Bioenergetisk medisin
Innen noen få behandlingsmetoder tar vestlig medisin i bruk kroppens energisystem
gjennom for eksempel bruken av EEG (måling av hjernens elektriske aktivitet), EKG (måling
av hjerte-frekvensen) eller ved fjerning av nyresteiner.
Innenfor den alternative medisinen og dens sidegren, den bio-energetiske medisinen, har
man i lengre tid anvendt metoder, der man helhetlig arbeider med kroppens elektriske
energi-felt og der man kan korrigere og balansere avvik i kroppsdelenes og organenes
normale frekvenser.
ALT SOM LEVER på denne planeten har elektrisk energi. Hver celle.
Hvert atom består av elektriske partikler (elektroner, protoner, nøytroner).
Dermed har de hver sin elektriske, målbare frekvens og signatur.
Hver celle i vår kropp må ha energi. Selv om benstrukturen, blodet, de kjemiske substansene
m.m. er på plass, vil cellen dø uten energi.
Forskning viser, at hver celle viser en forstyrrelse i sin energibalanse, før den blir syk.
Cellene danner elektriske felt som inneholder informasjon, - helt konkrete data. Også tanker
består av slike elektriske felt, fordi de i seg selv utgjør elektriske impulser.
Vi vet altså om dette, men har manglet tilgang til å korrigere cellenes lagrede informasjon,
slik at kroppen selv ”re-starter” og begynner å hele seg selv, slik den er tenkt til å gjøre fra
naturens side.
Det hjelper ikke at kroppen har den korrekte sammensetningen av mineraler, kjemikaler,
vitaminer, vann, proteiner, karbohydrater og fett m.m., så lenge informasjonen, altså flyten
av data mellom delene ikke fungerer.
En slik feil-kommunikasjon fører for eksempel til, at diabetikere har en feil-kommunikasjon
med sitt insulin, og at en MS - pasient har en feil-kommunikasjon med Myelin-laget, som
ligger beskyttende rundt nerveendene.
Hvis vi finner fram til rot-årsaken i en sykdom, finner vi på en måte også den første dominobrikken. Setter vi den i gang i riktig retning, vil alle andre brikkene i kroppen følge etter og
kroppens naturlige immunsystem gjør oss frisk igjen.
Vi vet nå, at alle helseproblemer starter med en ubalanse på det energetiske cellenivå.
En frisk levercelle viser en annen frekvens enn en syk levercelle. Klarer man å skifte den syke
cellen sin frekvens til ”sunn frekvens”, vil både den og alle celler omkring spre den sunne
frekvensen.

Moderne Kinesiologi og bioenergetisk medisin arbeider på denne måten konkret med
informasjonen som er lagret i kroppens celle-nivå.
Gjennom muskeltesting har vi tilgang til kroppens underbevissthet, der vi får svar via et Ja –
Nei –system, fra en sterk eller en svak muskel.
Muskeltesting gir altså kinesiologen adgang til den lagrede informa-sjonen og muligheter for
å ”re-starte” informasjonen, slik at kroppens immunforsvar kan sette i gang sine selvhelende prosesser.
Metodene i den bioenergetiske medisinen, er effektive og i motsetning til den tradisjonelle
medisinens medikamenter med sine bivirkninger, helt ufarlig.
Den heler hele kroppen, på det fysiske og psykiske plan og personen som behandles er aktiv
med i rehabiliterings-prosessen.
Den bioenergetiske medisinen er solid forankret i forskningen:
”KROPPENS FUNKSJONER ER STYRT AV KVANTE-CELLULÆRE FELT”
Partikkel-fysikker og Nobelprisvinner i 1969, Prof. Murray Gell-Mann
”Å BEHANDLE MENNESKER UTEN Å TA HENSYN TIL ENERGIEN ER DØDFØDT”
Ungarsk Nobelprisvinner i medisin i 1937, Albert Szent-Gyorgyi M.D.
(…”Cancer is ultimately an electronic problem in the cells”…)
”VANN HAR HUKOMMELSE”
Bio-kemiker og sveitsisk Nobelprisvinner i 2002, Kurt Wuthrich Ph.D.
”FRAMTIDENS MEDISIN VIL BASERE PÅ Å KUNNE KONTROLLERE ENERGI-FELTENE”
Prof. William Tiller Ph.D., Stanford University
”ALL MATERIE ER OG BESTÅR AV ENERGI-FELT ”
Nobelprisvinner i fysikk, Albert Einstein.
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