. Biofotoni
so zaklenjeni v organskih strukturah
in bolj kot se te zapletene in organizem kompleksen, več jih je potrebno
za vzdrževanje telesnega sistema. V
laboratoriju je v epruveto z DNK nalil
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Dr. Wilhelm Reich je v prejšnjem stoletju svetlikajočo svetlobno silo imenoval
orgon in uvedel revolucionarna odkritja
o naravi vseprežemajoče subtilne
energije, ki napaja, obnavlja in vzdržuje
prav vsa živa bitja in se izraža v eteričnem siju živih celic. Obenem pa je vitalen element prostora, ki je podlaga tudi
za atomsko zgradbo in ves materialni
svet žive ter nežive narave.

Tesla je v čudežih,
ki jih je ustvarjal s
svojim delom,
izkoriščal moč etra
za prenos energije
in zdravljenje.
Eter je bil kot svetlobno valovanje
prostora v 19. stoletju vitalen del

fizikalnih enačb, ki so subtilno opisovale naravne pojave. Eter je svetlobni
kalup za pojavni svet, Teslovi skalarni
valovi pa so na predvzročni ravni matrica, po kateri je oblikovan eter kot
prostorsko-časovni element našega
obstoja vse od atoma do galaksij,
vključujoč esenco življenja organske
narave. Biološke reakcije potekajo po
različnih mehanizmih, vendar so v
svojem izvoru vedno sprožene z gibanjem elektronov in biofotonov, ki
so medsebojno v valovni interakciji, to
pomeni, da se privlačijo in odzivajo
drug na drugega z ustvarjanjem bioenergijskega polja.

Elektrosmog slabi
biofotonsko mrežo
Biofotonska zgradba živih bitij je svetlobno valovanje etra v sklopu posameznega organizma in se razporeja
glede na prostorsko vibracijo okolja,
ki mora biti čim bolj naravna in prežeta z geoimpulzi. Enako pa je občutljiva na notranjo vibracijo, ki jo telo
proizvaja v možganih glede na svoje
čustveno stanje, pri čemer so tudi
najugodnejši alfa valovi.
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Pod vplivom elektrosmoga, kot so
agresivna tehnična sevanja računalnikov, mobitelov, gospodinjske elektrike, daljnovodov, baznih postaj in
transformatorjev, se lahko življenjsko
polje zelo skrči, pri čemer biofotoni
bolj ali manj neurejeno preskakujejo
in se celo izgubljajo, svoje naloge v
celičnih procesih pa opravijo le v
omejenem obsegu. To občutimo kot
utrujenost, bolezen ali depresijo. Določeni deli telesa zaradi nevidnega
pritiska elektrosmoga izgubljajo svetlobna vlakna, kar vpliva na slabši kapilarni in limfni obtok. Na teh mestih
se v telesu zgosti tema, manj je kisika in vitalne energije, zato imajo ti organi večjo možnost obolevanja, če to
traja dlje časa. Vsestransko telesno
gibanje, biofotonska prehrana in vibracijske terapije z geoimpulzi s
skupnimi močmi premikajo energijske zastoje. Opremljeni še z voljo do
življenja, pri čemer se ne vdajamo
samo trenutnemu razpoloženju, temveč zavestno povabimo v življenje
dosegljive drobne radosti, pa lahko
dosežemo vitalno moč svetlobne obnove, ki dela čudeže.

Geoimpulzi
Schumannove
resonance
Za odpravo senc v organih in tkivih,
kjer primanjkuje biofotonske in s
tem povezane telesne, čustvene in
duševne moči, so geoimpulzi Schumannove resonance krepčilna sam ozd r av i l n a v i b r a c i j a e t r a , k i
spodbuja obnovo telesne svetlobne
zgradbe. Biofotoni pod vplivom geoimpulzov v celoti odigrajo svojo
vlogo kot biokatalizator organskih
procesov in se organizirajo v zdravo
biofotonsko strukturo organizma.
Tudi v oslabljenih organih in tkivih se
znova stkejo svetlobna vlakna, ki
k repijo biofotonsko gibanje.
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Biofotoni so medij
sporazumevanja,
aktiviranja in
sinhroniziranja
milijonov bioloških reakcij
vsak hip. Kakovostno in z
geoimpulzi
obogateno
o ko l j e j e ž i vljenjskega pomena, da lahko
potekajo vitalne
reakcije medsebojno usklajeno in
v organizmu vzdržujejo ravnovesje oziroma homeostazo.
Obenem pa geoimpulzi
krepijo alfa možganske valove, ki so neposredni stimulans za
svetlobno telo, da lahko bolj polno
zasije. Odpravimo se na sprehod po
dežju oziroma čim se pokaže sonce, poravnajmo telo, razprimo rebra,
za trenutek odložimo vse skrbi in se
prepustimo naravnemu eliksirju življenja. Alfa valovi, ki jih telo proizvaja,
kadar smo pomirjeni z življenjem,
takšnim kot je, in ko obenem aktivno delujemo na vse mogoče konstruktivne načine v skupno dobro,
ustvarjajo ugodno notranje okolje za
obnovo svetlobne moči.

Biofotonska moč
surove konoplje
Biofotonska prehrana na pr vem
mestu vključuje surova rastlinska živila, kot so brokoli, koleraba, gomolj
zelene, paprika in še posebej rdeča
pesa, lan in konoplja. V surovi obliki
rastlinska živila za večkratni faktor izboljšajo vsebnost kisika v telesu, s
svojim encimskim bogastvom pa
omogočajo biološke reakcije in neposredno bogatijo telo z živo silo
svetlobnih biofotonov.

Surova konoplja
z listi in s cvetnimi
vršički je kraljica
biofotonske
prehrane.
V fazi najboljše rasti obrano in na
zraku posušeno oziroma liofilizirano
surovo konopljo v obliki zelenega

konopljinega prahu vmešamo v
skuto ali jogurt, po želji dodamo
malo medu, kosmičev, oreškov ali
pa neglutenska žita, kot je kuhano
proso, ajda ali riž. Z malo kakava
ima ta čudovit obrok že prav zapeljiv prizvok za naše brbončice. Vsa
pomladna vrtna zelišča, kot so timijan, koriander in šetraj, so, čim ozelenijo, zelo dobrodošlo naravno
biofotonsko prehransko dopolnilo.
Skozi vse poletje pa vse do prvega
mraza uživajmo po deset lističev
sveže bazilike dnevno. Uživanje žive
in biofotonsko bogate hrane na
dnevni ravni krepi svetlobno telo in
tke svetlobna vlakna, ki za svoje nemoteno delovanje potrebujejo še
geoimpulze Schumannove resonance in zvrhano mero naravnanosti na dobro voljo tudi v najtežjih
življenjskih situacijah.

041 789 319
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zdravje

zdravje

so drobci svetlobe,
ujeti v naše telo

Svetlobno telo je
zelo odzivno na
elektromagnetno
energijo, pod
njegovo taktirko
lahko zelo
spreminja svojo
obliko in funkcijo.

