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24/06/2012 - 12:11
UPDATE. UTILE. 13 ore fără apă rece în Hunedoara
LUANA GIUHAT

Apa Prod, operatorul regional de apă, anunţă amânarea
cu două zile a întreruperii de apă programată iniţial
pentru ziua de marţi. Prin urmare, locuitorii mai multor
cartiere din Hunedoara vor rămâne joi , 28 iunie, fără
apă rece la robinete, timp de 13 ore, din cauza unor
lucrări care se efectuează la reţeaua principală de apă a
oraşului. Aflaţi care zone vor fi afectate !
Ultima ora

Bârfe »

24/06/2012 - 18:00
Frumoasa sau moşul

Deşi părea candidat sigur, cârcotaşii spun că pentru
numirea pe una din funcţiile de viceprimar al Devei
moşul s-ar putea să nu aibă acces.
Bârfe

mai multe

Editorial »

24/06/2012 - 18:02
Mi-ar placea ca Basescu sa nu cedeze
SORIN ROŞCA STĂNESCU

“Luni presedintele Traian Basescu va
semna. Fara cracnire!”. “Ca
primarul”. Acestea sunt afirmatiile
copresedintelui USL Crin Antonescu.
Se refera la investirea lui Puiu

Hasotti ca ministru al Culturii. Caruia locatarul de la
Cotroceni i-a solicitat, in mod pe cat de neconstitutional,
pe atat de revoltator, sa semneze o declaratie ca nu e hot.
Ca nu a plagiat. Presedintele s-ar putea sa cedeze acestui
ultimatum fara precedent. Dar mie mi-ar placea sa nu o
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Devenii îşi pot îmbunătăţi
starea de sănătate cu tehnologie folosită de
NASA la testarea astronauţilor
ARTICOL | JOI, 21/06/2012 - 12:12 | BY MARINA TUDOR

Aparatură care are la bază

studii NASA, aplicaţii ale

fizicii cuantice şi principii de

medicină aero-spaţială.

Rolul ei este să investigheze

corpul uman, pentru

depistarea microorganismelor

care provoacă diverse maladii,

dar şi să îmbunătăţească

starea de sănătate, afirmă un

parapsiholog care studiază de

aproape două decenii tainele

medicinei cuantice şi aero-

spaţiale.

Nu este vorba despre vreo metodă miraculoasă de vindecare. Este o tehnologie care investighează

starea de sănătate a organismului şi îmbunătăţeşte viaţa.

„Terapia prin medicina cuantică nu provoacă durere, nu este medicală, nu interzice tratamentele

medicamentoase şi nici nu le influenţează”, explică parapsihologul Tatiana Maassen.

Tehnologie de frecvenţă

Deveanca afirmă că este de formaţie profesor de fizică, dar, din dorinţa de a face ceva nou, în urmă

cu câţiva ani, a început să studieze tainele medicinei cuantice şi aero-spaţiale. Plecând de la ideea că

omul e un sistem energetic, iar organismul ne este invadat continuu de tot felul de microorganisme

care provoacă diferite maladii, ea afirmă că viaţa se poate îmbunătăţi dacă acestea sunt depistate şi

distruse la timp. Procedura se poate realiza cu ajutorul unor aparate sofisticate, folosite, de altfel, şi

de Agenţia Spaţială Americană la testarea astronauţilor.
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faca. Si am sa explic de ce.
Editorial
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FĂRĂ BĂȘCĂLIE »
Primar nou la Deva – o altă şansă...
ALEXANDRU GRUIAN

Astăzi se instalează noul primar al
Devei, Petru Mărginean, rezultat al
opţiunilor electoratului în urma
scrutinului din 10 iunie. Înainte de
alte consideraţii, să vă povestesc o
scurtă istorioară, recentă şi cât se

poate de reală.

mai multe

Retrospectiva comentată »

25/06/2012 - 07:21
Retrospectivă comentată. Cine a
inventat amenda „3 în 1”?
REDACŢIA

Citiţi o retrospectivă comentată a
principalelor evenimente pe care ZHD le-a prezentat în
cursul săptămânii trecute. Aflaţi, printre altele, ce îi
sperie de moarte pe elevii hunedoreni, cum e să dai credit
la un mort, cine a inventat amenda „3 în 1” şi de ce
agricultorii din piaţă sunt geloşi pe unii dintre vecinii lor
de tarabă
Retrospectiva comentată

mai multe

Week-end, tot ce trebuie să ştii
pentru distracţie »

14/06/2012 - 16:37
TIMP LIBER. Cultură, activităţi
diverse, party-uri, sport
LUANA GIUHAT

Informaţii complete despre cum vă
puteţi distra la acest sfârşit de săptămână. Totul la un
click distanţă
Week-end, tot ce trebuie să ştii pentru distracţie

mai multe
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„Organismul acumulează aceste microorganisme din mediul înconjurător – din apă, din aer, din

hrană, inclusiv de la animalele de companie. Iar ele nu fac altceva decât să ne afecteze starea de

sănătate, să ne 'macine' corpul ducând la apariţia bolilor. Prin medicina cuantică, toate bacterii,

viruşii, paraziţii din corp sunt detectaţi şi distruşi. Fiecare dintre noi avem o anumită vibraţie, în

funcţie de tiparul genetic. Viruşii, microbii au, şi ei, propriile vibraţii, care pot fi anulate cu ajutorul

tehnologiei bazată pe frecvenţe rezonante”, explică Tatiana Maassen, care a observat că vegetarienii

sunt printre cei mai afectaţi pacienţi, din pricina paraziţilor, microbilor existenţi pe legumele şi

fructele nelipsite din alimentaţia lor.

Nu orice boală poate fi tratată

Terapia prin medicina cuantică implică întâi testarea organismului – o „scanare” a corpului prin

care sunt depistate microorganismele patogene. Investigaţia durează aproximativ o oră, iar

rezultatul ei este interpretat automat de aparate. În funcţie de acest rezultat, fiecare pacient decide

dacă doreşte sau nu să urmeze terapia, spune parapsihologul, explicând că durata acesteia oscilează

între una-două ore sau câteva luni, în funcţie de afecţiuni.

„O răceală, de exemplu, poate fi tratată aproape pe loc prin aceste metode, iar reumatismul, în

câteva ore. Dar, în ciuda performanţelor tehnologiei, nu orice boală poate fi vindecată. Unele

maladii pot fi doar ameliorate. Am avut cazuri când pacientul a venit la noi cu forme grave de

cancer. Ştia că boala îl va ucide într-o lună sau două, dar a ales terapia doar ca să scape de dureri în

timpul pe care-l mai avea de trăit”, spune deveanca.

Printre terapiile folosite de Maassen se numără şi acupunctura cu ozon, care are ca efect principal

încetinirea îmbătrânirii celulelor, dar şi efecte în problemele articulare, stres sau oboseală cronică.

Implicarea pacientului este foarte importantă

Potrivit parapsihologului, medicina cuantică şi spaţială nu oferă metode miraculoase de vindecare.

În plus, este foarte importantă şi implicarea pacientului.

„Un corp afectat într-un timp îndelungat are nevoie de cel puţin jumătate din acel timp pentru a se

reface. Dar dacă pacientul nu are un anumit comportament şi nu-şi respectă angajamentul de a dori

să participe la propria vindecare sau ameliorare a stării de sănătate, nicio tehnologie din lume nu-i

poate oferi vreo garanţie”, explică Maassen.

Tehnologia folosită de psihoterapeut are efecte şi asupra reducerii sau eliminării traumelor de orice

natură - „mega-brain”-ul echilibrează activitatea creierului, iar creierul se ştie că asigură controlul

întregului organism, aparatele radionice provoacă, la rândul lor, o stare de armonizare la nivelul

creierului, elimină stresul, stimulează capacitatea de relaxare şi refacere a corpului. În unele cazuri,

şedinţele de terapie pot dura chiar 7 ore. Există, de asemenea, şi terapii de noapte, aşa încât

pacienţii vin la cabinet cu tot cu pijama, mai spune parapsihologul devean.

cifră:

100

de lei este preţul unui test de depistare a microbilor şi viruşilor din organism
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