Co je to energoinformační léčba?
Jestliže fyzika připouští dualistický pohled na hmotu, kde za základní částice hmoty, podle druhu
pozorování, považujeme částice nebo vlny je možné připustit, že každý základní element je i
jednotkou informace. Spojením těchto jednotek – bitů, lze přenášet jakoukoli informaci, což
potvrdí každý, kdo pracuje s počítačem.
V běžném životě představují informace obvykle myšlenky, které jsou nehmotné povahy, hmotné
informace jsou obvykle získávány tělesnými smysly a slouží k regulaci organismu. Přenášejí se
za pomoci elektrických impulsů nebo chemických sloučenin – enzymů apod. Myšlenky jsou
formou energie - vlněním, které nedokážeme přístroji zachytit, pouze se projeví zprostředkovaně
ve fyzickém organismu. Jejich vliv končí obvykle v jednotlivých buňkách a tkáních, případně
orgánech lidského těla, které různě ovlivňují. Principem takovéhoto působení, které se nazývá
„bioenergetické“, je tedy působení informací na buňky.
Pokud Vám léčitel mává rukama nad tělem, zřejmě praktikuje bioenergetickou léčbu. Nazývá se
to metoda reiki, živočišný magnetizmus podle Messmera, bezkontaktní masáž a jinak - dle
autorů působení. Je známo, že bioenergie se může přenášet bezkontaktně i kontaktem, např. při
běžné masáži. Protože jakákoli hmota – živá i neživá obsahuje informace, je možné je využívat
například v homeopatie při zpracování materiálů živočišného i neživého původu. Pokud se
takováto informace přenáší do našeho organismu, nazýváme to obvykle biorezonance, když
dojde ke sladění frekvence vysílajícího a přijímacího prvku.
Takovým prvkem v každé buňce je šroubovice DNA, která se zřejmě dokáže naladit na
nejrůznější frekvence. Radioamatéři vědí, že základním přijímacím prvkem je kromě antény
cívka a kondensátor, tvořící ladicí obvod. Takovouto cívku představuje šroubovice DNA, a
zvláště některé její části – geny. DNA v jednotlivých orgánech je zřejmě aktivována jen pro
některé frekvence, čehož využívají i různé přístroje (Zapper, biolampy), používané k léčbě.
Není způsoben zhoubný vliv nemocí tím, že (jako rádiová rušička) ruší skrze své infekční částice
příjem a vysílání informací mezi buňkami a orgány těla? Informace nesené nebo indukované
plísněmi, bakteriemi či viry, začnou měnit informační struktury tkání ve svůj prospěch. Bylo
dokonce vědci pozorováno, že se zdravé buňky začínají v okolí buňky napadené chovat jako
nemocné ještě dříve, než jsou skutečně napadeny. Již přijaly informaci o nemoci!
Moderní biologie se kloní stále více k tomu, že příroda používá tyto neznámé informační kanály
ještě častěji než známé fyzikální či chemické působení. Proto vědci nedokáží pochopit
homeopatické působení, kdy např. vodní roztok substance nemůže z tradičního fyzikálněchemického hlediska žádnou strukturální informaci nést. Homeopatický lék totiž působí na
základě rezonance a přenosu informace.
Informace nemoci přijatá do krve je pohybem krve v krevním řečišti vlastně z homeopatického
hlediska dynamizována a potencována, takže může mít o to zhoubnější účinek. Na stejném
principu potencování působí i homeopatické léky, stačí když vibrace nemoci neutralizujeme
stejnou vibrací léku, ale v opačné fázi. Tedy podobné se léčí podobným.
Energoinformační léčba je tedy působení informací léčivých, na informační podstatu nemocí,
kterou neutralizujeme, přičemž to nemá žádný vliv na ostatní části organismu, což má většina
chemických léků. A působení myšlenek na DNA již bylo vědecky prokázáno.

