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Nosodes próprios na radiônica

A ferida só pode ser fechada pela lança que a abriu (da Ópera Parzival)

O princípio homeopático assume que para uma ondulação patológica dada deve-se encontrar
justamente a ondulação contraria que cura ou que, pelo menos, alivie. Além da pesquisa clássica
de remédios homeopáticos para alcançar este objetivo, existe uma maneira nova: a geração de
nosodes próprios através da radiônica.

Os Nosodes gerados a partir de uma doença (por
exemplo, nósodes de câncer da mama -
Carcinosinum) que podem ser comprados na
drogaría, são feitas a partir da condição de uma
pessoa que sofre desta doença. No entanto, o
problema é que a origem do câncer de mama
pode ter muitas causas.
Dado que a potenciação homeopática gera uma
oscilação inversa que pode servir como remédio
para a doença em questão, a muitas mulheres
não lhes ajudaria em seu processo de cura a
informação do tecido canceroso de uma outra
mulher.

Para explicar isso com mais detalhes, tomemos o
exemplo a potenciação homeopática através do
exemplo do arsênico: o homem que sofre de
envenenamento agudo por arsênico sofre entre
outros sintomas salivação, vômitos, diarréia,
cólicas, mãos e pés frios, palpitações, angina de
peito grave e angústia mortal. A partir do veneno
arsênico é produzido, através da potenciação
homeopática, um remédio que, num paciente
com sintomas semelhantes, mas não está
envenenado com arsênico, pode curar os
sintomas que houvesse causado o veneno na
tintura mãe. Assim, cada doença inclui também o
potencial para sua cura, o potencial só deve
liberar-se pela potenciação homeopática.

Da mesma forma, a partir do tecido cancerígeno
de uma mama pode ser feito através da

A ferida só pode ser fechada pelo
lança que a abriu.

potenciação o remédio contra este câncer em
particular (Carcinosinum). Mas os cânceres de
mama não são iguais em sua gênese.

Anteriormente já se fazia uso deste princípio na
medicina natural para fabricar nosodes de urina
e sangue própria. No entanto, a fabricação de
nosodes próprios a partir do tecido patológico
seria muito custosa e inacessível para muitos

pacientes.

Na radiônica se aproveita que a imagem de um
objeto inclui as mesmas ondulações e as
mesmas informações que o objeto em si. Ou, dito
de outra forma, a imagem ultra sônica o CT de um
tecido de câncer de mama contém as mesmas
informações que o tecido em si. Atualmente, o
terapeuta pode melhorar as imagens e produzir
em forma simples os nosodes próprios graças
aos modernos dispositivos modernos da
radiônica.

O processo de fabricação desses nosodes não
pode ser compreendido segundo as leis da
psicobiofísica como um processo técnico, senão
como um processo mental. Afinal, se trata de
tecnologia do conhecimento que deve delimitar-
se claramente das drogas, mas que, no entanto,
pode mostrar a sua eficácia no sentido dos
processos de cura mental.

Analogamente ao polegar verde, no que não se
trata de processos químicos, farmacológicos ou
técnicos, neste caso também começa no corpo
humano, um processo que não pode ser sentida
fisicamente e, infelizmente, muitas pessoas não
o entendem exatamente por este motivo.

Aqui é onde entra em jogo a radiônica:

O polegar vermelho

Enquanto os remédios comprados
não se sabem si o tecido de câncer

de mama usado para construir o
remédio é suficientemente similar
ao câncer de mama do paciente,
na fabricação de nosodes a partir
do tecido canceroso próprio pode

ser removida essa dúvida.

Figura 1: Este paciente tem dores muito fortes.
Estas dores não tinham motivos mecânicos,
senão que foram o resultado de uma alergia às
ligas metálicas do grampo. Um nosode alivio
consideravelmente essa dor.

Figura 2: A imagem de ultra-som de um tumor
contém todas as informações de um tumor
(expresso homeopaticamente: ondulações), do
próprio tumor. Ele também inclui informações
sobre as emoções que levaram a este tumor.
(Qualquer massagista confirmará que a remoção
de bloqueios também pode liberar as emoções
que levaram à sua origem.) Além disso, um
nosode não só é organicamente eficaz, senão
que também aborda o comportamento errôneo
psíquico em que, inicialmente, tem favorecido a
geração de tumor.

Figura 3: No caso deste olho se fala na
metodologia de diagnóstico bioquímica de
diátese de ácido úrico. Os rins já estão
sobrecarregados em sua função de eliminar
substâncias úricas e, portanto, são armazenadas
no tecido conjuntivo, também chamado em
medicina pronefros. Este paciente ainda não
desenvolveu os sintomas visíveis, por exemplo,
a gota. No entanto, no olho já o podemos apreciar
e é oferecida a oportunidade de usar um nosode
de ácido úrico de controlar todos os processos
que podem produzir a eliminação fisiológica do
ácido úrico. Neste caso, não só se luta contra a
disfunção de órgãos, senão também contra os
principais temas dos rins, que são os que
realmente causam esta disfunção metabólica: o
medo, a comunicação e capacidade de largar o
que você já não precisa mais.



A bio-comunicação instrumental surgida da
radiônica, já com vários anos, aproveita estes
mecanismos e comunica a informação dos noso-
des próprios para se fazer do aparelho a
prolongação do braço da consciência do tera-
peuta. Emoto foi capaz de apresentar de forma
impressionante, com seus cristais de água que,
os processos da consciência podem causar mud-
anças e é aí onde se usa a biocomunicação
instrumental como método, isso já não é mais
uma questão desde o ponto de vista empírico.

A radiônica e, especialmente, a biocomunicação
instrumental hão substituído aos aparelhos de
bioacupuntura e bio-ressonância, empregados
no tratamento natural. Na atualidade se espalha
em todo o mundo mais rápido do que qualquer
outro método. E isso apesar do fato de que este
tipo de abordagem difere das principais doutrinas
das ciências naturais.

Para entender esses procedimentos é
necessário entender as ligações reais dos siste-
mas biológicos. A física quântica tem muito
tempo ensinando-nos que as coisas na realidade
são diferentes e que o espaço e o tempo estão
sujeitos a leis completamente diferentes no
microcosmo.

A física quântica contradiz nossa lógica humana.
Que os aparelhos que trabalham segundo os prin-
cípios da física quântica também pareçam con-
tradizer a lógica não deveria impedir que se tra-
balhasse com eles.
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