VIBRACIJSKO ZDRAVLJENJE

Napol mrtve celice se okrepijo, da se lahko borijo proti bolezni in jo premagajo

Energijski orkester
M

Foto L. Z.

Jedro in vsi celi~ni organi lahko prejed izumitelje, ki so najve~
doprinesli ~love{tvu, kot sta V ve~valovnem oscilatorju mejo resonan~no napajanje na svoji
Nikola Tesla in dr. Royal
Lakhovskega frekvence frekvenci in valovni dol‘ini podobno
antena ali sprejemnik. Celica pa
Rife, se uvr{~a tudi Georges Lakhovdveh serij obro~ev nihajo kot
slabi, zboli in odmre, ko njeno jedro in
sky, utemeljitelj ve~valovnega zdravdrugi organi prenehajo sprejemati, s tem
v razmerju zlatega reza
ljenja. Postavil je teorijo o biolo{kih
pa tudi oddajati energijo. To se zgodi,
nihanjih celic v sozvo~ju s kozmi~nim
in
se
kot
energijski
kadar se zaradi hrane, stresa, okolja,
sevanjem, Son~evo, Zemljino in atmoorkester
vklju~ijo
neizpolnjenih potreb in mnogih drugih
sfersko energijo. Z njegovim znamenidejavnikov spremeni kemijska zgradba
tim ve~valovnim oscilatorjem se je pov ciklus ozdravitve
in elektri~na prevodnost, posledi~no pa
zdravilo ne{teto bolnikov po vsem svecelic in organov.
tudi celi~na vibracija, v kateri ve~ ne
tu od vseh mo‘nih bolezni, uspe{no pa
je zdravil tudi ‘ivali in rastline.
zunanjim virom Schumannove resonan- more opravljati svojih vitalnih nalog.
Osnovna njegove teorije je zdravo ce in kozmi~nih ‘arkov – ali pa tudi ve~ZLATE ZAKONITOSTI
ravnovesje celi~ne vibracije. V bolezni valovnega oscilatorja, ki s celim spekje poru{eno in ga je mo‘no povrniti. trom vseh mo‘nih valovnih dol‘in in
Za u~inkovito revitalizacijo poru{ene
Vsaka celica in vsi njeni sestavni deli, frekvenc vzbuja natan~no tak{na lastna celi~ne vibracije je Lakhovsky zasnoval
vklju~no z jedrom in kromosomi, delu- nihanja celic in vseh njenih organov, ki ve~valovni oscilator, ki deluje kot enerjejo zaradi svoje mikroskopske majhno- ustrezajo njihovim frekvencam in valov- gijski orkester, v katerem lahko vsaka
sti kot mini resonatorji na visokih frek- nim dol‘inam.
celica najde svoje priljubljeno glasbilo,
vencah.
s katerim lahko vibrira v
sozvo~ju.
Celi~na notranjost, jedro,
Za medsebojna razmerja
kromosomi in vsa druga
med
nihajnimi krogi je upovlakna so napolnjeni z elekrabil
zlati rez, faktor raztri~no prevodno protoplazmerja
1,618 med dvema to~mo, celi~no teko~ino. Ta ima
kama
ali
povr{inama. Kadar
enako sestavo kot morska
se razmerje zlatega reza navoda, ki je zaradi v njej razna{a na {tevila, so to Fibotopljenih rudnin elektri~no
naccijeva {tevila 3, 5, 8, 13,
prevodna. Celi~no jedro, kro21, 34, 55, 89, 144 … Prisotna
mosomi, mitohondriji in vsi
so povsod v naravi. Vsako
drugi organi v notranjosti
{tevilo je se{tevek prej{njih
celice so obdani z membradveh, deljenje s prej{njim
no, ki je elektri~ni izolator in
{tevilom pa da zlato razlo~uje celi~ne organe, da se
merje 1,618. Zlata razmerja
ne zlijejo skupaj. Pogoj za
dolo~ajo spiralno obliko gaceli~ne oscilacije (vibracije,
laksij. Prav tako dolo~ajo
nihanja) je lastna induktivnost in kapacitivnost, ki je v Anteno sestavljajo prekinjeni krogi, njihov medsebojni odnos je izra~unal optimalen razpored semen
vsaki celici ‘e naravno iz- Nikola Tesla. Medtem ko v Polarixih, ki jih polagamo na telo, ni energije, in {tevilo ven~nih listov v
polnjena, to je njena sposob- je v 52-centimetrski anteni napetost do 6 kilovoltov, vendar prihaja iz rastlinah: lilije jih imajo 3,
nost sprejemanja elektri~ne- obro~ev le 50 miliamperov. Kar ni nevarno za ‘iva bitja. Z enakimi zlatice 5, ostro‘niki 8, ognji~
ga in magnetnega naboja. napravami so v Parizu v {tiridesetih letih prej{njega stoletja zdravili 13, astre 21, gerbere, marjetice in son~nice pa 34, 55 ali
Odlo~ilno pa je napajanje z tudi te‘ke bolezni.
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89. Dolo~ajo tudi razmerje ~ebel in trotov v panju, {tevilo potomcev pri razmno‘evanju doma~ih ‘ivali, pol‘evih
hi{ic, pentagramsko obliko cvetov pri
orhideji. Pa tudi pravila glasbene tonske lestvice ter telesna razmerja pri
~loveku, simboli~no ponazorjena z znano silhueto v pentagramu.
Zlate zakonitosti se uporabljajo v
znanosti, umetnosti, arhitekturi, kiparstvu, financah, glasbi in estetiki. Nihajni
krogi ve~valovnega oscilatorja Lakhovskega nara{~ajo v zlatem zaporedju debelin in razmikov, tako da je vsak naslednji
ve~ji in debelej{i za faktor zlatega reza.
V enakem razmerju pa nihajo tudi frek-

vence dveh serij obro~ev in se kot
vrhunsko ugla{ena ekipa vklju~ijo v
ciklus ozdravitve celic in organov.

ANTIGENE
TELO PO^ISTI
Lakhovsky je skrbno prou~il obseg
frekvenc in valovnih dol‘in nihajnih
krogov dveh serij obro~ev, ki morajo biti
vsi pod tremi gigaherci, da pri procesu
zdravljenja ne pride do ne‘elenega notranjega termalnega pregrevanja celic,
temve~ da so na delu izklju~no elektromagnetni energijski u~inki.
Tak{en obseg frekvenc izjemno ugod-

DR. GEORGES LAKHOVSKY

Foto splet

Dr. Georges Lakhovsky (1869–1942) je bil ruski in‘enir, ki je {tudiral
anatomijo in fiziologijo v Franciji, kjer je ‘ivel, dokler niso tja vkorakali nacisti,
takrat se je umaknil v New York. Bil je ~lovekoljub in so~uten do trpljenja
bolnih. Vsa leta je delal kot raziskovalec in sodeloval z genialnimi umi tistega
~asa, kot sta bila fizik Oudin in profesor d’Arsonval. Za medicinske namene
pa je uporabil tudi Teslove izsledke in odkritje njegovega generatorja. Legendarna mo‘a sta se tudi osebno
sre~ala. Umrla sta z razliko enega
leta, oba zaradi prometne nesre~e.
Prve uspehe z ozdravitvami
raka leta 1923 je po‘el Lakhovsky
z uporabo radijskega oscilatorja
z zunanjim napajanjem. Zaradi
nevarnosti notranjega termalnega pregrevanja celic je kmalu pre{el na bakrene nihajne (oscilacijske) kroge to~no izbranih dimenzij, s katerimi je enako uspe{no zdravil rastline, ‘ivali in ljudi. Sedaj je uporabljal samo en obro~ ali ve~ obro~ev brez zunanjega napajanja. Uspehi zdravljenja so bili enako fascinantni. Potem pa je izdelal svoj znameniti ve~valovni
oscilator, ki je bil unikaten prototip, nobena naprava dotlej ni bila niti malo
podobna njegovi.
V tistem ~asu se je dr. Royal Rife posve~al raziskovanju metode zatiranja
bolezenskih mikroorganizmov z dovajanjem dovolj mo~nega polja (50 W)
to~no dolo~ene frekvence za vsakega povzro~itelja bolezni posebej, da je ta
pregorel, pacient pa ozdravel. Odmiranje mikrobov pod vplivom mo~nega
frekven~nega polja je spremljal pod lastnoro~no izdelanimi mikroskopi z
izjemno, 40.000-kratno opti~no pove~avo. Ta metoda je v svojem principu
podobna, a ravno nasprotna kot pri Lakhovskem, ki je z ve~valovnim
zdravljenjem neposredno podprl vibracije vseh sklopov bolnih celic ter jim
povrnil mo~i vse do ravnovesja in okrevanja, pri ~emer so same in s pomo~jo
limfocitov T premagale tudi mikrobe kot kon~ne povzro~itelje bolezni.
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no deluje na imunski sistem in {e posebej na limfocite T, ki so esenca obrambnega sistema. Ti prepoznavajo vse beljakovinske nepravilnosti in tujke v telesu
ter jih ozna~ijo kot antigene, da jih lahko
telo po~isti. Antigen so tuje beljakovine
druga~ne sestave kot telesne – na primer
bolezenski mikrobi, strupi in rakave
celice –, nastale iz druga~nega genetskega zapisa. Ta mehanizem prepoznavanja in ~i{~enja je zelo pomemben pri
raku in avtoimunskih boleznih. Limfociti T morajo biti ravno prav agresivni,
da ne napadajo lastnih celic, obenem pa
da po~istijo vse degenerirane in rakave
celice.

VARUJE PRED
AVTOIMUNSKIMI
BOLEZNIMI IN RAKOM
[tevilne raziskave so pokazale, da
imajo elektromagnetni valovi ve~valovnega oscilatorja Lakhovskega dva u~inka na limfocite T. oscilator inhibira oziroma zavira tiste, ki so preve~ na pragu
detekcije antigenov, ter aktivira tiste, ki
so preblizu svojega neaktivnega stanja
ne-prepoznavanja antigenov. S tem zdravi in varuje pred avtoimunskimi boleznimi in rakom.
To je mo‘no zato, ker se tak{en mehanizem ‘e naravno dogaja v organizmu. V nerazviti obliki nastajajo limfociti
T v kostnem mozgu, selekcija v ‘lezi
pri‘eljc jih 95 % izlo~i, preostalih 5 % po
krvnem obtoku potuje do limfnih ‘lez.
Tam se v telesnem arhivu beljakovinskih tujkov sre~ajo s sebi sorodnim antigenom, se izkle{ejo na zaznavanje, dozorijo, se razmno‘ijo in potujejo v bolne
organe, kjer opravljajo svoje delo prepoznavanja in ozna~evanja antigenov.
Vsak T limfocit se torej {ele »priu~i«
oziroma pripravi na svoje naloge, za
katere je namenjen. Kadar pride v tem
procesu do napak in je preve~ agresiven,
lahko prepoznava kot tujek lastne telesne celice, jedro, kromosome ali celi~ne
organe in tako pride do avtoimunskih
bolezni, kot so revmatoidni artritis, lupus, multipla skleroza, bolezni {~itnice,
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Poskusi Franca Ko~arja z ve~valovnim oscilatorjem na rastlinah, ‘ivalih in ljudeh

Slovenske raziskave po Lakhovskem
Zgornjih Jar{ah v laboratoriju za lastno uporabo Franc Ko~ar* od marca
letos eksperimentira z ve~valovnim oscilatorjem dr.
Georgesa Lakhovskega na
vodi in rastlinah. Ta devetin{estdesetletni raziskovalec
iz Homca pri Kamniku si v
laboratoriju prizadeva ustvariti ~im bolj u~inkovite
naprave za biolo{ko izbolj{avo vode. Da je ta primernej{a za rastline in ‘ivali,
torej tudi za ~loveka. Rezultati govorijo sami zase.
Voda. Obdelana z ve~valovnim oscilatorjem ali informirana z informacijo oscilatorja je mehkej{a, bolj svilnatega, ~istega okusa, zelo pitna. Pravo nasprotje od vode,
ki prite~e neposredno iz pipe
in ni dele‘na nobene »obdelave«. Znano je namre~, da
voda, ki dolgo te~e po ceveh,
ni ve~ »‘iva« – molekule vode se kopi~ijo v grozde in te
mora telo razdru‘iti, da si jo
lahko vzame – in ima manj
prijeten vonj in okus.
Mini rde~a paprika. Papriko z ve~valovnim oscilatorjem obseva enkrat na teden
po petnajst minut. Plodovi so
ve~ji in ve~ jih je. »Neoscilirana« paprika je rodila dva
plodova, ki zorita hitreje, »oscilirana« paprika pa {tiri, ki
zorijo po~asneje.
Ro‘a. Dolgi, razko{ni listi.
Zaliva jo z vodo, v kateri je
informacija ve~valovnega oscilatorja.
Fi‘ol. Doma je posadil se-

Po nekajkratni uporabi ve~valovnega
oscilatorja so je‘kasti ledvi~ni
kamni preprosto izginili.
me fi‘ola, ki ga je delno obdelal z oscilatorjem. Raste bolje

kot neobdelano seme. Razlika
je o~itna.

Franc Ko~ar
eksperimentira tudi
s papriko; levo je
»oscilirana« paprika,
katere plodovi zorijo
po~asneje, a jih je ve~.

*041/727 899
(Franc Ko~ar)

Foto T. Svete

V

Najbli‘ji sorodniki, dobri prijatelji. Prijatelj je imel
je‘kaste ledvi~ne kamne, ki se
jih ne da operativno odstraniti. Po nekajkratni uporabi
ve~valovnega oscilatorja in
posebne refleksne masa‘e stopal so ledvi~ni kamni preprosto izginili. Potrjeno z magnetno resonanco.
Pomo~ pri disleksiji. Oscilator pomaga zoper telesne,
du{evne in psihi~ne te‘ave.
Znanih je ve~ zelo zanimivih
uspe{nih primerov, denimo
pri disleksiji. U~ne te‘ave
dislekti~nega otroka so le po
nekaj terapijah izginile, otrok
ni bil ve~ nemiren.
Bolj samozavesten otrok.
Mama je med porodom do‘ivela mo‘gansko kap. Otrok
ni bil samozavesten, ves ~as
je iskal zavetje matere. Po eni
terapiji se mu je povrnil mir,
dobil je samozavest, ni mu bil
ve~ problem nastopati pred
drugimi otroci.
Brez epilepti~nih napadov. @enski, ki je imela prej
redne epilepti~ne napade, so
ti po terapijah povsem izginili.
Zoper tesnobnost. Aparat
je uspe{en tudi zoper tesnobnost. ^e ~lovek med »osciliranjem« misli na dolo~en problem, denimo strah, mu je po
terapiji la‘je.
Na~rti za prihodnost. Med
drugim na~rtuje z oscilatorjem obdelati oplojena koko{ja
jajca in spremljati pi{~ance, ki
se bodo izvalili.
T. S.D
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vnetne ~revesne bolezni, Alzheimerjeva in Parkinsonova
bolezen, ko‘ne alergije in {e
mnoga druga stanja, povezana
z boleznijo srca, debelostjo, depresijo, demenco, sladkorno
boleznijo, avtizmom in hormonskimi neravnovesji. Lahko pa se
zgodi, da so limfociti T premalo aktivni in rakavih celic
ne prepoznavajo dovolj kot tujek, kar je za ~loveka lahko
usodno.

Foto L. Z.

nega stranskega u~inka in v
ve~ini primerov se je {e ve~ let
po terapijah ohranila dobra
forma zdravja in po~utja.
Ve~valovne terapije po Lakhovskem se delajo na oddaljenosti osemdesetih centimetrov in obvezno na lesenem stolu pet do petnajst minut, vsak
~etrti dan. Kadar po osmih terapijah {e ni vidnega izbolj{anja, se nadaljuje {e petnajst do
trideset terapij enkrat tedensko.
Veliko terapij po LakhovsV BOLNI[NICAH
kem je bilo opravljenih tudi z
enovalovnim oscilacijskim niZnan je primer uglednega
Z ve~valovnim oscilatorjem obdelana voda je mehkej{a in zelo pitna;
hajnim krogom v obliki bazdravnika, ki je hudo zbolel in
pravo nasprotje od neobdelane vode iz pipe.
krenega obro~a to~no dolo~emu vsi njegovi kolegi z najbolj{imi specializacijami niso mogli po- jih pacientih z uporabo ve~valovnega nih dimenzij, ki se uporablja okoli okonmagati. Kot zadnjo mo‘nost se je odlo~il zdravljenja. Izmed mnogih uradnih ~in in telesa v vi{ini pasu ali vratu. Tudi
za terapijo z Lakhovskyjevim ve~valov- medicinskih poro~il v Franciji, Italiji in enovalovne Lakhovskyjeve terapije so z
nim oscilatorjem, ki je v tistem ~asu ‘e Zdru‘enih dr‘avah omenimo znanstve- enakim u~inkom odpravljale rakaste
imel sloves ~ude‘nih ozdravitev mno- no poro~ilo, ki ga je na kongresu radio- tvorbe, telesne bole~ine in razne bolezni,
gih bolezni tudi v njihovem zadnjem logije v Firencah leta 1928 podal zelo z njimi pa so se pozdravile tudi ‘ivali
stadiju. V za~udenje medicinskih kro- vrhunski strokovnjak za rakava obole- in rastline.
gov je ta zdravnik v nekaj tednih pov- nja profesor dr. Sordello Attilj iz bolni{Oscilacijski krogi imajo dve nalogi.
sem okreval, nakar se je posvetil zdrav- nice San Spirito v Rimu. Navaja, da so Ena je okrepitev izbranega niza zdraljenju svojih pacientov z metodo Lak- njegovi testni rakavi pacienti po metodi vilnih frekvenc v razmerju zlatega reza
hovskega. Bil je zelo uspe{en, mnogim Lakhovskega prav vsi v nekaj tednih iz mno‘ice sevanj vesolja, atmosfere in
je re{il ‘ivljenje in jih odre{il bole~in in okrevali. V nekaj dneh so telesne bole~i- okolja. Druga pa je odstranitev ali filtrane za~ele bledeti, tumor je iz tedna v te- cija ne‘elenih kozmi~nih energij na obbolezni.
Ve~valovni oscilator je bil sprejet v den postajal vse manj{i in mehkej{i, mo~ju bolnega organa z odbojem od
mnogih bolni{nicah v ve~ dr‘avah kot dokler ni popolnoma izginil.
prevodnega oscilacijskega kroga. Kozpreizku{ena in uspe{na terapija proti
mi~na sevanja se namre~ od prevodnih
vsem boleznim, tudi najhuj{im. Veliko
materialov odbijajo. To velja tudi za preBREZ
zdravnikov tistega ~asa je evidentiralo
vodnost zemlje oziroma globinsko strukSTRANSKIH U^INKOV
na desetine in stotine ozdravitev pri svoturo tal, na katerih stojijo hi{e. Na veliki
Uradno je bila priznana uspe{nost povr{ini tal pride do povr{inske razprnihajnih krogov Lakhovskega tudi pri {itve in spremenjene oblike vpadnih in
zdravljenju raznih sr~no‘ilnih bolezni, odbitih kozmi~nih sevanj zaradi interZadobrov{ka 88, Ljubljana
obolenj prebavno-~revesnega trakta, pri ference.
Organizira: MUNAJ, Taja Vetrovec s. p.
te‘avah z revmo in artritisom, proti boVIBRACIJSKO SAMOZDRAVLJENJE
le~inam, pri pove~ani prostati, pri razRAKAVA BIVALI[^A
– brezpla~no predavanje Nerine Darman
nih vnetjih, tudi vnetju mo‘ganske opne
12. oktobra ob 18. uri
IN VODA
ali encefalitisu in ginekolo{kih vnetjih
Z ve~valovnim oscilatorjem Georgesa
(vnetje jaj~nikov ali jajcevodov), pri
Lakhovsky je z raziskavo razli~nih
Lakhovskega se je pozdravilo ne{teto
menstrualnih motnjah, razjedah na ko‘i, lokacij v Parizu in okolici ugotovil, da
ljudi in ‘ivali od vseh mo‘nih bolezni.
bronhitisu, za izbolj{anje sluha, po‘iv- se najve~ raka pojavlja na podro~jih, kjer
Nerina Darman bo predstavila tudi
ljanje krvnega obtoka, pri omrtvi~enosti stojijo hi{e na bolj prevodnih podlagah,
prakti~no uporabo naprav, ki jih lahko
polovice telesa ali obraza in pri zastru- kot so lapor, glinasti skrilavec, jurska
uporabljamo v ta namen.
pitvah z mikrobi v hrani (salmonela). plasti~na glina, skladi premoga, rude in
www.munay.si, 041/677 089
Naprave Lakhovskega niso imele nobe- ‘elezov pe{~enjak. Za ve~kratni faktor
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POSKUSI NA RASTLINAH
Lon~nice geranije so cepili z bakterijami Bacterium tumefaciens, ki povzro~ajo raka na rastlinah. Na steblu za~ne
rasti tumor, ki rastlino povsem iz~rpa,
dokler se ne posu{i. Kadar se tumor
kirur{ko odstrani, pa rastlina prav tako
odmre. Lakhovsky in {e mnogo drugih
so ve~krat ponovili podoben poskus, ki
je vedno pokazal enake rezultate. Izmed
sto oku‘enih geranij, na katerih se je po
nekaj tednih ‘e dobro razvil rak, je na-

VE^VALOVNI PRIPOMO^KI PO LAKHOVSKEM
POLARIX deluje po principih Lakhovskega z upo{tevanjem vseh konstrukcijskih in energijskih pogojev. Ustvarja pasivne ve~valovne vibracije v zlatem
frekven~nem razmerju za resonanco s celi~nimi sklopi in
organi. Za‘elen je v vsakem domu in za vsakega dru‘inskega ~lana za zdrave celi~ne oscilacije kot
preventiva in kot pomo~ pri zdravljenju. Njegovi
nihajni krogotoki delujejo v skladu z naravnimi
Foto L. Z.
zakoni in se celostno vklopijo v proces revitalizacije. Nosimo ga lahko kot ogrlico ali pa ga imamo pri sebi.
LAKITES je aktivna ve~valovna resonan~na spodbuda celi~nim oscilacijam po
Lakhovskem. Z avtenti~nim napajanjem na zunanjem obro~u okrepi polje
delovanja za ve~kratni faktor. Namenjen je za prostor doma in v slu‘bi za
pritrditev na steno. V obmo~ju celotnega
stanovanja oddaja zlati frekven~ni spekter
vibracij, s katerim se lahko uglasijo vse celice
in organi. Deluje trajno, ob~asno se zamenja
baterija. Premer 20 cm, cena 220 €.
Ve~ informacij in nakup: Misteriji.si
Lakites od zadaj … in od spredaj.
Fotoarhiv N. Darman

manj raka pa je na podro~jih, kjer je podlaga, na kateri stojijo hi{e, manj prevodna: pesek, granit, preproste skale, pe{~enjak, sadra in gramoz. Pri tem je pomemben tudi vir napajanja z vodo. Kadar prebivalci uporabljajo lokalno vodo,
ki je ugla{ena z energijo zemlje, na kateri
‘ivijo, je veliko manj raka, kot pa ~e se
voda dovaja iz povsem drugih, predvsem manj ugodnih obmo~ij.
Celi~no jedro, vlakna in telesni organi pod vplivom ve~valovnega oscilatorja
prejmejo resonan~no elektromagnetno
energijo na to~no svoji valovni dol‘ini.
Tako se napol mrtve in izgubljene celice
znova okrepijo in prebudijo, da se lahko
naravno borijo proti bolezni in jo premagajo. Resonan~na oja~itev njihove lastne
frekvence jim povrne naravno mo~ ravnovesne vibracije, nujne za specifi~ne
vitalne procese.
Celice imajo kompleksne naloge za
vzdr‘evanje organizma in vsak sklop
celic in organov mora funkcionirati
brezhibno za zdravo in dobro po~utje.
V ve~valovnem oscilatorju najde vsaka
dru‘ina celic podporo v svojem lastnem
energijskem obmo~ju, na katerem lahko
vibrira s sprejemanjem in oddajanjem
energije. Tak{no delovanje tudi pri zdravih ljudeh, ‘ivalih in rastlinah izbolj{a
‘ivljenjsko mo~, napne tonus ko‘e, o~i
se zdravo svetijo, psihofizi~na zmogljivost se pove~a, organizem se pomladi
in regenerira. Pozdravljene rastline imajo po dvakrat ve~jo in bolj bujno rast celo
v ~asu izven njihove vegetacije, so prepoznavno mo~nej{e in lep{e.
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klju~no izbral nekaj rastlin in jih zavaroval z enim obro~em ve~valovnega oscilatorja, ki deluje kot filter in oja~evalec
naravne zdravilne energije, tako da je
bila rastlina na sredini 30-centimetrskega obro~a.
Prvi mesec je tumor normalno rasel
kot na vseh drugih bolnih rastlinah, a z
razliko, da zavarovana rastlina ni kazala
znakov hiranja. V drugem mesecu pa se
je tumor popolnoma razkrojil, posu{il in
odpadel od rastline; za njim je ostala
samo vidna brazgotina. Rastlina pa pri
tem ni odmrla, temve~ se je ble{~e~e razvijala in v rasti in cvetenju dale~ presegla
celo vse normative zdravih rastlin, ki
nikoli niso imele tumorja. Misliti da
dejstvo, da po umetno odstranjenem
tumorju rastline v vsakem primeru
odmro, ob naravnem razkroju tumorja
z za{~itnim oscilacijskim obro~em pa je
rastlina ve~ kot samo pre‘ivela. ^ez tri
leta je bila ozdravljena rastlina visoka
1,40 metra in {e vedno v odli~ni formi.

ZDRAVLJENJE @IVALI
Ve~valovni oscilator Lakhovskega se
je izkazal tudi pri zdravljenju rodovni{kih ‘ivali. [tevilni ljubitelji ‘ivali, pa
tudi veterinarji, rejci in trenerji rodov-

ni{kih ‘ivali so bili zelo zadovoljni z
njihovim okrevanjem.
Izjemno dragocen rodovni{ki pes v
veterinarskem okro‘ju Brisbane je imel
zaradi dra‘e~ega ekcema hudo po{kodovane ta~ke in rep. Uboga ‘ival je bila
v tako te‘kem stanju, da ni mogla stati
na nogah, ni jedla, lajala niti premikala
repa. Zaradi obupnega stanja in neuspe{nega zdravljenja jo je lastnik nameraval dati uspavati, pred tem pa je {e
poskusil z ve~valovnim oscilatorjem po
Lakhovskem. Prvo izbolj{anje je bilo
vidno po treh dneh, po desetih dneh pa
je bil pes ‘e skoraj normalnega zdravja.
Pri rodovni{kih konjih so z Lakhovskijevo ve~valovno terapijo odpravili neplodnost, izbolj{ali krvno sliko in zmanj{ali viskoznost krvi. Slavna rodovni{ka
‘rebica Ballerina je sedem let zmagovala
na vseh tekmah, potem pa je postala bolehna in je slabo tekla. Njen trener ji je
omogo~il ve~valovno terapijo po Lakhovskem. Po nekaj tednih je bila polna
energije in ble{~e~ega videza, na tekmi
pa je bila druga v konkurenci dvaindvajsetih presti‘nih konj. Prvi~ ji na pobo~jih
ni niti enkrat spodrsnilo, kilometer pa je
pretekla v manj kot minuti in pol.
Nerina Darman
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