A siker alapja
A siker alapja nem lehet más, mint az, hogy a gyermeket
akaró pár együtt testileg-lelkileg felkészül a gyermek
fogadására. Ha a baba nem jön idõben, akkor ki kell
deríteni az orvosi okokat. Ha nincs orvosi gond, akkor
lehet pszichológiai (lelki) ok vagy olyan orvosi tényezõ,
mellyel a hagyományos orvoslás, nõgyógyászat nem
foglalkozik. Ebben az esetben két út áll a gyermeket akaró
pár elõtt:

Milyen típusú terméketlen
párokon tudunk segíteni?
A meddõ párok három fajtáját különböztetjük meg
az alábbiak szerint:
1. Azok a párok, akik 18-35 év kor közé esnek és
nincs semmilyen kimutatható orvosi problémájuk,
minden orvosi leletük negatív és tökéletes, a
Pszichoszintézis Labor technikáival 60-80%
sikerben reménykedhetnek.
2. Azok a párok, akik 30-38 év közé esnek és apró
leleteltérésük van - egy laborérték kismértékben a
normál érték alatt vagy fölött van, de anatómiai
problémáik nincsenek - általában 40-60%
sikerben reménykedhetnek a Pszichoszintézis
Labor közremûködésével.

1. Kivizsgáltatják magukat alternatív orvosi módszerekkel és ezek közül is a legmodernebbekkel. Ilyen eljárás
például a Dr. Voll féle elektro-akupunktúrás diagnózis,
mely fájdalommentes és káros mellékhatások nélküli. Az
ivarszervekhez tartózó akupunktúra pontokon igen
pontos dinamikus vizsgálat hajtható végre. A szervek
legapróbb vitalitás- és funkcionális eltérései már akkor
láthatók, amikor a hagyományos orvosi leletek még
semmit nem mutatnak, de a fogamzás elmaradásakor
ezek az érzékeny - nem molekulárbiológiai, hanem
elektrobiokémiai - módszerek jelentõs eltérést mutathatnak.
2. A lelki vagy szaknyelven pszichológiai meddõségi
okok az utóbbi idõben jelentõs szerepet kapnak a
gyermektelen házaspárok esetében. A párkapcsolat,
házasság érzelmi koordinálatlansága, a gyermekvállalás
lelki terhei sikertelenség esetén komoly gondot
jelentenek. Ilyenkor célszerû felkeresni professzionális
szakpszichológusok által vezetett tréningeket.

3. Azok a párok akik 38-40 éves kornál idõsebbek attól függetlenül, hogy van vagy nincs laborlelet
eltérésük nem reménykedhetnek 10-20%-nál több
esélyben.
A fenti meghatározás olyan párokra vonatkozik,
akiknek eddig sehol, semmilyen módszerrel nem
sikerült teherbe esni.
A fenti kondícióval rendelkezõ párok a fenti
sikerszázalék ígérete mellett felkereshetnek
minket.
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Pszichoszintézis Labor

Üdvözöljük!
A Pszichoszintézis Labor egy olyan kutatóintézet, ami
a legmodernebb biotechnológiai kutatások irányába
halad. Fõ célja az, hogy olyan gyógyítási rendszereket
hozzon létre, melyek a tüneti kezelések helyett az oki
kezeléseket hozzák elõtérbe. 37 éves
orvostudományi, 25 éves alternatív
orvosbiológiai, 15 éves alternatív
meddõségi kutatási és terápiás
tapasztalattal, állandó fejlesztéssel
abba az irányba haladunk, ami a világ
orvosi fejlesztéseinek gazdaságilag is
leghatékonyabb útja.
A világ tõzsdéin - melyekbõl napi
100-at figyelünk - az alternatív
biotechnológia élen jár, ami azt
jelenti, hogy az ilyen cégek részvényeinek árfolyama állandóan és biztosan emelkedik,
bevételük egyre nõ. Ez azért van így, mert ezek a
technológiák a leghatásosabbak.
Mely orvosi ágazatok tartoznak a fejlõdés élvonalába?
Az õssejtkutatás, a géntechnológia és az alternatív
orvosbiológia, melybe a homeopátia is beletartozik.
Ezért, ha minket választ a kedves olvasó, akkor a sikert
és a jövõt választja.

Kónya Albert
alternatív orvosbiológiai kutató
homotoxikológus-biotechnológus
tudományos ügyvezetõ
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Alternatív biotechnológia

Homotoxikológia és homeopátia

Az alternatív biotechnológia szó azt jelenti, hogy a
hagyományos orvoslás alternatívájaként megvalósult
modern orvosbiológiai technológiáról van szó. Tudni kell
azt, hogy a hagyományos orvoslás és ezen belül a
hagyományos nõgyógyászat olyan eszközöket
(gyógyszereket és eljárásokat),
használ, melyek tüneti kezelést
állítanak elõ. Ez azért van így, mert a
hagyományos orvoslás egésze a
tüneti és nem az oki kezelésre
esküszik.

A Pszichoszintézis Labor kutatásai szerint igen fontos
tényezõ a meddõséggel kapcsolatban az idegen
anyagok jelenléte a szervezetben. A hozzánk kerülõ
meddõségi estek 70%-a ilyen természetû.

A Pszichoszintézis Labor, jelen
esetben a nõgyógyászatban, a
meddõség és fogantatási gondok
kizárólagosan oki eredetét kutatja és
eljárásaiban ezt orvosolja.
Az ezen az oldalon látható két modern biotechnológiai
terápiás készülék - melyek közül a fekete színû kutatási
célokra is alkalmas - hihetetlenül nagy teljesítményt
képes produkálni meddõségi problémák esetében. A
modern kínai elektro-akupunktúra több mint 6000 éves
orvosi múltjára visszatekintve professzionális kezekben
csodákra képes.
A megannyi mellékhatással rendelkezõ
gyógyszerekhez képest elektrobiokémiai folyamatokat rendszerezve,
gyógyszerek alkalmazása nélkül helyreállnak a biológiai funkciók
és
bekövetkezik a várva várt terhesség.
Néhány kisegítõ terhes vitaminnal,
homeopátiás gyógyszerrel vagy alternatív biológiai orvoslás témakörébe tartozó természetes
alapú injekcióval kombinálva az e mûszerekkel
végrehajtott kezelés kórházi, klinikai teljesítményekre
képes.
Ennél az eljárásnál fontos még az, hogy nincsenek
mellékhatások és nem kell idegen anyagokat bevinni.

Kutatásaink igazolták, hogy fõleg a naponta fogyasztott
ételekben található mellékanyagok okozzák a
problémát, de a gyógyszerek és a nagymennyiségben
szedett étrendkiegészítõk stb. sem hagyhatók ki a
sorból. Ezek az anyagok a homotoxinok (Dr. HansHeinrich Reckeweg német orvos meghatározása),
olyan anyagok, melyek nagyobb mennyiségben 150
mg/dl [norm.: 1-4 mg/dl] sem okoznak tüneteket és
orvosi laborlelet eltérést sem, de a nõi és férfi
ivarszervek vitalitását és funkcionális energiáit olyan
szintre csökkenthetik, hogy meghiúsúl a fiatal pár
gyermekvállalási akarata.
Ebben az esetben újabb gyógyszerek adása csak
fokozza a problémát, mert még több idegen anyag kerül
a szervezetbe. A cél pedig az, hogy visszaálljon a rend.
Csak annyi idegen anyag legyen jelen, amit még a
szervezet energiaesés nélkül el tud viselni.
A homotoxinok és felesleges anyagok eltávolítása cél
kell, hogy legyen, ha az ivarszervek vitalitását meg akarjuk
növelni. Újabb idegen anyag
beadása nélkül csak két út létezik
a megoldásra: 1. Az ezen az
oldalon látható és más hasonló
elektro-biokémiai terápiás készülékek alkalmazása; 2. A homeopátiás gyógyszerek C30-C200as, ritkábban C10000-es [XM]
potenciás higítású alkalmazása.
Ezek már nem tartalmaznak hatóanyagot csak a
kiindulási anyag nagyteljesítményû energiáit, melyek
sok esetben képesek a sejtekben rekedt homotoxinok
eltávolítására és a nõi-férfi szervek vitalitásának
megnövelésére.
Ez a modern biotechnológia nagy teljesítményû,
visszaállítja a természetes rendet az emberi testben.

