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Vedeti prospectul Qi Magen 2005
asupra modului de utilizare

SITUAŢIA ACTUALĂ Pe plan mondial maladiile se trateaza
folosind vectorul chimic al informatiei terapeutice
(medicamente) si se apeleaza la dispozitive care genereaza
impulsuri (vectorul energetic al informatiei terapeutice),
similare cu cele produse de creier, doar in cazurile ce nu mai
raspund la doze tot mai mari de medicamente (depresie,
infectiile virotice, maladia Parkinson, diabet). De pilda in
miopie ochelarii nu reprezinta un tratament ci o proteza. In
mod similar, in cazul hiperglicemiei(diabet), insulina nu este un
tratament, ci o cârjă. Efectele favorabile obţinute cu
dispozitivele de biorezonanţă şi EAV (electro-acupunctură după
Voll), nu i-au determinat pe cercetători să afirme că au găsit
calea de vindecare a diabetului. Dispozitivele EA(de electroacupunctură) şi de MT(magneto-terapie) fabricate în China
sunt ineficiente, dificil de utilizat (folosesc fire, electrozi şi soluţii
siliconice, la contactul cu pielea al electrozilor) şi depăşite,
aflându-se în urmă cu două generaţii, faţă de ceea ce se produce
şi se utilizează azi în lume. Camera de comerţ a Chinei nu s-a
făcut de râs prezentând produsul WSJ-B, ca remediu la diabet.
Dacă chinezii ar avea dispozitivul românesc QiMAGEN, care înlocuieşte administrarea multor
medicamente cu impulsuri şi stimulează producerea insulinei de către celule, atunci luau Premiul Nobel, sau
ieşeau deja pe piaţa mondială şi nu mai investeau atât de mult în cercetări pentru implantarea de celule
germinale ["stem cells"]. Oricine caută pe siturile chinezeşti va vedea că lipseşte aparatul depăşit WSJ-B.
Sunt prezentate numai dispozitive EA(de electro-acupunctură din generaţiile '60, '70 şi '80 ) şi EM FIELD
GENERATORS (dispozitive cu impulsuri electromagnetice nespecifice, din generaţiile '70 şi '80, care nu
apelează la frecvenţele de biorezonanţă). Laudele aduse la adresa produsului WSJ-B, din Romania, au
motive şi interese străine de terapia diabetului.

Principiu de funcţionare:
Generatorul QiMAGEN de impulsuri magnetice terapeutice (prezentat în imaginea alăturată), face parte
din ultima generaţie de mijloace terapeutice şi reproduce emisia energetică [Qi; Chi in lb. chineza ; Ki in lb.
japoneza] a practicanţilor de Qigong si Rei ki [vedeti cercetările realizate de Sato şi Manaka]
AVANTAJE QIMAGEN In România a fost creat dispozitivul QiMAGEN mult mai bun, mai ieftin, mai
modern şi cu o sferă de utilizare mult mai largă..Dispozitivul românesc QiMAGEN este mult mai bun
[fiindcă stimulează regenerarea celulară şi gena responsabilă de producerea insulinei, aşa cum dispozitivul
de biorezonanţă german de 43.000 Euro stimulează gena P53, care deblochează recunoaşterea şi eliminarea
celulelor canceroase-vedeti: Martin Keymer "BioResonance Tumor Therapy"], este mai ieftin (600 Euro),
este mai uşor de utilizat(fără fire conductoare, fără electrozi şi gel] şi are o sferă de utilizare mult mai largă.
Se asigură garantie( 2 ani) , are dimensiuni reduse corespunzătoare dispozitivelor din ultima generaţie [cât
un telefon mobil] .QiMAGEN poate fi RETURNAT, dacă după 30 de zile de utilizare nu se constată efectul
dorit.
Indicaţii ale QiMAGEN :
1.stimulează şi echilibrează sistemul imunitar al persoanelor care suferă de
alergii şi astm; măreşte rezistenţa terenului persoanelor afectate de boli virotice

sau de infecţii cu tulpini rezistente la remediile chimice (antibiotice;antivirale);
declanşează recunoaşterea şi eliminarea celulelor din tumorile canceroase;
2. activează procesele de regenerare la nivel celular; s-au constatat efecte
remarcabile ale utilizării câmpurilor magnetice pulsatorii în nefropatie, icter,
diabet(se reia produce-rea de insulină); accelerează vindecarea rănilor, plăgilor
şi a fracturilor(sinteză osoasă);
3.echilibrează energetic corpul uman şi înbunătăţeşte starea generală a
organismului; persoanele care au folosit QiMAGEN au constatat creşterea
vitalităţii, a memoriei şi a poftei de viaţă;
4.induce relaxarea psihosomatică, elimină insomnia, stressul, reduce anxietatea
şi amplifică procesele de refacere din cursul somnului natural(QiMAGEN elimină
consumul de medicamente sedative, de somnifere, de tranchilizante şi de
anxiolitice);
5.elimină durerile; primele aparate generatoare de impulsuri magnetice erau
dedicate vindecării durerilor: cefalee, migrenă, nevralgii, lombalgii (QiMAGEN
elimină consumul de analgezice)
6. QiMAGEN elimină constipaţia şi calculii biliari cu ajutorul impulsurilor care
induc activarea peristaltismul intestinal sau al coleductului;

Instrucţiuni de utilizare al dispozitivului QiMAGEN
[Magnetic Pulse Generator]
Generator de ritmuri terapeutice pentru diabet,regenerare,relaxare, reechilibrare
energetică, stimulare sistem imunitar şi regenerare osoasă

Ce este QiMAGEN ?

QiMAGEN este un «Generator de pulsuri magnetice terapeutice» realizat
în Romania şi care face parte din ultima generaţie de mijloace terapeutice.
QiMAGEN este o «maşină Qi», un «Generator de Energie Vitală
Qi[Chi;Ki]»sub forma unor pulsuri magnetice terapeutice produse cu
ajutorul unui dispozitiv electronic. Numele de« Generator de Energie
Vitală Qi[Chi]»provine de la descrierea senzaţiilor persoanelor care au
folosit pulsurile de revitalizare şi de reîncarcare energetică(mulţi oameni
au spus: "mă simt uşor şi tânăr ca şi cum aş fi folosit apa dintr-un izvor al
tinereţii, o apă a vieţii"). Pulsurile magnetice terapeutice generate de
QiMAGEN au frecvenţe cuprinse între 0,1-9999 Hz, ce aparţin celor 12
clase vibratorii în care sunt clasificate fiinţele umane, meridianele de
acupunctură şi remediile homeopatice[W.E. Boyd].

In raport cu dispozitivele din generaţiile anterioare, care erau specializate
pe o anumită disfuncţie(cefalee, nevralgie, insomnie, stress) sfera de
utilizare a QiMAGEN este mult mai largă . QiMAGEN este un dispozitiv care
înlocuieşte homeopatia, electroacupunctura şi dar şi metodele terapeutice
invazive (acele din acupunctură) sau metodele poluante(chimioterapia
sau utilizarea remediilor alopatice).
Mod de utilizare şi contraindicaţii: pulsurile magnetice generate de QiMAGEN
au frecvenţe situate între 0,1-9999 Hz (cicluri pe secundă). Dispozitivul se
foloseşte prin fixarea pe suprafaţa corpului în zona şi pe durata indicată în
prospect. Se poate purta cu un şiret în jurul gâtului, fixat pe îmbrăcăminte
sau într-un buzunar;noaptea,dispozitivul fixat pe frecvenţa de
relaxare,care elimină stressul şi insomnia,poate fi pus sub pernă. Aparatul
poate fi utilizat minim 30 minute sau cel mai adesea timp de ore sau
nonstop pe toată durata zilei. Folosirea QiMAGEN nu are sau are foarte
puţine inconveniente şi contraindicaţii(existenţa altui generator de pulsuri
implantat :pacemaker cardiac ori cerebral].

Sfera de utilizare

Intrucât impulsurile magnetice terapeutice preprogramate generate de
QiMAGEN aparţin celor 12 clase vibratorii ale fiinţelor umane, ale
meridianelor de acupunctură şi ale remediilor homeopatice[vezi:W.E.Boyd]
acest dispozitiv înlocuieşte homeopatia, electroacupunctura, dar şi
metodele terapeutice invazive sau poluante precum alopatia
(chimioterapia) ori acele din acupunctura. Sfera de utilizare este mult mai
largă în raport cu dispozitivele din generaţiile anterioare, care erau
specializate pe o anumită afecţiune. QI MAGEN este util în
depresie,oboseala, diabet, cefalee, nevralgii, insomnie, stimularea
memoriei, eliminarea calculilor biliari, tratarea constipatiei, stimularea
sistemului imunitar s.a.
Preţ de cost (fără producţie de serie, distribuţie şi reclamă) pretul
dispozitivului QiMAGEN actual este de 600 €, mai mic decât al
dispozitivelor electroacupunctură şi de magnetoterapie din generaţia ’60,
aparate depăşite, ineficiente şi incomode(fire, electrozi, gel de contact),
care sunt importate din China sau faţă de dispozitivele cu impulsuri
magnetice specializate, pentru tratarea nevralgiilor şi leziunilor
cumpărate din Marea Britanie, mult inferioare QI MAGEN (Novagen;
Medigen; Empulse), la preţuri cuprinse între 600₤-43000₤.

Mod de procurare QiMAGEN se produce doar la precomandă prin trimiterea
sumei necesare in RON prin poştă pe adresa OP 77-CP 58, BUCUREŞTI,
OLARU DAN. QiMAGEN se livrează după 10 zile de la data confirmării de
primire a sumei trimise prin poştă. Dacă după 30 de zile de utilizare a
QiMAGEN efectele terapeutice dorite nu sunt obtinute se returnează suma
trimisă.

Tendinţa mondială - Dematerializarea şi
delocalizarea muncii, serviciilor, terapiilor

Astăzi tot mai mult cărtile si ziarele, pentru a căror hârtie se consumau zilnic păduri,circulă în
editii electronice. Banii din hârtie sau din metal dispar fiind înlocuiti de impulsuri
electromagnetice, care circulă prin spatiu si prin conductori sau sunt încărcate pe carti de credit.
Munca de zi cu zi a milioane de oameni se stochează si se transferă prin impulsuri electro-

magnetice. Sunetele, muzica, imaginile fotografice si inregistrarile video se transmit si se stochează
în acelasi mod. Calculatoare de proces conduc noile generatii de avioane, submarine, fabrici
robotizate sau otelării.
Tendinta actuală de dematerializare se va extinde si în domeniul terapeutic. Desi interese strategice
au făcut ca dispozitivele cu pulsuri magnetice să nu-si facă aparitia decât după încheierea
"Războiului Rece", deja, impulsurile electromagnetice generate de implanturi (pacemaker
cerebral, cardiac) înlocuiesc medicamentele într-un număr tot mai mare de maladii (Parkinson,
aritmii cardiace etc.).
Impulsurile electromagnetice s-au dovedit mai eficiente decât chimioterapia analgezică ori
psihotropă si in cazul depresiei, insomniei, diverselor dureri (cefalee, nevralgii) ori pentru
combaterea stressului. Pulsurile magnetice terapeutice generate de dispozitivul QiMAGEN pentru
reluarea si reechilibrarea secretiei de insulină, vin in completarea acestei tendinte.
In viitor, se vor distribui contra cost fiecărui beneficiar prin telefonul mobil pulsurile terapeutice
de care are nevoie. Deja în Japonia, s-a bucurat de un imens succes ringtonul care determină
creşterea sânilor, creat de Tamabechi (septembrie 2004).
QiMAGEN a fost proiectat să poată genera la cerere pulsurile terapeutice de care are nevoie
fiecare solicitant(slăbire,depresie,insomnie,creşterea sânilor,stimularea memoriei)
Încă din anii ’70, Antoine Prioré a realizat un dispozitiv cu pulsuri electromagnetice care ducea la
remisia tumorile canceroase şi vindeca boli virotice incurabile cu alte metode.
Pulsurile electromagnetice care activează sistemul imunitar vor pune capăt cursei după antibiotice
tot mai puternice (din cauza aparitiei tulpinilor bacteriene rezistente la antibioticele deja folosite) si
tot mai nocive pentru utilizator.
Lumea medicală se confruntă astăzi cu numeroase conflicte de interese. Concernele farmaceutice
multinationale, care azi monopolizează piata mondială a mijloacelor terapeutice, nu renunta usor
la pozitia si avantajele lor, şi nici la cifra de afaceri fără precedent(în 2004). Oamenii vor renunţa la
prejudecăţi şi la automatismul de a înghiţi pilule, doar atunci când vor descoperi că medicamentele
nu mai fac nimic altceva decât să-i intoxice, grăbindu-le moartea.

Interfaţa«GRAAL STAR- Qi MAGEN 12 SCALAR SPINORIAL WAVE
MODULATOR» asigură distribuţia si conversia impulsurilor terapeutice ale
Qi MAGEN şi a fost realizată după structura cristalului de apă de la
Lourdes. Această interfaţă extinde eficacitatea Qi MAGEN şi poate fi
folosită şi în locul difuzorului audio la redarea înregistrării pe CD a
pulsurilor terapeutice [vedeti : http://www.myspace.com/graalstar]
Pentru amănunte si sprijin pentru productia de serie a QI MAGEN, va rog
să mă contactati:
prof. dr. ing. Dan Olaru Mirahorian [autor, inventator, discipol al lui Henri
Coanda]

Din ce cauză funcţionează MAGEN?
Trăim într-un univers format în totalitate din vibraţii la nivel nuclear, atomic, molecular, mecanic, planetar
şi galactic. Ceea ce numim materie nu este în final decât forma potenţială, inghetata sau stationara de
existenţă a energiei electromagnetice(E=mc2).

Cercetările au arătat că toate particulele elementare sunt în cele din urmă şi vibraţii ondulatorii sau unde
(vedeti: dualismul particula- unda, materie-energie, localizat -delocalizat ). Suntem legaţi cu lumea care ne
înconjoară prin porţi senzoriale,pe care le numim simţuri. Simţurile sunt terminale informaţionale cu
funcţia de traductori, care transformă multitudinea de stimuli din mediu(termici, mecanici, chimici,
luminoşi) într-un numitor comun- limbajul de comunicare intercelulară este reprezentat de către pulsurile
electromagnetice, care circulă prin axonii nervilor sub forma unor semnale electrochimice, până la

neuronii care le proceseaza, interpretează, evaluează şi stochează.
Progresul cunoaşterii a eliminat compartimentarea universului în realităţii separate.
Simţul văzului ne prezintă culorile ca fiind realităţi calitative complet deosebite.După ce Isaac Newton a
descoperit că toate culorile curcubeului se pot obţine prin descompunerea luminii albe,cu ajutorul unei
prisme s-a făcut primul pas,în direcţia eliminării acestei aparente separări. Azi ştim că deosebirea calitativă
dintre culoarea roşu şi galben nu este decât efectul unei diferenţe cantitative în frecvenţa aceloraşi unde
electomagnetice. Prin creşterea progresivă a frecvenţei undelor luminoase emise de generatoarele
electromagnetice în spectrul vizibil se pot obţine azi toate culorile curcubeului.
Gusturile şi mirosurile au fost eronat considerate de milenii ca fiind entităţi separate,doar fiindcă
proveneau de la substanţe sau de la alimente deosebite. Gusturile pot fi reproduse prin pulsuri electrice
aplicate unui electrod plasat pe limbă.Astăzi orice senzaţie de gust sau de miros poate fi indusă,în lipsa unui

suport material,dacă sunt aplicate pulsurile magnetice cu frecvenţa necesară [fiindcă se induce un curent
electric în orice mediu conductor plasat în zona de variaţie a câmpului magnetic].
Un experiment simplu (realizat în fosta RDG), a arătat că deosebirea calitativă dintre gusturi este doar una
cantitativă.( în Anexe vedeti: cercetările recente din Polonia,au vizat simularea semnalelor chimice în
realitatea virtuală prin pulsuri magnetice) . Dacă se aplică impulsuri electrice, de durată şi de frecvenţă
diferită(crescătoare)unui conductor metalic din argint pus pe limbă(având suprafaţa de 70 mm2),
oamenii(cele 20 de persoane supuse experimentului) au perceput conductorul ca având gustul de dulce(la
joasă frecvenţă),de acru (la frecvenţă medie),de sărat(la frecvenţă joasă cu durată mare a impulsurilor),de
iute(înţepător) sau de amar(la frecvenţă înaltă şi la durată mică a impulsurilor).
În ciuda unei compartimentări artificiale şi rigide a realităţii,efectuată de către mintea analitică umană,se
poate constata experimental cât de iluzorie este această separare şi în cazul terapiei ce utilizează punctele de
pe meridianele de acupunctură din Medicina Tradiţională Chineză(TCM). Pentru a acţiona asupra
punctelor de acupunctură pot fi utilizate terapeutic toate formele de energie , fiindcă în final toate semnalele
recepţionate din mediu sunt transformate într-un semnal unic(pulsuri electromagnetice).
Medicina Tradiţională Chineză(MTC)a apelat din cele mai vechi timpuri la toate formele cunoscute de
energie pentru a realiza activarea punctelor de acupunctură în vederea restabilirii unui echilibru energetic
sau informaţional perturbat. Mulţi oameni care s-au tratat prin presopunctură, shiatsu
reflexoterapie,masaj chinezesc sau prin sono-terapie au apelat de fapt la energia mecanică pentru a influenţa
punctele de acupunctură. Acele tradiţionale de acupunctură sau remediile plasate sau injectate în zonele
cutanate active reprezintă forme de utilizare ale energiei electro-chimice . Aceleaşi puncte pot fi influenţate
cu ajutorul energiei termice(moxibustie ; jetul de aer cald al unui uscător de păr) sau cu ajutorul energiei
magnetice (magneto-terapie statică prin amplasarea de mici magneţi pe punctele de acupunctură active ) .
În ultimul deceniu odată cu trecerea la utilizarea formelor modulate de energie pentru a influenţa punctele
de acupunctură civilizaţia terestră s-a apropiat de eficacitatea terapeutică a limbajul unic,folosit în
comunicarea intercelulară.În arsenalul terapeutic au intrat: energia electrică(electroterapiile, electroacupunctura), energia magnetică(magnetoterapia cu pulsuri magnetice) energia luminoasă ( se acţionează
asupra zonelor cutanate active cu raze laser de diferite lungimi de undă,ca şi în cromoterapie), energia
termică(sunt folosite fascicule în infraroşu pulsatorii , modulate în amplitudine şi frecvenţă ).
Cunoaşterea existenţei unei realităţii unice,care îmbracă diferite aparenţe(culori, gusturi,stări deconştiinţă)
în funcţie de frecvenţă, stă la temelia înlocuirii remediilor chimice şi homeopatice prin generatoare ale
frecvenţelor emise sau induse de acestea. Utilizarea terapeutică a pulsurilor electro-magnetice reprezintă un
apogeu al terapiilor energetico-informaţionale şi a condus la o creştere fără precedent a eficienţei şi a
influenţei terapeutice datorită folosirii limbajului intercelular.Dar orice progres reprezintă şi o
ameninţare(noi tipuri de arme,poluare). Orice dar este şi un blestem dacă nu suntem pregătiţi să-l
primim.Utilizarea pe scară largă a câmpurilor electromagnetice(telefon mobil, televiziune, cuptoare cu
microunde) a condus la creşterea poluării electromagnetice şi la bruierea comunicaţiilor intercelulare
(cancer).

Care este cauza capacităţii de vindecare a maeştrilor de Qigong si Reiki?
Cercetările asupra practicanţilor de Qigong au arătat că eficienţa terapeutică a emisiei energetice
a acestora se datorează apropierii frecvenţelor radiaţiei emise de frecvenţele undelor cerebrale şi de
frecvenţele limbajului folosit în comunicarea intercelulară.
Frecventele impulsurilor magnetice care insotesc emisia energetica de Qi(chi; in lb. japoneza:ki) a
practicantilor de Qigong(Chi Kung; in lb. japoneza: ki kou )

Efecte relaxarii in unde cerebrale Theta (vedeti si Metoda de

relaxare pilotata elaborata de Dan Mirahorian; dispozitivul Qi Magen 2009
are un program holosync care faciliteaza intrarea in starea Theta)
Declansarea proceselor de autovindecare si regenerare; eliminare dureri;
echilibrare centre energetice subtile(chakra); amplificarea senzatiei de
bine; cresterea vitalitatii; intarirea sistemului imunitar; deschiderea
vederii directe(intuitive); regasire entuziasm si a capacitatii de intelegere;
eliberarea de emotii (blocaje energetice) si de traume afective.
Inregistrările realizate cu ajutorul magnetometrelor au evidenţiat că
emisia de Qi(Chi; ki 氣 [气] qì qi4 ki Wade-Giles: ch’i; EFEO: ts'i; khi:)[vedeti în
anexe: Seto, Sato şi Manaka] a punctului Lao Gong, situat în centrul
palmei[Pericard 8; vedeti atlasul punctelor de acupunctura de Mirahorian]
este însoţită de variaţii pulsatorii ale câmpului magnetic în zona
frecvenţelor joase ale undelor cerebrale de tip theta (4-7 Hz) si alfa
(α =7,8-14Hz) şi a frecvenţei de rezonanţă a câmpului magnetic
terestru(frecvenţa Schumann de 7,83 Hz).
Qi MAGEN foloseste terapeutic pulsaţiile câmpului magnetic la frecvenţele emisiei de Qi[Chi;Ki].

Structura cristalină a apei poluate înainte(stânga) şi după tratamentul efectuat de un
maestru Qigong[M.Emoto]

氣 [气] qì qi4 ki

Wade-Giles: ch’i; EFEO: ts'i; khi:R:respiratie, suflu, suflare; energie,
aer,vapori,abur; fluid vital, temperament, energie; mana; energia vitala ;" vaporii unduitori
se ridica de la sol si formeaza norii" --Wieger. Forma traditionala 氣 cuprinde "orezul" 米 mǐ,
si vaporii sau aburul 气 care se ridica de la gatirea orezului 米. omul 人 rén ;
localizare:campul de cinabru mijlociu 中丹田 zhóng dāntián 3.8; 10.11; E: air, gas, steam,
vapor, breath, spirit, smell, weather, vital breath, to make sb. angry, to get angry, to be
enraged ether, haze, breath, atmosphere, influence, flowing out, power, vitality, spirit,
feeling, anger, mood, nature, manner, Behavior, condition, energy; corresponds to Jung´s
definition of libido as life energy. It is precious to recognize deeply that these concepts
of Jing(精) . Qi(氣). Shin(神). Hun(魂). Po(魄) play an important part which mediate between
the unconscious and consciousness, psyche and body as symbols. 氣車 bus; F: Qi 气 (氣) qì,
énergie vitale; gaz ; air; souffle ; souffle vital; odeur ; vigueur; énergie; irriter; "Les

vapeurs ondulantes s'élèvent du sol et forment les nuages" --Wieger. La forme
complexe 氣 comprend un "riz" 米 mǐ, la vapeur 气 s'élève de la cuisson du riz 米.
homme 人 rén ; champ de cinabre moyen 中丹田 zhóng dāntián; G:Luft, Gas, Äther,

Dunst, Dampf, Hauch, Atem, Atmosphäre, Einfluß, Ausfluß, Macht, Lebenskraft, Geist,
Gefühl, Zorn, Laune, Wesen, Art, Benehmen, Zustand, Energie; 10.11;
氣[气]功 qì gōng qigong R: un sistem de exerciţii de respiraţie profundă; controlul
energiei; E: a system of deep breathing exercises F: exercices respiratoires G: ein System
von tiefen Atemübungen;

Indicaţii tradiţionale ale Qigong:

Qigong poate infuza Qi în orice loc în care o pot face acele de acupunctură,şi poate
influenţa chiar mai profund relaţia minte-corp. Aceasta a făcut ca încă din antichitate
Qigong –ul să fie tratamentul cel mai indicat în multe maladii cronice precum:
Hipertensiune: beneficiile includ îmbunătăţirea controlului presiunii sanguine (sistolică şi
diastolică), scăderea consumului de medicamente, reducerea mortalităţii, diminuarea
cazurilor de mortalitate datorate accidentelor circulatorii, eliminarea progresului leziunilor
cardiovasculare şi din retinopatie .
Astm: dezordinile cauzate de componentele emoţionale ori de stress sunt ameliorate cu
succes de Qigong,care îmbunătăţeşte eficienţa respiratorie.
Alergii: Studiile au arătat că Qigong-ul poate echilibra sistemul imunitar şi stabilizează
efectele stressului şi al emoţiilor.
Stressul şi dezordinile legate de stress: (de ex.:oboseală,durerile de cap datorate
încordării,concentrare slabă, dereglări ale somnului, probleme cu apetitul, nevralgii,cefalee,
etc.) .Qigong-ul reprezintă un instrument eficient pentru a înlătura efectele devastatoare
ale stressului asupra minţii,corpului şi spiritului.

Cancer: datele experimentale au indicat efectele Qi asupra ADN, asupra sintezei
proteinelor,asupra reacţiilor chimice,a creşterii celulelor,a sistemului imunitar,a bunăstării
emoţionale şi asupra creşterii calităţii vieţii. Multe studii prezentate la congresele ştiinţifice
au indicat efectele benefice ale Qigong-ului asupra celulelor canceroase şi a tumorilor.
SIDA: aceleaşi motive ca şi la cancer.
Dezordini gastro-intestinale: intestin iritabil, ulcer peptic , lipsa poftei de mâncare,
constipaţie, hemoroizi, etc. Efectele Qigong-ului asupra aspectelor funcţionale ale
digestiei sunt susţinute de cercetările efectuate.
Oboseală cronică/fibromialgie: Qigong-ul poate ajuta pacienţii să-şi refacă rezerva de
Qi şi să-şi echilibreze circulaţia energetică.
Diabet: s-a evidentiat că Qigong-ul poate modifica nivelul hormonal din corp. Există
tehnici Qigong specifice pentru diabetes mellitus.
Arthritis: Qigong-ul este des utilizat în artrită. Este benefic în artrita reumatoidă ca şi în
osteoartrită.
Dureri musculare şi osoase; leziuni sportive: leziuni musculare şi osoase acute ori
cronice
Stări de cădere energetică: Chiar dacă investigaţiile medicale din Occident nu arată o
cauză clară a oboselii ori a lipsei de energie , TCM (Medicina Tradiţională Chineză) o
tratează cu succes ca pe o deficienţă a Qi .
Hepatită: beneficii în toate formele de hepatită/probleme hepatice.

Tradiţia utilizării câmpului magnetic ca mijloc terapeutic
Utilizarea câmpului magnetic fix sau variabil este cunoscută şi aplicată terapeutic încă din antichitate
pentru regenerare osoasă, pentru vindecarea rănilor, etc. Termenii «mag», «magie» sau «magician» provin
de la magnet.
Prin anii ’60 era pe ecranele cinematografelor din Romania era difuzat un film documentar, produs în fosta
URSS,unde se arăta cum dispare în decurs de treizeci de zile o mare tumoare, atunci când aceasta era
tratată zilnic, timp de 30 de minute, cu ajutorul unui magnet permanent, deplasat pe deasupra ei. In acelaşi
film documentar se arăta că Paracelsus considera că cei ce caută un remediu universal (panaceu) pentru
toate maladiile ar trebui să cerceteze magnetismul.
Teza de doctorat a lui Mesmer, Franz Friedrich Anton (1734-1815), se referea tocmai la utilizarea
terapeutică a magnetismului universal,despre care afirma că este generat de stele, de planete, de plante şi de
animale. In China antică (unde s-a descoperit busola magnetică, suspensia cardanică şi transmisia
diferenţială) câmpul magnetic, generat de magnetită, era folosit pentru vindecarea tulburărilor psihoemoţionale.
In Europa s-a răspândit utilizarea în navigaţie a busolei magnetice importată din China, după anul 1500.
Căpitanii navelor o foloseau, ascunzându-se de marinari, de teamă să nu fie acuzaţi de vrăjitorie. In secolul
XVI dogmele şi prejudecăţile s-au perpetuat sub alte forme: navigatorii europeni nu se apropiau de busolă,
dacă miroseau a usturoi, de frică ca aceasta să nu-şi piardă puterile magnetice.
Sub o formă sau alta prejudecăţile persistă şi azi, dacă ne gândim numai la faptul că oamenii aşteaptă să fie
vindecaţi doar de substanţe chimice(extrase din plante sau realizate prin sinteză).
Azi,o parte din efectele biologice ale furtunilor magnetice de pe Terra ,determinate de erupţiile solare,sunt
recunoscute de savanţii din întreaga lume (agitaţie; modificarea caracteristicilor sângelui,creşterea
numărului de infarcturi etc..) . Fenomenele meteorologice sunt însoţite de perturbări ale câmpurilor
electrice şi magnetice,ce influenţează toţi oamenii,dar numai persoanele meteoro-sensibile le conştientizează.
Unii experţi atribuie numeroasele probleme de sănătate din ziua de azi poluării electromagnetice, care
perturbă procesele de comunicare şi de reglaj, dintre celulele, care alcătuiesc organismele pluricelulare.
Poluarea electromagnetică determină desincronizarea proceselor, care se desfăşoară, atât la nivel celular,
cât şi la nivelul undelor cerebrale. Oamenii trăiesc într-un spaţiu străbătut de câmpuri electro-magnetice, în
vecinatatea lor se află cabluri electrice, transformatoare, aparate electrice, generatoare de câmpuri
magnetice perturbatoare(telefoane mobile, computere, televizoare, cuptoare cu microunde).

Stadiul mondial actual al terapiilor electromagnetice
Edgar Cayce, cel mai mare medium al Americii, recomanda frecvent
electroterapia, ca una dintre cele mai eficiente modalităţi de vindecare din
medicina vibratorie .
Tot în transă a furnizat schemele de realizare a două dispozitive electrice de
tratare a unor maladii incurabile:1dispozitivul de aplicare radială["radial active
appliance"]; 2.bateria udă [“wet cell battery”] pe care le prezentăm in imaginile de mai jos:

R. Raymond Rife, Hulda Clark , P.R.Nogier şi Reinhold Voll au creat
dispozitive de tratament cu pulsuri electrice şi magnetice şi au furnizat
liste cu frecvenţele eficace pentru toate maladiile cunoscute[vedeti anexe]
.

Rife Frequency Generator

Dispoztiv pentru terapie cu pulsuri magnetice în biorezonanţă cu dispozitivul de 43000$[120$
/sedinta de 40 min.]

In anexe sunt prezentate frecvenţele lui Nogier,Voll,Rife,Bahr care azi
sunt folosite în electroacupunctură, biorezonanţă, BioResonance Feedback
Technique ("BRFT") şi în medicina cuantică care apelează la dispozitive cu
pulsuri electromagnetice.

Barre Magnetic pulser

Hulda Clark Magnetic pulser
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Pulsed Electro Magnetic Field technology: Safe, effective & natural pain relief without drugs.
Injury - Arthritis- Back Pain - Carpal Tunnel & more... Most portable, least expensive device in the
world. 30 day money back guarantee.
PEMF Proven effective by 4 year NASA study
Dr. Gordon, an international Sports Medicine & Rehabilitation expert, has devoted over 20 years of
research to developing PEMF technology.
510k FDA approved for marketing and sales.

Un pas hotărâtor în utilizarea câmpului magnetic pulsatoriu în vindecarea bolilor incurabile
(virotice; cancer) s-a realizat prin anii ’70. Este vorba despre stimularea sistemului imunitar la
animale şi om, folosind generatorul câmpuri magnetice pulsatorii, realizat de Antoine
Prioré(Franţa). Acest generator de câmpuri magnetice pulsatorii a determinat resorbţia tumorilor
canceroase şi a condus la vindecarea unor boli virotice considerate incurabile [cum ar fi
"meningita letargică" (boala somnului), "SIDA", infecţia produsă de Ebola].
Acest eveniment, relatat pe larg în presa deceniului opt, a produs un cutremur fără precedent în
lumea ştiinţifică şi medicală.
Actuala dezvoltare explozivă a mijloacelor de terapie prin câmpuri magnetice pulsatorii este
rezultatul cercetărilor asupra generatorului de pulsuri magnetice realizat de Antoine Prioré,
începute în Franţa şi continuate în Anglia.
Tehnologia generatoarelor de pulsuri magnetice s-a dezvoltat în deceniul opt,dar nu a fost pusă
la dispoziţia publicului ,din cauza implicaţiilor strategice,decât după încheierea «Războiului
Rece», iniţial sub formă de implanturi cerebrale .

Această nouă formă de terapie electromagnetică a fost disponibilă în Marea Britanie după
1990,pentru tratarea suferinzilor de migrenă sub denumirea de Novagen,apoi Medigen iar azi de
Empulse. De această modalitate terapeutică au beneficiat sute de mii de oameni.
Dispozitivul (Empulse) este un mic generator de câmp magnetic pulsatoriu, controlat de un
computer[microprocesor]. Dimensiunile sale actuale sunt de 140× 140× 40mm şi cântăreşte 20g.
Empulse este alimentat de o baterie standard de 3V şi poate dura 2-3 luni de utilizare continuă.

Semnalul fix generat de dispozitivele Empulse este situat în gama 0,5-25 Hz (cicluri pe secundă) şi
se aplică prin apropierea dispozitivului de suprafaţa corpului [generatorul se poate purta cu un şiret
în jurul gâtului,fixat pe îmbrăcăminte, purtat într-un buzunar;noaptea dispozitivul poate fi pus sub
pernă].Durata purtării dispozitivului Empulse este de domeniul preferinţelor personale; poate fi
utilizat minim câteva ore sau cel mai adesea nonstop pe toată durata zilei.Utilizarea acestor
dispozitive nu are inconveniente. Preţul acestui dispozitiv variază de la 150£ (când generează o
singură frecvenţă a pulsurilor magnetice)la 3000£( pentru nouă frecvenţe ale pulsurilor magnetice
generate). Acelaşi microprocesor, folosit în Empulse[care generează o singură frecvenţă a pulsurilor],
dar sub formă de implant[pacemaker],pentru o unică utilizare terapeutică (Parkinson; depresie)
costă între 5000 şi 30.000£.
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Metoda terapeutică care foloseşte generatoarele de impulsuri magnetice terapeutice reprezintă
un succes al cercetărilor care au vizat miniaturizarea şi eliminarea chimioterapiei. Prin utilizarea
câmpului magnetic se trece la o dematerializare a influenţei terapeutice, care anterior apela la
remedii materiale, poluante şi ineficiente în domenii precum: stimularea sistemului imunitar,
vindecarea tumorilor şi a bolilor virotice incurabile, declanşarea şi amplifiarea regenerării
osoase, eliminarea calculilor biliari,constipaţie, depresie, insomnie.
Într-o epocă în care se extind exploziv bolile virotice, precum SIDA şi hepatita C
(dar şi infecţiile cu tulpini microbiene,rezistente la majoritatea antibioticelor) sau făcut
cercetări pentru a înlocui metodele invazive,primitive,materiale din
acupunctură . Cercetările actuale tind să elimine folosirea înţepării cu ace sau
încălcarea prin efracţie a barierelor corpului. S-a trecut la utilizarea modulării
radiaţiilor din diferite spectre ale câmpului
electromagnetic(magnetic,electric,luminos,infraroşu), care acţionează asupra
sistemului holografic de reglaj informaţional,reprezentat de plasa meridianelor
de acupunctură.Aşa cum în trecut dinţii de rechin,şi acele de piatră,au fost

înlocuite cu acele din aur,argint şi de oţel ,azi şi aceste ace din oţel sunt
înlocuite cu diferite surse de energie modulată(LASER,generatoare de radiaţii
infraroşi;generatoare de pulsuri electrice şi magnetice; generatoare de unde
elastice acustice).Încă din antichitate se ştia că punctele de acupunctură pot fi
influenţate prin contact material şi energetic, dar şi fără contact,de la distanţă
(Qigong).
1.terapia prin contact material foloseşte ace şi remedii din plante, aplicate pe
zonele cheie; 2. terapia prin contact energetic foloseşte: energia mecanică din
presopunctură sau shiatsu, vibraţiile instrumentelor muzicale;energia termică
provocată prin încălzire (moxibustie) sau răcire(gheaţă);energia magnetică prin
fixarea pe punctele de acupunctură a unor mici pastile magnetice;energia
biologicădin masajul terapeutic.
Tehnologia pulsurilor magnetice modulate folosită de MAGEN înlocuieşte
metodele de influenţare prin contact material şi energetic (acupunctura,electroacupunctura, presopuctura, reflexoterapia) şi are uriaşe implicaţii terapeutice şi
strategice.
Deja această metodă terapeutică şi-a făcut simţită prezenţa în numeroase
aplicaţii,care la prima vedere nu par să aibă vreo legătură între ele.Să
exemplificăm:
a)presa din zilele trecute(1.10.2004) relata despre «ring tonul» pentru telefon mobil care creşte sânii (realizat
în Japonia);
b) pulsurile magnetice şi undele infraroşii modulate declanşează
PSM(Propagated Sensation along Meridian);s-a descoperit ca această emisie
simulează energia emisă de practicanţii de Qigong şi a fost utilizată militar
[ determină adormirea în masă a inamicilor (China);vedeti lucrările de
la«Congresul de Acupunctură şi Moxibus-tie»unde se arată că a fost deja
realizată această «telecomandă pentru oameni»] ;
c)în SUA s-au realizat dispozitive implantate,care generează pulsuri pentru a
delanşa manifestarea capacităţilor extrasenzoriale(ESP: telepatie, remote
viewing; OBE) şi extra efectoare(EEP), care se manifestă în stările de transă
mistică, similare celor realizate de marii maeştri spirituali;
d) s-au testat fascicule de microunde(incidentul de la ambasada SUA din
Moscova) şi fascicule luminoase modulate,care declanşează la oameni paralizia
temporară a sistemului muscular motor(pentru 10-60 minute în funcţie de nivelul
de saturaţie care este indus în formaţia reticulată) sau ştergerea din memorie a
evenimentelor dorite;multe rapoarte semnalează razele de lumină sau în
infraroşu, care paralizează sau care induc ştergerea memoriei ;

Care este legătura dintre aplicaţiile dispozitivelor cu pulsuri
electromagnetice?

Semnalul care poate fi redat de difuzorul telefonului mobil sau de un generator de pulsuri
magnetice (exterior,implantat sau aflat în tranzit) poate utiliza drept vector de transfer al
influenţei informaţionale atât un suport material(CD) cât şi un suport energetic(fascicule
modulate de lumină,de radiaţii infraroşii ori de microunde).
Primul pas către interiorizarea şi dematerializarea acupuncturii(eliminarea folosirii acului)a fost
făcut de cercetătorii din fosta URSS,care au descoperit că înghiţirea unei capsule(de
dimensiunea celei de ampicilină),care genera pulsuri electrice, pentru stimularea peristaltismului
intestinal,vindeca constipaţia cronică,de care sufereau astronauţii.Ulterior, după modificarea
caracteristicilor pulsurilor electrice,generate de capsula aflată în tranzit,s-a putut ajunge la
declanşarea eliminării calculilor biliari sau la tratarea unor dureri specifice .
Astăzi generatoarele miniaturale de pulsuri electrice(Rusia,China) sunt depăşite de generatoarele
de pulsuri electro-magnetice(SUA; Japonia; China;Anglia)care pot determina:
a) anestezia sau analgezia locală(tratarea prin aplicare locală a durerilor, nevralgiilor;
lombalgie; cefalee; migrenă) ;
b) stimularea sistemului imunitar(tratarea tumorilor şi a unor boli virotice incurabile);
c)inducerea unor ritmuri cerebrale specifice(pentru tratarea insomniei;pentru
relaxare;trezire;creşterea atenţiei;eliminarea anxietăţii şi a depresiunii);
d)creşterea capacităţilor sau a performanţelor fizice şi psihice;cercetătorii din SUA au testat
implantarea în creier a unor generatoare de impulsuri ("pacemaker cerebral"), atât pentru cei ce
suferă de maladia lui Parkison, sau pentru cei ce suferă de anxietate şi depresiune(stimulare
producţiei de endorfine), cât şi pentru a facilita intrarea în starea de coerenţă a undelor cerebrale.

Metoda de vindecare prin pulsuri magnetice înregistrate pe un
suport de stocare a informaţiilor audio [CD, bandă magnetică].
Tehnologia pulsurilor magnetice descoperită de Dan Olaru Mirahorian este
disponibilă la trei niveluri:
1.dispozitive electronice generatoare de pulsuri magnetice terapeutice[vedeti:QI
MAGEN];
2.înregistrări ale pulsurilor magnetice terapeutice pe CD sau pe alt suport de
stocare(bandă magnetică, dischetă, memory stick, HDD);
3.descărcarea pulsurilor terapeutice necesare pe calculatorul personal[ de pe
site-ul: http://www.danmirahorian.ro/] sau pe telefonul mobil de la furnizorul
dumneavoastră de servicii telefonice(dacă cereţi acest lucru) ;
Acest CD este disponibil doar persoanelor instruite in metoda de relaxare prin
pilotare auditiva; vedeti mai mult pe siturile dedicate:

GUIDED AWAKENING/TREZIRE PILOTATA
Mirahorian: Metoda de Relaxare prin Pilotare Auditiva este o cale antica pentru trezire,
reamintirea adevaratei noastre identitati, vindecare, slabire, scadere in greutate, cresterea
performantelor (artistice, mentale, sportive), invatare rapida si acces la Banca de Date a
Universului
Mirahorian: Guided Relaxation an ancient way for awakening, recalling or remembering our
true identity, healing, weight loss, increase in artistic, mental and athletic or sports
performances, superlearning and access to the Data Bank of the Universe
http://www.myspace.com/guided_awakening
http://guidedawakening.spaces.live.com/
http://guidedawakening.multiply.com/
Această descoperire, care face disponibilă tehnologia impulsurilor magnetice
terapeutice la trei niveluri, ţine cont de faptul că toate sistemele de redare
audio(căştile audio sau difuzorele) sunt în final «Generatoare de Pulsuri
Magnetice», ca şi dispozitivul electronic Qi MAGEN. Orice difuzor audio este un
traductor, care transformă variaţiile unui semnal electric, în modulaţii ale
câmpului magnetic. Ulterior, prin intermediul membranei difuzorului, pulsaţiile
câmpului magnetic, se transformă în vibraţii acustice ale aerului.

Inregistrarea impulsurilor pe CD este disponibila doar pt utilizatorii QI MAGEN
Cu alte cuvinte această descoperire oferă beneficiarilor toate avantajele
dispozitivelor MAGENla preţul de cost al unui CD audio sau al unui rington
eliminând cheltuielile legate de "Generatoarele de pulsuri magnetice
terapeutice" al căror preţ variază de la 150 $ şi pană la 43.000$

Înregistrarea ritmurilor terapeutice pe CD(sau la cerere pe bandă
magnetică) pe care am realiza-o înlocuieşte trei generatoare de pulsuri
magnetice terapeutice externe foarte scumpe[pentru combaterea
durerilor şi a migrenelor(Anglia);pentru stimularea sistemului imunitar şi
tratarea bolilor virotice incurabile (Franţa) şi pentru stimularea genei
resposabile de recunoaşterea şi eliminarea tumorilor (Germania)] şi
generatoarele de pulsuri, folosite ca implant fix(“ pacemaker cerebral “
generator de pulsuri pentru combaterea depresiei şi a insomniei SUA) ori
ca implant în tranzit (pentru combaterea constipaţiei şi pentru eliminarea
calculilor biliari(Rusia) .
Înregistrarea cuprinde ritmuri pentru inducerea şi sincronizarea undelor
cerebrale
(pentru stimularea concentrării într-o anumită activitate, pentru realizarea
stării de transă mistică, similară celei obţinute de marii maeştri spirituali)
ritmuri pentru tratarea insomniei, pentru tratarea depresiei şi a anxietăţii,
ritmuri pentru vindecarea bolilor virotice( prin stimulare a sistemului
imunitar), ritmuri pentru tratarea durerilor(migrenă, nevralgii), ritmuri
pentru intensificarea refacerii şi a regenerării (inclusiv la fracturile
osoase).
Înregistrarea ritmurilor terapeutice pe CD1 şi CD2 este expusă în :
Prospectul «Metodei de relaxare prin pilotare auditivă». Indicaţiile sunt
identice cu cele prezentate anterior dacă se foloseşte drept sistem de
redare Qi MAGEN GRAAL STAR
Ritmurile înregistrate [pe CD] pot fi utilizate local sau pentru tratarea apei de
băut[imprintare pentru scaderea glicemiei,pentru întinerire..]
Se aplică un difuzor sau o cască audio pe zona plexului solar pentru stimularea
sistemului imunitar,regenerare şi regenerare osoasă, revitalizare, sau pentru
liniştire.Se poate aplica pe zona dureroasă pentru tratarea suferinzilor de
migrenă,sciatică...etc.
Dacă doriţi să vă bucuraţi de toate aceste efecte benefice, fără să plătiţi pentru
un generator costisitor, există o cale mult mai ieftină, mult mai simplă şi mult
mai puţin poluantă din punct de vedere electromagnetic: folosiţi înregistrarea
audio de pe CD2 a acestor ritmuri terapeutice, care ulterior pot fi redate prin
sistemele existente[PC; CD Player; MP3 Player; casetofon]

Înregistrările ritmurilor terapeutice de pe CD1 şi CD2[la cerere pe casete
audio]
pot fi redate prin difuzoare, căşti sau prin Graal Star Qi MAGEN 12
SCALAR SPINORIAL WAVE MODULATOR

Frecvenţele pulsurilor electromagnetice exprimă codul genetic
al universului la toate nivelurile sale de manifestare
Investigaţiile care au vizat înlocuirea acupuncturii prin generatoare de pulsuri electrice şi
magnetice au evidenţiat că toate tulburările psihosomatice cunoscute nu sunt decât manifestări ale
tulburărilor celor 12 meridiane energetice.
W.E.Boyd din Glasgow a realizat în 1927 un generator de vibraţii terapeutice (Emanometru) şi a
descoperit că fiinţele umane şi remediile homeopatice aparţin uneia din cele 12 clase vibratorii
(vedeti:"Comentariu la Misterul Ummo"de Dan Mirahorian, Ed.Elit Comentator, 1995, pag.37).
In Medicina Tradiţională Chineză(MTC) sunt cunoscute 12 "Meridiane de acupunctură", care nu
sunt decât părţi componente ale celor 6 "Mari Meridiane".

經[经] jīng jing1 ching king: R: cărti canonice;lant[al unei
împletituri];Biblia;carte de rugăciuni;Sutra[în buddhism]; lunar; durata unei
luni;esential;regulă;vînă;lungime;a trece prin;prin; 經 jing1 canale energetice
longitudinale; împreună cu:絡 luo4[plasă;retea]desemnează meridianele folosite în
acupunctură prin care circulă energia vitală:經絡 jing1 luo4; E:Chain(of a fabric),
Basic,Rule,Monthly, time of the month, canonical Books, Bible, Prayer-books, Sutra
(bud), vein, lengthwise, Length, Longitude, To walk-through, Through, by, gone,
Passing, past, s.th. is a thing of the past, Happening, Experiencing, Going through,
By arrangement of-, to deal oneself with, Getting, Conducting, to
control/manage,hang, Suicide, Last name, pinyin: 經絡 jing1 luo4: Meridian; 絡
luo4 net-like;Qi channels;F: livre canonique ; classique; longitude; passer
par; supporter; subir; chaîne (un tissu), de base, règle générale, mensuel
règle canonique des livres, la Bible, Livres de prière, la Bible, Sutra
(buddhisme), les veines, le sens de la longueur, la longueur, la
longitude,parcourir, à travers, par (au passif),près, passer, signe du
passé,de se produire, vivre, subir,par l'intermédiaire de, de traiter avec,
craindre, conduire, (se) pendre, le suicide, le nom de famille;

经络 jīng luò jing luo: les méridiens d'acupuncture G:Kette (eines Gewebes), grundlegend,
Regel, monatliche Regel, Kanonische Bücher, Bibel, Gebetbücher, Bibel, Sutra(bud), Adern,
der Länge nach, Länge, Längengrad, hindurchgehen, hindurch, durch(beim Passiv), vorbei,
vorübergehen, Zeichen der Vergangenheit, sich ereignen, erleben, durchmachen, durch
Vermittlung von-, sich beschäftigen mit-, besorgen, leiten, (sich) erhängen,
Selbstmord,Familienname; 经络 jīng luò jing luo: Akupunktur Meridiane;

Cercetările recente din embriologie au arătat ca procesele celulare de diviziune repetată (1=20→
21→22→23→..→2n) ale celulei initiale fecundate(oul) conduc în final la şase straturi celulare din care
ulterior se diferenţiază toate tipurile de ţesuturi ale organismului pluricelular. Modelul cu cele trei
straturi (endoderm ,mezoderm,ectoderm) folosit pană acum reprezintă doar o simplificare. La
toate speciile după diviziunea celulei initiale apare o sferă ca o mură(morula)care ulterior devine
goală în interior(blastula) ;după finalizarea proceselor repetate de pliere sau de
invaginare(gastrula) se ajunge în final la şase straturi celulare. Existenţa celor şase straturi
celulare din embriologie, a celor şase mari meridiane(formate de cele 12 meridiane zonale),şi a
celor şase elemente sau mişcări (ascunse în "Legea celor Cinci Elemente") nu este întâmplătoare.
Apariţia acestei ordini la nivel macroscopic(în lumea viului) a nu este decât o reflectare a ordinii
care deja exista la nivel cuantic şi nuclear. Fără această legătură dintre ordinea
microscopică(cuantică) şi cea macroscopică(celulară şi pluricelulară) viul nu poate exista. Cele şase
straturi sunt rezultatul desfăşurării unui program informaţional care comandă şi alcătuirea
straturilor din nucleele atomice.

O analiză a "Tabelului Periodic al Elementelor"( Tabloul lui Mendeleev)ne
arată că în planul nostru de existenţă, pe Terra,se manifestă stabil doar
şase niveluri, şase pături nucleare şi electronice, are se manifestă pe
parcursul celor şase perioade(perioada a şaptea din Tabloul lui
Mendeleev este incompletă şi cuprinde elemente instabile sau cu durată
mică de viaţă).
Tabelul Periodic al Elementelor arată că sunt completate în bază binară,
doar şase niveluri nucleare şi electronice.

Poziţionarea atomilor în Tabloul Periodic s-a întemeiat pe asemănarea proprietăţilor fizice şi
chimice ale elementelor.Ulterior s-a descoperit că această asemănare periodică a proprietăţilor
fizice şi chimice ale elementelor pe care o întâlnim în muzică la octavele superioare este efectul
aşezării electronilor periferici din atomi în structuri ondulatori[orbitali,pături] în conformitate cu
principiul excluziunii al lui Pauli.Sistemul periodic are 6 perioade complete şi a şaptea incompletă.

Dacă examinăm cele 6 cercuri din reprezentarea circulară a Tabloului lui
Mendeleev vom descoperi că toate proprietăţile elementelor existente se
realizează prin modificări la nivelul celor 6 pături electronice,exact ca şi în
Cartea Mutaţiilor (Yi Jing) unde sunt prezente cele 6 linii-niveluri ale
hexagramelor.

Natura se manifestă în bază binară ca un instrument cu şase corzi(de
aici:Teoria string-urilor) . Fiecare linie(coardă vibratorie) dintr-un
atom,dar şi dintr-o hexagramă poate exista în două stări: starea de gol,
inactivă sau Yin , reprezentată prin linia întreruptă [‒ ‒ = 0] şi starea
plină, activă ocupată sau Yang, reprezentată prin linie plină, continuă sau
neîntreruptă[━ = 1].
În interiorul sistemului complet de mutaţie pe şase corzi(hexagrame) sunt
26= 64 de faze. rămân Sistemul binar iniţial de mutatie[0;1] pe o singura
coardă are doar două faze în prima perioada(21=2). Ulterior sistemul binar
iniţial de mutatie[0;1] se desfăşoară pe două corzi 22=4 apoi pe trei
niveluri simultan 23=8,ca în«Cele opt Trigrame» Ba Gua(Pa Kua)].
[☰☱☲☳☴☵☶☷]în scriere binară:111=☰;011=☱…,000=☷
Sistemele de mutaţie anterioare(cu un număr mai mic de corzi) coexistă în
sânul sistemelor cu număr mai mare de corzi[principiul holografic afirmă
că în fiecare parte regăsim întregul].
Sistemul de mutaţie desfăşurat simultan pe şase niveluri păstreză în
miezul său octetul[8=6 +2] fiindcă un careu magic cu 26= 64 de faze este
de fapt un pătrat cu 8 elemente pe fiecare latură[64=8x8]( adică cele opt
faze de mutaţie ale celor opt trigrame[ 23=8] .
Principiul lui Pauli de umplere a orbitalilor cu N=2n2 electroni(unde n este
numărul cuantic principal) era cunoscut chinezilor antici care studiau
careul magic Lo Shu din care derivă«Cele opt Trigrame» Ba Gua(Pa Kua)].

In Ba Gua(Pa Kua 八卦; lit.: "opt simboluri") observam aceeasi succesiune a
completarii in baza binara a celor "Opt trigrame". Cele sase niveluri apar in
cele 64 de hexagrame din Cartea Mutatiilor [Yi Jing(易經[易经], I Ching
(Wade-Giles), Yì Jīng" (Pinyin), Yi King(EFEO) si in mod ecranat in legea
celor cinci miscari(elemente)( wu xing; 五行), care se afla la temelia
acupuncturii( vedeti ca in realitate exista un al saselea element ascuns).
Aceste sase niveluri se manifesta sub forma a 12 clase vibratorii dupa
polarizare yin–yang; yin 陰[阴]-yang 陽[阳]
vedeti: "Mana cu sase degete", Legea celor sase sau a celor cinci miscari ? ; Categorii de
puncte de acupunctura, Atlasul de acupunctura de Dan Mirahorian;
vedeti cartile publicate pe:
http://www.scribd.com/MIRAHORIAN
http://www.scribd.com/essenza_divina/
http://www.scribd.com/trueidentity
http://www.scribd.com/trancegate
http://www.scribd.com/GUIDEDAWAKENING

MATERIA MEDICA A FRECVENTELOR TERAPEUTICE
Mai jos vedeti diferenta dintre generatorul QI MAGEN din 2006 (600 euro) cu milioane de tipuri
de impulsuri repartizate in 99 de categorii si generatorul QI MAGEN 2005(300 euro) cu 7 tipuri de
impulsuri[prezentat in revista Magazin in februarie 2005].

QI MAGEN 2009
In acest moment cele doua generatoare de impulsuri sunt inlocuite de varianta QI MAGEN 2009
care produce 3 categorii de impulsuri simultan:
Ki/Chi/Qi MAGEN 2009 utilizeaza un generator de impulsuri electrice (MP4 Player sau un CD
Player) si un convertor al impulsurilor electrice in 3 tipuri de impulsuri simultan:
1. impulsuri magnetice rezonante
2. impulsuri sonore
3. impulsuri de camp morphogenetic(camp morfogenetic; inertoni; torsiune; tahionic;) sau de
energie vitala (Ki/Chi/Qi ; prana) cu ajutorul tehnologiei Graal Star Vortex, care simuleaza
centrele de energie subtila (chakra; tantien).

Acest dispozitiv cuprinde sase foldere(dosare) in care sunt stocate patru categorii de impulsuri si
doua programe:
1. Impulsurile terapeutice deplasate in faza(shiftate) prezentate in lista de la sfarsit.
2. Mantra(simboluri sonore; sunete sacre asociate centrelor energetice subtile (chakra);

3. Sunete vindecatoare produse de animale(balene, delfini, feline,..)
4. Ritmuri Imprintare Apa
5. Program de terapie Theta de tip holosync care declanseaza autovindecarea dupa realizarea
sincronizarii undelor cerebrale (Hollosync Theta Healing)
6. Program de inductie a starii de relaxare prin pilotare auditiva( vedeti prezentarea si
manualul in cartile publicate)
Lista impulsurilor terapeutice deplasate in faza(shiftate)[ vedeti mai jos]

Lista impulsurilor terapeutice deplasate in faza(shiftate):
1.ACONIT,FEBRA,STIMULARE LIMFOCITE
2.ADENOVIRUS, RACELI, GRIPA
3.ALOPECIE(chelie; caderea parului)
4.ANEXITA, INFLAMATIE TROMPE, OVARE[ impuls de stimulare pt imbatranire prematura]
5.ANGINA PECTORALA
6.ANTISEPIC STIM SIST CIRCULATOR
7.ANTISEPTIC GENERAL
8.ARNICA-SOC FIZIC SI PSIHIC
9.ARSENIC ALB -SEPTICEMIE
10.ARTEROSCLEROZA 1
11.ARTEROSCLEROZA 2
12.ARTEROSCLEROZA 3
13.ARTEROSCLEROZA 4
14.AUTOINTOXICATIE 1
15.AUTOINTOXICATIE 2
16.AUTOINTOXICATIE 3
17.CALMARE-LINISTIRE
18.CHLAMYDIA PNEUMONIE
19.DEPRESIE
20.DEPRESIE ANXIETATE
21.DEPRESIE ANXIETATE TREMUR SLABIRE
22.DETASARE EMOTIONALA DE MALADIE
23.DETOXIFIERE PESTICIDE/IERBICIDE
24.DIABET 1
25.DIABET 2[SECUNDAR]
26.DIABET 3[TERTIAR]
27.DIABET INFECTIE
28.DIABET PIERDERE PAR
29.DIABET SET GENERAL
30.DISTONIE VB[Vezica Biliara], OSTEITA, ASTM, ALERGIE
31.DURERE ACUTA
32.ECHILIBRARE GENERALA
33.ENERGIZARE REVITALIZARE
34.EURYTREMA PANCREATICUM 1
35.EURYTREMA PANCREATICUM 2
36.EURYTREMA PANCREATICUM 3
37.GINGIVITA
38.GRIPA AVIARA, PORCINA, ASIATICA 1
39.GRIPA AVIARA, PORCINA, ASIATICA 2
40.HEPATITA GENERAL, DRENARE FICAT,STIMULARE FICAT
41.HIPERTENSIUNE
42.HIPOTENSIUNE
43.IMPOTENTA
44.INCARCARE DIABETICA

45.INSOMNIE
46.INSUFICIENTA PANCREAS
47.INSUFICIENTA RENALA
48.LEPTOSPIROZA
49.MALADIE GENERALA
50.NOCARDIA ASTEROIDES
51.OBOSEALA GENERALA
52.OBOSEALA VARSTEI
53.PARALIZIE NONSPASTICA
54.PARAZITI 1
55.PARAZITI 2
56.PARAZITI GENERAL
57.PARAZITI INTESTINALI FLUKES
58.PARAZITI PANCREAS
59.PARKINSON DISEASE
60.PARKINSON TREMOR-TEMPORARY RELIEF
61.PIETRE VEZICA BILIARA
62.PROFILAXIE GENERALA
63.PROGRAM DE DETOXIFIERE
64.RANI, CAMP PERTURBAT
65.REGENERASE OSOASA
66.REPARARE ADN/DNA REPAIR
67.SCLEROZA MULTIPLA
68.SCLEROZA MULTIPLA TREMUR
69.STAZA CIRCULATIE SANGUINA
70.STAZA LIMFATICA SECUNDARA
71.STAZA SISTEM LIMFATIC
72.STIMULARE ADRENALINA
73.STIMULARE SISTEM IMUNITAR1
74.STIMULARE SISTEM IMUNITAR2
75.STIMULARE SISTEM IMUNITAR3
76.STIMULARE SISTEM IMUNITAR4
77.STIMULARE SISTEM IMUNITAR5
78.STIMULARE SISTEM IMUNITAR6
79.STIMULARE SISTEM IMUNITAR GENERAL
80.TONIFICARE FICAT
81.TONIFICARE RINICHI
82.TONIFICARE SEXUALA BARBATI
83.TONIFICARE SISTEM LIMFATIC
84.TULBURARI CIRCULATORII
85.VARICE STAZA VENOASA SANGUINA
86.VINDECARE RANI
87.VINDECARE REGENERARE
88.RITM ALPHA[se poate utiliza pt. imprintare apa pt claritate]
89.RITM THETA[se poate utiliza pt. imprintare apa pt regenerare si insomnie]
90.RITM DELTA[se poate utiliza pt. imprintare apa pt reparare ADN si blocarea insertiei
virusilor]
91. CURATARE CENTRE ENERGETICE/CHAKRA
92. REZONANTA SCHUMANN - PULSUL TERREI /SCHUMANN RESONANCES[ impulsuri
care au permis stabilizarea ritmurilor biologice la astronautii care au trait o perioada indelungata
in statii spatiale; permit reconstituirea fundalului energetic de pe Terra]; 7,83 de cicli pe secunda.
Incepand cu anul 1980, aceasta valoare a crescut mereu, avand astazi 12 cicli pe secunda.

MANTRA

CURATARE CENTRE ENERGETICE SUBTILE /CHAKRA
MANTRA MULADHARA
MANTRA SVADHISTANA
MANTRA MANIPURA
MANTRA ANAHATA
MANTRA VISHUDHA
MANTRA AJNA
MANTRA OM/AUM
SUNETELE VINDECATOARE DIN QIGONG

Relaxarea pilotata
93.FUNDAL CU SUSUR DE APA
94.FUNDAL CU VALURILE MARII

Ritmuri Imprintare Apa
RITM ALPHA[se poate utiliza pt. imprintare apa pt claritate]
RITM THETA[se poate utiliza pt. imprintare apa pt regenerare si insomnie]
RITM DELTA[se poate utiliza pt. imprintare apa pt reparare ADN si blocarea insertiei virusilor]
PENTRU NOUTATI SI ALTE DETALII INTRATI PE SITURILE DE MAI JOS:
HOLY GRAIL A TRANS-DIMENSIONAL GATE TO DNA REPAIR AND ETERNAL
YOUTH/SFANTUL GRAAL-O POARTA INTERDIMENSIONALA PT. REPARAREA ADN
http://www.myspace.com/graalstar
http://holygrail1.multiply.com/
http://www.danmirahorian.ro/
http://360.yahoo.com/graalstar
http://holygrail1.spaces.live.com/
http://www.flickr.com/photos/mirahorian/
http://holygrail1.blogspot.com

see more/vedeti mai mult pe:
QI MAGEN-ELIBERAREA DIN CUTIA PANDOREI A MEDICATIEI CHIMICE
QI MAGEN-OUT OF PANDORA’S BOX OF CHEMICAL MEDICATION
http://www.myspace.com/qimagen
http://www.danmirahorian.com/
http://360.yahoo.com/qimagen
http://qimagen.blogspot.com/
http://qimagen.spaces.live.com/
http://qimagen.multiply.com/
http://www.flickr.com/photos/qimagen/
Mirahorian: Metoda de Relaxare prin Pilotare Auditiva
GUIDED AWAKENING/TREZIRE PILOTATA
http://www.myspace.com/guided_awakening
http://guidedawakening.spaces.live.com/
http://guidedawakening.multiply.com/
http://uk.360.yahoo.com/GUIDEDAWAKENING
http://guidedawakening.blogspot.com/
http://ro.netlog.com/guidedawakening
http://guidedawakening.weblog.ro/
http://www.flickr.com/photos/guidedawakening/
http://www.scribd.com/GUIDEDAWAKENING

VEDETI:
1.ISTORIA CREARII QI MAGEN SI A SPIRIDUS ELF IN PROSPECTUL METODEI DE
RELAXARE PILOTATA; pe: http://www.scribd.com/MIRAHORIAN
2.QI MAGEN PREZENTAREA VARIANTEI 2005

