SĂNĂTATE

Alungă boala cu...sunete!
Acum câţiva ani, nişte
cercetători au redescoperit o
scală de frecvenţe armonice
folosită în antichitate, dar
“pierdută” de-a lungul vremii
şi înlocuită cu scala muzicală
modernă. Această scală
armonică era încă utilizată
în muzica gregoriană din
Evul Mediu. Cercetătorii
de azi susţin că frecvenţele
redescoperite reprezentau de
fapt frecvenţele de bază ale
Creaţiei, care modifică materia
şi nivelul de conştiinţă.
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e aceea, ei au încercat
să le folosească pentru
vindecare, întrucât
s-au dovedit capabile să contribuie
la refacerea ADN-ului. Sunt şase
frecvenţe fundamentale: 396,
417, 528, 639, 741 şi 852 Hz.
La acestea au mai fost adăugate,
respectând principiul armonic,
încă trei: 174, 285 şi 963 Hz.
Dintre frecvenţele fundamentale,
una se remarcă în mod deosebit
– 528 Hz – considerată a fi
frecvenţa Iubirii Divine (Codul
Sursă). Ea ne readuce în armonie
divină cu toată Creaţia, facilitând
vindecarea şi miracolele. Pe baza
acestor descoperiri, fondatorul
SolfeggioTones.com,
Brad
Johnson, a realizat tonurile de
vindecare a corpului, un set
de frecvențe de sunet benefice
modelate după frecvențele Rife.
La sfârșitul anilor ’20 și începutul

dr. Royal Raymond Rife
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anilor ’30, dr. Royal Raymond
Rife – folosind un generator– a
aplicat frecvențe diferite la viruşi şi
bacterii vii și a descoperit că le-ar
putea elimina. Datorită cercetărilor
şi experimentelor sale, astăzi se pot
trata pe această cale numeroase
afecţiuni, dar şi întări sistemul
imunitar. Tonurile de vindecare
conțin
muzică
ambientală
meditativă, cu frecvența de
vindecare adecvată încorporată.
Înainte de utilizarea lor, este
important să se țină cont de faptul
că unele pot fi foarte intense. Dacă

simțiți amorţeli, zvâcniri, dureri de
cap, indigestie, creşterea tensiunii
arteriale sau accelerarea bătăilor
inimii, acordaţi-vă timpul necesar
pentru a permite frecvenţei de
curățare să-şi facă treaba, pe măsură
ce corpul dvs. încearcă să epureze
reziduurile energetice care pot
provoca astfel de rezultate. Ceea
ce experimentaţi nu este diferit
de trecerea printr-o detoxifiere
alimentară. Aceste simptome pur
și simplu se referă la detoxifierea
energetică. Dacă aveți aceste
simptome, poate fi de mare ajutor

să beţi o cantitate mare de apă
proaspătă în fiecare zi: cel puțin 4-6
pahare. Staţi în natură și permiteţi
plantelor / copacilor / mediului
să vă vindece și să vă reechilibreze.
Aceste tonuri nu sunt periculoase
în niciun fel, doar intense, deci
nu intrați în panică dacă aveți
experienţele enumerate. Ele sunt
temporare şi vor trece.
Dacă simțiți că sunteţi copleșiți
de intensitatea track-ului audio, nu
vă forţaţi să-l ascultaţi în întregime.
Opriți piesa pe care o ascultaţi,
hidrataţi-vă, echilibraţi-vă și luaţi
o pauză. Pe măsură ce corpul
dvs. lucrează pentru eliminarea
resturilor energetice, va deveni mai
ușor să ascultaţi aceste frecvențe și
să primiţi din plin beneficiile oferite.
De asemenea, rețineți că aceste
tonuri sunt doar un instrument
care ajută la echilibrarea energetică.
Ele nu sunt în niciun fel un substitut
pentru medic şi medicamente,
ci doar un plus pentru a ajuta
sănătaţii dumneavoastră la nivel
fizic, mental, emoţional şi spiritual.
Tonurile pot fi descărcate gratuit,
cu indicaţiile terapeutice de
rigoare, de aici http://eusuntvictor.
wordpress.com/frecventele-rifetonuri-de-vindecare-a-corpului/.

