Terapia falami MMW
Jak działa terapia falami milimetrowymi ?
Od ponad 30 lat terapia falami milimetrowymi (MMW) jest skutecznie
stosowana w Rosji. Bazuje ona na setkach badań i tysiącach terapii. Terapia
MMW działa na podstawie zjawisk naturalnych, dając bardzo skuteczne
wyniki i nie powodując efektów ubocznych. Usuwa nie tylko objawy, lecz
wspomaga odbudowę organów i struktur systemów – jest to warunek
wstępny do skutecznej terapii. W roku 2000 naukowcy rosyjscy, za
stosowanie terapii falami milimetrowymi w biologii i medycynie, zostali
nagrodzeni najbardziej prestiżową nagrodą Krajową w Rosji (równoważną
nagrodzie Nobla).
Fale milimetrowe są „językiem”, który używany jest przez nasze komórki do
komunikowania się między sobą. Każda żywa komórka jest aktywna i wysyła
fale elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Drgania te generują
ruch fal. Udowodniono, że cały świat jest przesiąknięty takimi „malutkimi”
drganiami, które pozwalają na zrozumienie istnienia organizmu oraz
przyszłość w zakresie jego rozwoju. Zgodnie z częścią modeli
mechanicznych, każdy obiekt ma podwójną naturę, jedną materialną i drugą
elektromagnetyczną, gdzie wszystko emituje drgania, a każda komórka jest
częścią zazębiającego się "mechanizmu".
Aparat RGAmed generuje fale o tym samym natężeniu, jak nasz organizm,
tj. 10 mW/cm, które jest miliard razy mniejsze, niż promieniowanie z telefonu
komórkowego. Błony naszych komórek komunikują się między sobą poprzez
fale milimetrowe. Nasze ciało składa się z komórek, a każda z tych komórek
działa jak fabryka, która otrzymuje pożywienie i tlen oraz wydala odpady.
Odbywa się to poprzez błony komórkowe. Napięcie zdrowej błony wynosi 7090 mV. Jeśli wartość ta jest niższa, to komórka działa z mniejszą
wydajnością, słabiej przyswaja i wydalają, w wyniku czego spada produkcja
energii, to z kolei powoduje dalszy spadek napięcia błonowego. Koło się
zamyka. Bez dopływu energii z zewnątrz, komórka nie ma szans na pełną
odbudowę.
Aparat RGAmed generuje te same częstotliwości milimetrowe, jakie
generowane są przez błony komórkowe, przez to wzmacnia i zasila
energetycznie komórki. Podniesienie energią zewnętrzną napięcia błon
komórkowych pozwala komórce wykorzystać produkowaną energię ATP
(kwasu adenozynotrójfosforowego) na odbudowę prawidłowych procesów
fizjologicznych. Jest to pierwszy efekt wpływu fal milimetrowych.

Drugi efekt odnosi się do informatyki. Każda komórka posiada receptory
informatyczne, które odbierają i nadają informacje z mózgu do innych
narządów. Jeżeli receptory te mają zmniejszoną czułość na sygnały
hormonalne i bodźce sygnałowe, komórki są mniej wydajne. Receptor może
być bardziej lub mniej aktywny. Fale milimetrowe aktywują receptory i tym
samym stają się one bardziej czułe i odbierają informacje w sposób bardziej
skuteczny.
Trzecim efektem działania fal milimetrowych jest poprawa komunikacji
komórek.
Ciało ludzkie składa się z ok. 70-100 bilionów komórek. Dla utrzymania
działania bez zakłóceń tak skomplikowanego systemu, potrzebny jest pewien
mechanizm synchronizacji funkcji organizmu. Aparat RGAmed moduluje
częstotliwości organizmu w obrębie obszaru, który poddawany jest zabiegowi
i działa jak mechanizm synchronizacji. Rekonstruuje on „rytm zdrowia”
organizmu, który został utracony w czasie choroby. W ten sposób chroniony
jest właściwy i wrodzony system informacyjny kierowania odnową biologiczną
organizmu.
Jednym z silnych efektów działania fal milimetrowych jest rozrzedzanie krwi.
Ma to olbrzymie znaczenie w ochronie przed zawałami i wieloma innymi
problemami, zwłaszcza dla ludzi starszych. Fale milimetrowe
rozprzestrzeniają się w organizmie poprzez ciecze wewnątrzkomórkowe,
receptory skóry oraz linie energetyczne (meridiany), które dzięki rezonansowi
rekonstruują i odbudowują drgania błon komórkowych. Poprawia to funkcje
komórek i ich komunikację. Testy wykonane w Rosji pokazały, że niezależnie
od rodzaju problemu zdrowotnego, fale milimetrowe:
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normalizują parametry układu odpornościowego,
zwiększają mikro-krążenie,
równoważą metabolizm organizmu,
opóźniają starzenie i wydłużają długość życia,
zapobiegają rozwojowi chorób i przekształceniu ich ze stanu ostrego w
stan chroniczny,
zmniejszają ryzyko zapadania na choroby onkologiczne,
wzmacniają działanie lekarstw oraz redukują ich działania uboczne,
skracają okres leczenia, przyspieszają rehabilitację po zawałach i
udarach,
przyspieszają dwu - trzykrotnie zrastanie kości po złamaniach,
posiadają niekwestionowane działanie przynoszenia ulgi w cierpieniu.

Ponieważ fale milimetrowe aktywują receptory komórek, które stają się
bardziej czułe na hormony i enzymy, mogą być zatem także stosowane przy
zabiegach kosmetycznych, w celu stymulacji skóry i redukcji zmarszczek.
Skóra staje się z wiekiem mniej wilgotna, ale poprzez wzmocnienie błony

komórkowej i poprawę krążenia krwi, może nastąpić "ODBUDOWA
ŻYWOTNOŚCI”.
Wpływ fal milimetrowych na błony komórek krwi został skrupulatnie
przebadany. Zaobserwowano poprawę struktury krwi, generalnie zwiększoną
zawartość limfocytów, szczególnie limfocytów T (ważnych czynników dla
ochrony odporności) oraz wzrost antyutleniaczy i substancji biologicznie
aktywnych. Fale milimetrowe normalizują ważne wskaźniki krzepnięcia krwi
oraz są istotne w chorobach sercowo-naczyniowych, w tym zawału serca w
wyniku skurczu naczyniowego. Dodatkowo stymulują one wytwarzanie krwi,
tak potrzebnej przy leczeniu pacjentów chorych na choroby onkologiczne.
Fale milimetrowe wpływają na wypełnienie żył krwią, dynamikę strumienia
limfy oraz transportowanie różnych substancji i gazów.
Działanie fal milimetrowych odnosi się do wszystkich układów organizmu,
układu krwionośnego, limfatycznego, itp. Częstotliwości rezonansowe
występujce w przedziale fal milimetrowych, działaja korzystnie na wszystkie
wymienione układy. Przeprowadzono badania na hemoglobinie krwi na
poziomie rezonansu magnetycznego nukleazy. Hemoglobina została
aktywowana na częstotliwości 42,194 GHz, co zwiększyło do trzech razy
zdolność przesyłu czerwonych ciałek krwi. Przyspieszyło to regenerację
uszkodzonych tkanek oraz odtruwanie organizmu. Dlatego działanie za
pomocą tych częstotliwości ma charakter międzyukładowy w szeregu
procesach patologicznych. Dzięki takiemu efektowi, metoda ta jest
najbardziej skuteczna przy zabiegach wykonywanych na obszarach i strefach
o obfitym ukrwieniu, takich jak arterie, tętnice i żyły.
Jednym z najważniejszych mechanizmów działania fal milimetrowych jest
aktywacja endorfiny – hormonu dobrego samopoczucia i zadowolenia
nazywanego też "hormonem szczęścia". Wpływa on pozytywnie na zespół
bólu, odbudowę tkanek, rekonstrukcję napięć żył i mikrocyrkulację.
Fale milimetrowe posiadają wyraźną skuteczność stymulacji ochrony
odporności. Aktywacja antyutleniaczowego układu organizmu, która jest
realizowana za pomocą fal milimetrowych, blokuje procesy utleniania lipidów
(tłuszczowców), co odgrywa rolę przy pojawianiu się pewnych stanów
chorobowych i ich pogarszania. Udowodniono, że fale milimetrowe są
niezastąpione przy rehabilitacji po zawale mięśnia sercowego i – co
najważniejsze – przy zapobieganiu temu schorzeniu.
Wykazano dużą skuteczność przy redukcji zażywania leków, przy czym brak
efektów ubocznych, co zostało udowodnione w czasie długoletnich badań
klinicznych. Oznacza to, że fale milimetrowe mogą być zalecane do
szerokiego stosowania w celu poprawy zdrowia w różnych problemach oraz
działaniach profilaktycznych.

Brak efektów ubocznych wynika z tego, że używa się tych samych
częstotliwości oraz natężenia, które wykorzystywane są przez same komórki.
Zarówno zasady, jak i metodologie zostały starannie przestudiowane i
potwierdzone klinicznie przez długoletnie badania w szpitalach rosyjskich i
innych krajach.
Aparatem RGAmed posługują się obecnie służby medyczne, weterynarze i
biolodzy z różnych krajów. Terapia aparatem RGAmed w Uni Europejskiej ma
status Urządzenia Medycznego, posiada odpowiednie certyfikaty i jest
stosowana w profesjonalnej medycynie do leczenia chorób. Zasady, na
których oparta jest metoda, są dobrze przebadane przez ponad 8 lat w
czołowych szpitalach rosyjskich. Tylko w samej Rosji przebadano w latach
1993-2000 skuteczność fal milimetrowych na 20.680 pacjentach. W 96,94%
przypadków zanotowano pozytywne wyniki (wyzdrowienie – duża poprawa,
poprawa). Efektu terapeutycznego nie zaobserwowano u 3,06% uczestników
testów.
Technologie fal milimetrowych poddano testom klinicznym, zanim zostały
zatwierdzone i certyfikowane przez Departament Zdrowia w Rosji. Dla
potrzeb i możliwości stosowania domowego, oraz przez ludzi nie
posiadających uprawnień medycznych, aparat został wyposażony w funkcję
FRI – Fonowego Zapisu Rezonansu, przeznaczoną do profilaktyki oraz do
wspomagania organizmu w odzyskaniu zdrowia. Skuteczność jest również
wysoka, tylko czas terapii w niektórych przypadkach jest dłuższy. Lekarz
stosujący terapię MMW oraz znający zasady akupunktury, dobierając
odpowiednie leki i działania medyczne, ma szersze pole działania. O tym jak
szybko można zobaczyć efekty, zależy to od rodzaju problemu oraz stanu
pacjenta. Proces leczenia nowych ran jest szybszy niż ran dawnych i szybsza
jest poprawa zdrowia ludzi młodych niż ludzi starszych.
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