„SVETL“

PROGRAMŲ VAIDMUO ŽMOGAUS
PROTINIAME UGDYME!

FIZINIAME

ir

ŽMOGUS NETURETŲ AKLAI PASITIKĖTI VISKUO KĄ BANDO JAM
PRIMESTI, JIS VISADA TURĖTŲ MOKYTIS PAMATYTI RYŠĮ TARP
PRIEŽASTIES IR PASEKMĖS, TIK TADA JIS GALI PAŠALINTI VISUS
TRIKDŽIUS SAVO KELYJE!
Didžiulius nuostolius žmonijai neša šiuolaikinė farmacijos pramonė, kurios
pagrindinis tikslas nėra skirtas žmonėms gydyti, bet noras praturtėti, pasitikinčių ir
neišmanančių žmonių, sveikatos dėka. Kas ir kaip, iš ligos daro verslą ? Netikri vaistai ir
didžiausia žala nuo dažniausiai vartojamų vaistinių preparatų.
Ilgą laiką ir iki šiol, antibiotikus laikė panacėja nuo visų negalavimų ir buvo
skiriami esant bent menkiausiam kokios infekcijos požymiui. Šiandiena jau įrodyta, kad jų
veikimas mūsų organizme yra panašus į „išdegintos žemės“ efektą. Be stipriausių alerginių
reakcijų, atsirandančių veikiant šios grupės vaistams, antibiotikai daro žalingą poveikį juos
vartojančių pacientų gyvybei ir sveikatai.

Čia yra tik keli klastingo antibiotikų poveikio pavyzdžiai:
streptomicinas gali sukelti klausos ir vestibuliarinio aparato sutrikimus;
biomicinas sukelia virškinimo organų komplikacijas;
levomicetinas slopina kraujo susidarymą, kas yra ypač pavojinga žmogaus gyvybei, kada jo
kūnas jau ir taip yra jautrus infekcijai ;
antibiotikai aktyviai slopina gyvybines ląstelių funkcijas, gaminant baltymus (vaisiaus
baltymo statybines medžiagas), todėl kai kurios motinos, nėštumo metu vartojusios
antibiotikus, gimdė negyvybingus kūdikius ar invalidus.
Jau gimęs kūdikis taip pat gali nukentėti, gaudamas antibiotikus su motinos pienu.
Kaip tapo aišku, visi be išimties tos grupės preparatai turi žalingą poveikį motinai ir vaikui.
Čia tik keli pavyzdžiai:
-vaikai, kurių motinos vartojo ciklofsatiną, kenčia nuo kaulų struktūrų pažeidimo, ir jų
suminkštėjimo;
-aminoglikozidai ir tepraciklinai pažeidžia kūdikių kaulus ir dantis: jiems gresia dantenų
ligos, ėduonis (50 % šių žmonių, vos sulaukę 30 m. bus priversti dėtis dirbtinius dantis);
-„populiarus“ antibiotikas streptomicinas, iš tos pačios kategorijos, veikia kūdikio
smegenų veiklą ir ilgam laikui destabilizuoja kalbos funkcijas;
-septranas sukelia laipsnišką bilirubino padidėjimą naujagimio žarnyne, kuris gali sukelti
sunkų žarnyno sutrikimą, sutrikdyti virškinimo sistemą ir kelti grėsmę kūdikio gyvybei;
-penicilinas sukelia sunkią alergiją naujagimiams, taip pat sutrikdo žarnyno veiklą.

Maža to kad antibiotikai yra kenksmingi sveikatai, dar jų vartojimas sukelia ir
priklausomybę nuo jų. Kartą pabandęs atsikratyti skausmo antibiotikų pagalba, žmogus
nebepajėgia be jų, atsiranda priklausomybė prie tam tikros rūšies vaistų, vartojami vis
stipresni vaistai, pakankamai sveiko žmogaus organizmas gali save sunaikinti.

Šalutinis antibiotikų poveikis!
1.Turi toksinį poveikį inkstams, kepenims, kaulų čiulpams ir nervinei sistemai.
2.Sukelia alergiją.
3.Sukelia žarnyno sutrikimą.
4.Slegia imuninę sistemą ir jos natūralų atsparumą infekcijoms.
5.Sukuria sąlygas vystytis piktybiniams augliams.
Šiuo metu viso pasaulio gydytojai su nerimu pastebi, kad ligos, kurios buvo
kontroliuojamos ar beveik išnyko, grįžta. Dauguma šių negalavimų ilga laiką, sėkmingai
buvo gydomi antibiotikais. Tačiau bėgant metams mikrobai „adaptavosi“ ir mutavo.
Pasikeitė simptomai, ligų vaizdas, o svarbiausia - jie nepasiduoda net stipriausiems
antibiotikams. Taip atsirado modifikuota tuberkuliozė, vidurių šiltinė, meningitas ir net
pneumonija.
Norėčiau atkreipti dėmesį, kad visas „žalą nešantis“ antibiotikų poveikio spektras dar
nėra iki galo ištirtas ir tikėtina, kad artimiausiu metu sužinosime apie visas kitas, žmonių
sveikatai, pavojingas antibiotikų savybes.
Išlaikoma farmakologinių korporacijų, šiuolaikinė alopatinė medicina, su
vakcinacijos pagalba nusprendė pakeisti kursą ir imtis prevencinio darbo. Ta proga galima
tvirtinti, kad tai ne medicinos laimėjimas, o labiau nesėkmingas žingsnis jos pasirinktam
keliui.
Akivaizdu, kad vakcinavimo sistema, atnešanti didžiulį pelną farm. korporacijoms
visame pasaulyje, taip pat yra naujų ligų atsiradimo platforma, kuriomis užkrečiamos visos
valstybės, esant reikšmingam žmogaus imuninės sistemos susilpnėjimui.
Laboratorijų vadovai, susiję su jų gamyba, tai labai gerai žino, bet galvoja tik apie
pelną. Alopatiniai gydytojai skiria šiuos vaistus, nes jiems draudžiama išrašyti ką kita, ir
todėl jie įpareigoti skirti tik šias farm-produktų rūšis; o prieš tuos, kurie skiria kitus vaistus,
organizuojami tarnautojų persekiojimai, laikinas atleidimas iš darbo ar licenzijos atėmimas.
O tuo tarpu iš TV ekranų per reklamą ir įvairias laidas, eina nesibaigiantis
informacijos srautas apie taip vadinamas šiuolaikinės medicinos sėkmes. Tik kažkodėl tai
nutylima teisinga statistika teigianti, kad ligų skaičius tarp vaikų ne tik nemažėja, bet ir
geometriškai didėja. Tiesiog pakanka analizuoti skelbimus, internete ir kitose viešose
vietose, su šauksmu padėti į neviltį patekusiems tėvams, kurie bando išgelbėti savo vaiką.
Ištraukti šį mažą žmogutį iš nematomos, nepaleidžiančios ligos nagų ir iš pastovaus buvimo
med. įstaigose.

Taigi ar yra išeitis iš šio užburto rato, kur žmogaus organizmui brukami mirtini
farmakologiniai vaistai, ir nuolatinis atvirai melagingos informacijos srautas
kenčiančiajam !?

Pradėkime nuo trumpo ORGANIZMO sistemos veikimo aprašymo.
Smegenimis kontroliuojamas kiekvieno organo ir kūno sistemos darbas, per valdymo
signalus, kurie iš atitinkamos smegenų žievės dalies, eina per vadinamąjį retikulinį
formavimą (struktūrų rinkinys centrinėse smegenų dalyse), nugaros smegenys, ir per
atitinkamą simpatinės nervų sistemos nervą, patenka į atitinkamą žmogaus organą ar jo
sistemą. Per receptorius (nervų galiukus), esančius šiuose organuose, informacija apie
organo ar sistemos būklę ir jo darbo kokybę, organizmas per atitinkamus parasimpatinius
nervus, per nugaros smegenis, patenka į tą patį retikulinį formavimą, kur analizuojami šie
signalai (darbo kokybė).
Jei priimti signalai atitinka organų ir kūno sistemos, optimalų veiklos darbą,
smegenys niekaip nesikiša į jų darbą. Jei dėl vienokių ar kitokių priežasčių gaunamas
signalas skiriasi nuo optimalaus, vienaip ar kitaip, tada jis patenka į atitinkamą smegenų
žievės dalį, tai smegenys ir stimuliuoja šią žievės dalį, kad sustiprėtų ar susilpnėtų valdymo
signalas, kontroliuojantis šio organo ar kūno sistemos darbą. Tai savotiškas analogas
biologinio „termostato“ („bio - termostatas“).
Liga keičia šį „biotermostatą“ nustatydama lygį, žemiau optimalaus. Ir net atkūrus
organų audinius ar organizmo sistemas į optimalią sveiką būseną, smegenys ir toliau
siunčia pakeistus valdymo signalus, kurias organizmas priėmė kaip naujas normas, ligos
metu. Po to, kai žmogaus imuninė sistema pralaimėjo kovą su liga, lėtinė ligos būklė
priimama kaip nauja norma. Ir tokiu atveju smegenys bandys grąžinti šiuos organizmo
organus ir jo sistemas į tą būseną, kokia buvo prieš šį pasikeitimą. Smegenys negalvoja,
smegenys tik reaguoja į signalus, sklindančius iš retikulinio formavimosi.

DABAR TRUMPAS PROGRAMŲ «SvetL». (KOMPLEKSAS,
APYRANKĖ IR PAKABUKAS) DARBO APRAŠYMAS
Kad išvengtume žmogaus smegenų kovos su pozityviu pokyčiu, PROGRAMOS „SvetL“,
atlieka atitinkamą retikulinio formavimosi korekciją ir reguliuoja valdymo signalus nauju,
kokybiškesniu, smegenų lygiu, atitinkančiu sveiko kūno kriterijus.
Po to prasideda aplamai viso organizmo harmonizacija ir „bio-termostatas“
pakeliamas į lygį, atitinkantį sveiko organizmo būklę.
Įtakodamos organizmą PROGRAMOS „SvetL“ apskritai sustiprina,
susilpnėjusią organizmo apsaugą. Šis poveikis yra ne stimuliuojantis, o
transformuojamasis, pažeistos ląstelės ir audiniai atsinaujina, o vietoje morfologiškai

pakitusių ląstelių atsiranda naujos, sveikos, nepažeistos vienokios ar kitokios
patologijos.
PROGRAMOS „SvetL“ sudaro sąlygas įtakoti žmogaus fizinį kūną ir to pasėkoje
fizinis kūnas, atsikrato patologijų. Žmogaus organizme skyla fiziškai tankias medžiagos
(maistas, vanduo ir kt.) ir išsilaisvinęs, skilimo metu, potencialas suteikia optimalų
funkcionavimą viso gyvo organizmo, kaip darnaus vieneto.

PROGRAMOS „SvetL“ principas yra tas, kad jos ne tik prisotina
žmogų atitinkamais energijų srautais, bet ir atkuria kokybišką organizmo
sistemos struktūrą iki sveikos būsenos.
PROGRAMOS „SvetL“ automatiškai reguliuoja sukauptus energijos srautus ir
paskirsto juos griežtai atsižvelgiant į dabartines organizmo sveikatinimo užduotis, norint
ilgą laiką išlaikyti tokią organizmo būklę.
Pasinaudojus PROGRAMOMIS „SvetL“, galima ne tik nugalėti patogeną, bet ir
sveikstant, atkurti normalų, bet kokį žmogaus organizmo organą ar jo sistemos darbą.
Energetinis potencialas - yra „variklis“ proceso, keičiančio gydomosios dalies
struktūrinius pokyčius. Gydomasis poveikis (pavyzdžiui, piliulės ar kitų vaistų vartojimas),
daromas fiziniame lygmenyje, gali suteikti laikiną palengvėjimą, tačiau negarantuoja
galutinio problemos pašalinimo, nes neįtakoja ligos priežasties, o tik kovoja su jos
padariniais. Nuosekliai dirbdamos, PROGRAMOS „SvetL“ vykdo pakitimus ląstelių,
organų, audinių, organizmo sistemų lygmenyje, bet ir genetiniame lygmenyje.
Kruopščiai apgalvota metodika ir tikslus PROGRAMŲ „SvetL“ įgyvendinimo procesas,
performuoja žmogaus fizinį kūną taip, kad recidyvas tampa neįmanomas.
„SvetL“ turi galimybę daryti stiprų poveikį, tam tikros srities charakteristikoms,
žmogaus organizmo sistemose ir turi galimybę daryti poveikį žmogaus organizmo gyvųjų
audinių struktūrai.
„SvetL“ darydama įtaką vartotojo pažeistiems organizmo audiniams, paleidžiant
„programų“ seriją, kuri nukreipta į sveikų gyvų audinių struktūrų atkūrimą. Pvz., jei
užduotis yra atkurti audinius iki sveikos būsenos, tada „SvetL“, sveikatinimo rėmuose,
pirmiausia suskaldoma pažeista ląstelė, o po to, jos vietoje sukuriama sveika.
„SvetL“, savarankiškai sukuria programą, sveikoms ląstelėms atsirasti ir skiria šiam
procesui savo potencialą po pažeistos ląstelės suirimo.

Keletas pamąstymų.
Svarbu suprasti, kad „SvetL“ darbas, sveikatinimo programose yra
procesas, ištemptas laike, o ne momentinis stebuklingas išgijimas ar
energetinis papildymas, nors kai kuriais ypatingais atvejais ir tai gali būti
įmanoma.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad jei vartotojas pradėjo naudoti „SvetL“, su tikslu
pasveikti, per vėlai - pavyzdžiui: organizmas smarkiai pažeistas; gyvybei svarbūs organai
atsisako funkcionuoti ir nėra būtino laiko situacijai ištaisyti; žmogaus organizmas turi
padidintą inerciją, kurios metu pokyčiai, atsirandantys dėl „SvetL“ veiksmų, pradeda
ryškėti po pakankamai ilgo laiko—kitaip tariant, jei sveikimo greitis yra žymiai mažesnis už
organizmo nykimo greitį - „SvetL“ galbūt nepavyks padėti vartotojui atsikratyti ligos, bet
garantuotai galės, pratęsti Gyvenimą. Tačiau, jei kūnas sugeba atlaikyti apkrovos lygį
(ir daugeliu atvejų taip ir atsitiko), reikalingą pasveikimui ir atsistatymui— PROGRAMŲ
„SvetL“ naudojimas leidžia pasiekti tvarių išgijimo rezultatų, net sergant
sunkiausiomis ligomis.

PROGRAMOS „SVETL“ YPAČ EFEKTYVIOS AUGANČIAM,
BESIVYSTANČIAM VAIKŲ ORGANIZMUI.
Dėl šito vaikas, ne tik garantuotai atsikrato visų patologijų ir ligų, bet ir žymiai
pagerėja jo suvokimas ir mokomosios medžiagos įsisavinimas. Žymiai padidėja
kūno ištvermė, atmintis, intelektualinis lygis, susikaupimas ir kt.
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