
PAMIĘĆWODY I HOMEOPATIA

Słyszałeś z pewnością o homeopatii i lekarstwach homeopatycznych
(Homois - (gr.) - podobny, pathos (gr.) - ból, choroba…). Ten
uznawany już obecnie przez medycynę akademicką sposób leczenia
wynalazł około 200 lat temu lekarz niemiecki Samuel Hahnemann.

Żeby zrozumieć związek działania leków homeopatycznych z pamięcią wody,
trzeba zdać sobie sprawę z faktu, że lek homeopatyczny powstaje poprzez
stopniowe rozcieńczanie metodą wstrząsania kolejnych, coraz słabszych
roztworów zasadniczego leku w czystej wodzie (1 porcja leku na 99 porcji wody,
następnie 1 porcja roztworu na 99 porcji wody i tak dalej).

Im bardziej rozcieńczony lek, tym większy jego potencjał leczniczy. Dla
farmaceuty, fizyka czy chemika taki lek nie ma prawa zadziałać, gdyż
praktycznie składa się wyłącznie z wody. Jak zatem tłumaczy się skuteczność
stosowania leków homeopatycznych? Otóż cząsteczki wody pod wpływem
energii cząsteczek nalewki wyjściowej ustawiają się w określony sposób
względem siebie i przejmują, jako duże molekuły, szczególnych właściwości.

Mamy tutaj do czynienia z mocą oddziaływań energetycznych, a nawet można
powiedzieć - informacyjnych, nalewki wyjściowej na wodę. Następnie taki lek
działa swoją mocą energetyczną na pole energetyczne człowieka i wprowadza
informację do struktur wodnych organizmu. Organizm próbując wyrównać
zaburzenia energetyczne, uruchamia proces leczenia. Manifestuje się to
wzrostem mocy układu immunologicznego i zdrowieniem.

W jaki więc sposób wytłumaczyć skuteczność działania leków
homeopatycznych, którymi leczy się wiele chorób, w tym nawet tak
trudnych, jak schizofrenia? Wyjaśnienie tego kryje się właśnie w

https://www.tajemnice-swiata.pl/niezwykla-pamiec-wody/
https://www.tajemnice-swiata.pl/niezwykla-pamiec-wody/
https://www.tajemnice-swiata.pl/niezwykla-pamiec-wody/
https://www.tajemnice-swiata.pl/niezwykla-pamiec-wody/
mailto:?subject=PAMI%C4%98%C4%86%20WODY%20%E2%80%93%20POZNAJ%20JEJ%20NAJWI%C4%98KSZE%20SEKRETY&body=https%3A%2F%2Fwww.tajemnice-swiata.pl%2Fniezwykla-pamiec-wody%2F


swoistej pamięci wody, której cząsteczki pod wpływem energii
cząsteczek pranalewki ustawiają się w określony sposób względem
siebie nabywając jako duże molekuły szczególnych właściwości. Nie
mamy więc tu do czynienia z mocą działań farmakologicznych,
chemicznych, a jedynie z mocą oddziaływań energetycznych, a w
zasadzie informacyjnych pranalewki na wodę. Później tak
skonstruowany lek homeopatyczny oddziałuje swoją mocą energetyczną
z polem energetycznym człowieka, wprowadza informację do struktur
wodnych organizmu. Inaczej rzecz biorąc: do naszego organizmu
dostarczany jest impuls elektromagnetyczny w postaci odpowiednio
zakodowanej matrycy, która poucza niejako organizm, jaką drogę
wyleczenia wybrać (czyli jak wyrównać zaburzenia energetyczne
organizmu). Na zewnątrz objawia się to zazwyczaj wzrostem mocy
układu immunologicznego i procesem zdrowienia, choć w przypadku
złożonych chorób wyjaśnienie skuteczności leczenia homeopatykami
jest ciągle praktycznie niemożliwe. Uczeni skonstruowali wprawdzie na
gruncie fizyki kwantowej hipotezę próbującą wyjaśnić, dlaczego woda,
z której wytrząśnięto całą aktywną substancję, działa leczniczo na żywy
organizm, ale ciągle jest to tylko hipoteza.W tym kontekście można
zastanawiać się nad się nad właściwościami wody z oczyszczonych
ścieków. Woda ta jest z pewnością czysta biologicznie i w dużym
stopniu chemicznie (o ile wszystkie procesy oczyszczania funkcjonują
bez zakłóceń), ale co zostało zakodowane w pamięci takiej wody?

Tekst pochodzi z książek Janusza Dąbrowskiego BARWY TWOJEGO
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