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Ion Maggos 

O Georges Lakhovsky και ο Πολυκυματικός 

Ταλαντωτής MWO 

*Η επιστήμη αποδεικνύει τις θεωρίες του Lakhovsky; 

*Ανθρώπινη Αρμονική Ηλεκτρική Τάση *Δυναμική Αρμονική 

Κυτταρική Αναζωογόνηση *Έχεις την δύναμη των κεραυνών 

στο σώμα σου, όχι στο αιθερικό, αλλά στο φυσικό. *Ενεργό-

Πληροφοριακός Κόσμος Αρμονίας, Υγείας και Δύναμης  *Στο 

δόκανο της κοινωνίας η κατάσταση των πραγμάτων σήμερα.  

*Κάθε άτομο στον Σύμπαν έχει μια συχνότητα. Κάθε όργανο 

στο σώμα δονείται με την δική του συχνότητα. *Παντού 

υπάρχει η μεγαλοφυΐα του Τέσλα *Αισθάνεστε κάποιες φορές 

ότι οι μπαταρίες σας είναι άδειες; *Η μοναδική μας άμυνα 

είναι το ανοσοποιητικό μας σύστημα. *Η Συμπαθητική 

Αντήχηση ή Δόνηση 
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«Τι είναι ζωή; Είναι η δυναμική ισορροπία όλων των κυττάρων, η αρμονία των πολλαπλών ακτινοβολιών που 

αντιδρούν η μία στην άλλη. Τι είναι η νόσος; Είναι η ανισορροπία ταλάντωσης των κυττάρων, που προέρχεται 

από εξωτερικές αιτίες. Πρόκειται για την μάχη μεταξύ της ακτινοβολίας των μικροβίων και της ακτινοβολίας των 

κυττάρων.  

Κάθε ένα από τα κύτταρά μας, είναι κι ένα λεπτό αντηχούν κύκλωμα, και όταν αυτά τα κυκλώματα ταλάντωσης 

είναι σωστά, τότε εμείς ή οποιοδήποτε πράγμα διαβίωσης είναι υγιές. Όταν μια εξωτερική πηγή κάνει τα 

κύτταρα μας να ταλαντώνονται με διαφορετικό ρυθμό, στη συνέχεια αυτά αρρωσταίνουν»  «Το μυστικό της 

ζωής» Georges Lakhovsky (1869 στην Ρωσία – 1942 στην Νέα Υόρκη, ΗΠΑ) 

Ο Πολυκυματικός Ταλαντωτής MWO είναι ένα συντονισμένο σύστημα 

αντήχησης, μια γεννήτρια πολύ-συχνοτήτων. Η βασική ιδέα για το αυθεντικό 

MWO προήλθε από τον Ρώσο επιστήμονα και πρωτοπόρο της βιοενέργειας, 

George Lakhovsky. [εικ. αριστερά] Εμπνεύστηκε από τις θεωρίες του Nicola 

Tesla, του εφευρέτη των τεχνικών των υψηλών συχνοτήτων και της υψηλής 

τάσης  (high voltage). Η κινητήρια δύναμη πίσω από την έρευνά του ήταν η 

παθιασμένη επιθυμία του να βρεθεί η αιτία και κατά προέκταση η θεραπεία 

του καρκίνου. Ως εκ τούτου, οι θεωρίες και τα πειράματά του περιστράφηκαν 

γύρω από την λύση αυτού του προβλήματος. 

Το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής περιγράφει στο βιβλίο του «Το Μυστικό 

της Ζωής. Ο Ηλεκτρισμός, η Ακτινοβολία και το Σώμα σου» Τα γονίδια και τα 

χρωμοσώματα σε όλα τα ζωντανά κύτταρα βρίσκονται μονίμως σε κίνηση και 

λειτουργούν ως μικροί πομποί και δέκτες. Έχουν μια ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ, 

που εξαρτάται από το μέγεθος, το σχήμα και την ικανότητά τους. Το MWO, ο 

Πολυκυματικός Ταλαντωτής, βασίζεται στη βιο-αντήχηση (Bio-Resonance), με την οποία εναρμονίζονται οι φυσικές 

συχνότητες των κυττάρων, των ιστών, των οργάνων και του σώματος. Το MWO ερεθίζει την ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ  

ικανότητα του σώματος και το αναζωογονεί. Όταν τα κύτταρα εκτίθενται σε ένα μεγάλο φάσμα ηλεκτρομαγνητικών 

κυμάτων, αφομοιώνουν την ενέργεια που ταιριάζει με τη δική τους συχνότητα αντήχησης.  

Σε περίπτωση βλάβης, ενοχλήσεων ή ασθένειας, υφίσταται πάντοτε μία διαταραχή ή διακοπή στις δονήσεις των 

κυττάρων. Το MWO, ο Πολυκυματικός Ταλαντωτής, δρα γρήγορα και απευθείας στις διαταραγμένες ή άτακτες 

δονήσεις. Τα κύτταρα, οι ιστοί και τα όργανα του σώματος [και ζώων και φυτών] εναρμονίζονται υπό την επιρροή 

των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και ενεργοποιούν την αντίστοιχη δική τους σωστή συχνότητα.  Αυτό εξαφανίζει τις 

παραμορφώσεις και επαναφέρει τη φυσική ισορροπία στο σώμα μας, αιθερικό και υλικό.  

 

©Ion Maggos  το κείμενο είναι απόσπασμα από το βιβλίο του «Απαγορευμένες Επιστήμες» και από σχετικό άρθρο 

που δημοσιεύτηκε στο Strange n. 149 /2015 όπως και στο  Terrapapers.com /Orgonodrome.gr
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Αισθάνεσαι κάποιες φορές ότι οι μπαταρίες σου είναι άδειες;  Πράγματι είναι, αλλά τι μπορείς να κάνεις; Απλώς 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΟΥ ΣΕ ΕΝΑΝ ΩΚΕΑΝΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ!  

Για Κυτταρική Αναζωογόνηση, Επαναφορά σε Ισορροπία Κάθε Δυσαρμονίας, για Βαθειά Χαλάρωση με τα 

Πολύτιμα Αποτελέσματα της,  ο Πολυκυματικός Ταλαντωτής (Multi Wave Oscillator) (MWO) George Lakhovsky Και  

η Λυχνία του Royal Raymond Rife είναι Σχεδόν Πανάκεια και Διαθέσιμος να  Σου Προσφέρει Όλα τα Ευεργετήματα 

του Αρκεί να Συντονιστείς στις Συχνότητες της Ζωής και της Υγείας. Στο συγκεκριμένο μηχάνημα συνδυάζονται το 

MWO και η η Λυχνία Rife ώστε αντί να χρησιμοποιούνται μεμονωμένες συχνότητες, αντίθετα χρησιμοποιείται 

ένας ωκεανός συχνοτήτων και των αρμονικών τους. Δηλ. ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ. 

Η λειτουργία του Πολυκυματικού Ταλαντωτή Lakhovsky βασίζεται στην αρχή της Συμπαθητικής Αντήχησης, κατά 

την οποία ένα κύτταρο αναγνωρίζει την ίδια του τη συχνότητα και μπορεί να την αφομοιώσει. Στη Μουσική,  ο όρος 

«Συμπαθητική Αντήχηση» χρησιμοποιείται όταν μία χορδή ανταποκρίνεται σε μια εξωτερική δόνηση με μία 

αρμονική ομοιότητα, (η χορδή δονείται αρμονικά με τον ίδιο τρόπο με την εξωτερική δόνηση). 

Η Συμπαθητική Αντήχηση ή Δόνηση είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο το δονούμενο σώμα αντιδρά σε εξωτερικές 

δονήσεις με τις οποίες έχει μια αρμονική συμφωνία. Το ανθρώπινο σώμα έχει το ολόδικό του ενεργειακό σύστημα. 

Όταν αυτό το ενεργειακό σύστημα είναι εκτός ισορροπίας και ο τόνος του αλλάζει, οι κοινοί ήχοι δεν ταιριάζουν. 

Μπορεί κανείς να συγκρίνει το σώμα με μια ορχήστρα. Αν τα κοινά συστήματα δεν είναι ισοσταθμισμένα, η 

μουσική ακούγεται παράφωνη.  

Η ισορροπία σε αυτό το σύστημα καθορίζεται από διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές επιρροές.  Για τις 

εσωτερικές επιρροές, μπορεί κανείς να σκεφτεί τις ψυχολογικές και συναισθηματικές διεργασίες [τις σκέψεις, τις 

λέξεις, τα συναισθήματα]. Εξωτερική επιρροή προκαλείται από έκθεση σε ηλεκτρική ακτινοβολία, 

συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης, των μικροκυμάτων, του κομπιούτερ, Wi-Fi, iPad, κινητού τηλεφώνου, 

κεραιών κινητής τηλεφωνίας, μετρητές, καλωδιώσεις, αεροψεκασμούς κλπ. Άλλοι εξωτερικοί παράγοντες είναι τα 

βακτήρια, οι ιοί, οι μύκητες και τα παράσιτα. Επίσης εξωτερικές επιρροές είναι οι Οργανικές Πύλες, οι άνθρωποι 

Παράσιτα όπως και η Συναισθηματική Πανούκλα. 

Η Κεραία Χρυσής Τομής αποτελείται από μια σειρά δαχτυλιδιών Lakhovsky κάνοντας την, ένα πλήρες κύκλωμα που 

εστιάζεται στον Αιθέρα. Επίσης, οι Κεραίες είναι   log periodic (ακλουθώντας ένα λογαριθμικό μοτίβο) και αυτός ο 

τύπος της κεραίας έχει την ενδιαφέρουσα ιδιότητα ότι δημιουργεί μια virtual (εικονική) κεραία, μη υπαρκτή αλλά 

λειτουργική κεραία που εκτείνεται  1 ½  φορές πέρα από την πραγματική. Ο Αιθέρας συντονίζεται με τα 

Μαθηματικά της Χρυσής Τομής, έτσι γίνεται κατανοητό το πώς ένας ζωντανός οργανισμός είναι μια εκκένωση 

Ενέργειας στον  χώρο της Χρυσής Τομής. Έχουμε παρατηρήσει την εκκένωση της Ενέργειας βλασταριών, σε ζωντανά 

βλαστάρια, όταν μια από αυτές τις κεραίες κατευθύνεται επάνω της. Βρήκαμε ότι αυτό κάνει τα βλαστάρια να 

μεγαλώνουν καλύτερα. 

Ο συγκεκριμένος Πολυκυματικός Ταλαντωτής του Lakhovsky (Multi Wave Oscillator) (MWO) [εικ. κάτω] 

περιλαμβάνει και τη Rife Phanotron [Λυχνία Rife] Επικοινωνήστε για τιμές και παραγγελίες στο email: 

mwohellas@gmail.com και στο τηλέφωνο 690 70 70 703 εργάσιμες ώρες και ημέρες. 

mailto:mwohellas@gmail.com
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Ο υλικό-κοινωνικός κόσμος, τον οποίο ο άνθρωπος υπηρετεί, απομυζά την υγεία, την ευτυχία, την αρμονία του. 

Αφαιμάσσει όλες τις ζωτικές του δυνάμεις, γιατί συνήθισε να θεωρεί, όπως τον δίδαξαν, με περισσή ειν’ η αλήθεια 

ένταση και μεθοδικότητα, ό,τι εκτός από τον υλικό-κοινωνικό κόσμο, τίποτε άλλο δεν υπάρχει στην φύση και αν 

τυχόν αντιληφθεί –που σίγουρα ένα έμψυχο ον θα το αντιληφθεί- πως και κάτι άλλο, πέρα από το υλικό φαίνεσθαι 

υπάρχει, έχει ήδη γι’ αυτό το κοπυράιτ η εκκλησία με τις δοξασίες της, χωρίς ν’ αφήνει πολλά περιθώρια σκέψης.  

Έτσι ο άνθρωπος μένει με την απατηλή ιδέα, πως ο υλικό-κοινωνικός  είναι ο μοναδικός κι ανεπανάληπτος 

υπαρκτός κόσμος  και μόνο αυτός μπορεί να του χαρίσει ευτυχία, ευδαιμονία, χαρά, άνθιση, άνεση, υγεία μιας και 

δεν υπάρχει κανένας άλλος για να το κάνει. Αυτό είναι το κυριότερο, αλλά και το πιο μοιραίο λάθος του 

ανθρώπου, γιατί στην πραγματικότητα ο υλικός, ο φυσικός κόσμος της πολιτισμένης κοινωνίας, δεν είναι καθόλου 

σημαντικός στο κοσμικό γίγνεσθαι. Παίζει έναν ασήμαντο δευτερεύοντα ρόλο και είναι το λιγότερο, εντελώς 

ανόητο να διαθέσουμε σε κάτι υποδεέστερο όλες μας τις δυνάμεις ή την προσοχή μας.  

Εκείνο που έχει σημασία και είναι πρωτεύον, στο Σύμπαν είναι ο Ενεργειακό –Πληροφοριακός κόσμος και σε 

αυτόν πρέπει να μάθουμε να δίνουμε την προσοχή και την τόσο πολύτιμη Ενέργεια μας.     

Αντί γι αυτό εσύ, ο άνθρωπος  της πολιτισμένης κοινωνίας, πηγαίνεις στους γιατρούς, στις ουρές στα ταμεία, στα 

φαρμακεία, στα νοσοκομεία, πληρώνεις απίστευτα μεγάλα χρηματικά ποσά, κουράζεσαι αφάνταστα και στο τέλος 

γυρνάς σπίτι έχοντας αθεράπευτη -την συνήθως άγνωστη- πηγή της ασθένειας. Είναι άλλωστε ευρέως γνωστό, ότι 

«για να γίνεις καλά πρέπει να μην αρρωστήσεις» και υφίστασαι όλη αυτή την ταλαιπωρία γιατί δεν δίνεις 

σημασία στο Ενεργειακό-Πληροφοριακό  πεδίο. Δεν λέω, σε καμία περίπτωση, ότι οι γιατροί δεν είναι χρήσιμοι 

στην κοινωνία, κάθε άλλο, είναι απολύτως απαραίτητοι, απλά δεν είναι πανάκεια και σίγουρα δεν είναι η μοναδική 

λύση.  Χωρίς να επεκταθώ, μιας και δεν είναι θέμα αυτού του άρθρου, σου λέω … «Θυμήσου το Πλασέμπο»  
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Λοιπόν είμαι -σχεδόν- σίγουρος, ότι όλα αυτά τα γνωρίζεις, δεν είναι δυνατόν να κρατάς το Strange στα χέρια σου 

και να μην γνωρίζεις ότι υπάρχει ένας κόσμος Ενέργειας και Πληροφορίας εκεί έξω που είναι διαθέσιμος στον 

καθένα μας, αλλά που πολλοί λίγοι άνθρωποι απολαμβάνουν τα οφέλη από την σύνδεση τους μαζί του.   

Αυτό που ίσως δεν γνωρίζεις  -γι’ αυτό είναι το strange εδώ- είναι ότι υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι μεγαλοφυείς, 

δυναμικοί, παθιασμένοι και αληθινά ανιδιοτελείς, που με αυταπάρνηση και υπευθυνότητα εργάστηκαν, 

λοιδορήθηκαν, γελοιοποιήθηκαν, δολοφονήθηκαν  για να μπορούμε όλοι εμείς να  απολαμβάνουμε τα οφέλη των 

κόπων τους, δηλ. υγεία, ευδαιμονία, δύναμη  και καλή ζωή.  

Κάποιους από αυτούς τους αληθινά Μεγάλους Ανθρώπους σκοπεύω να παρουσιάσω από αυτό το βήμα, όπως 

ανέφερα και στο προηγούμενο τεύχος, όπου ανέφερα  την τόσο σημαντική εργασία του Royal Raymond Rife, τον 

πρωτοπόρο της ιατρικής του 20ου αιώνα, τον πατέρα της Βιοηλεκτρικής ιατρικής,  που τόλμησε να «μπει στο κλουβί 

του λιονταριού» και φυσικά κατασπαράχτηκε, αφήνοντας μας όμως παρακαταθήκη πολύτιμη γνώση.      

Με αυτό το άρθρο, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω την ΑΠΟΛΥΤΗ συσκευή ηλεκτροθεραπείας και 

πλήρους αναζωογόνησης του σώματος, έργο ζωής του Georges Lakhovsky ακόμη μιας μεγαλοφυΐας, που 

εργάστηκε μ’ επίγνωση κι ευθύνη, για το καλό της ανθρωπότητας και μας κληροδότησε, πληθώρα γνώσεων μαζί μ’ 

αυτή την πολύτιμη συσκευή ηλεκτροθεραπείας, περίπου στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, σύγχρονος κι αυτός 

του Royal Raymond Rife.   
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Ο Georges Lakhovsky (1869 στην Ρωσία – 1942 στην Νέα Υόρκη, ΗΠΑ) ήταν ένας Ρώσος μηχανικός, επιστήμονας, 

συγγραφέας και ανεξάρτητος ερευνητής, εφευρέτης. Η ανεξαρτησία του έδωσε την ελευθερία να πειραματιστεί με 

νέες και φρέσκιες ιδέες, χωρίς να ενταχθεί  στο δόγμα του κατεστημένου. Ο Lakhovsky ήταν άριστος γνώστης τόσο 

της μηχανικής όσο και της βιολογίας και ήταν ακριβός αυτός  ο συγκερασμός των δύο αυτών επιστημών που τον 

κατεύθυνε και τον βοήθησε να αποδείξει τις θεωρίες του. Είχε ήδη καθιερωθεί από το 1920 ότι υπάρχουν αόρατες 

ακτινοβολίες που βομβαρδίζουν συνεχώς τη Γη. Ο Lakhovsky γνώριζε  ότι αυτά τα εξαιρετικά βραχέα κύματα, 

ήταν αυτά που μας έδωσαν την ζωή και είναι αυτά τα βραχέα κύματα που την συντηρούν. Η κινητήρια δύναμη 

πίσω από την έρευνά του ήταν η παθιασμένη επιθυμία του να βρεθεί η αιτία και κατά προέκταση η  θεραπεία του 

καρκίνου. Ως εκ τούτου, οι θεωρίες και τα πειράματά του περιστράφηκαν γύρω από την λύση αυτού του 

προβλήματος.  

Για να μάθετε για τα πειράματα του Lakhovsky πρέπει να διαβάσετε το βιβλίο του «Το μυστικό της ζωής» που 

δείχνει με πολλές λεπτομέρειες και εικόνες, την εργασία του. Επίσης, αναφέρεται σε πολλούς επιστήμονες της 

εποχής του, που μαζί τους  εργάστηκε, συμπεριλαμβανομένου  του γνωστού καθηγητή D’ Arsonval, ο οποίος 

έγραψε τον πρόλογο στο βιβλίο του Lakhovsky. Ο D’Arsonval βοήθησε τον  Georges Lakhovsky στην κατασκευή της 

συσκευής. Τον Ιούνιο του 1934 του απονεμήθηκε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ 1.962.565 για τη συσκευή. 

Είναι ένα αξιοπρόσεχτο, όσο και ενδιαφέρον  γεγονός, ότι η επιστήμη έχει φθάσει στο σημείο να αναγνωρίζει ότι το 

κύτταρο - και των φυτών και των ζώων- είναι μια ηλεκτρική μπαταρία. Καθώς τα κύτταρα, με τους 

μεταβαλλόμενους ρυθμούς ταλαντώσεων τους, απαρτίζουν το ανθρώπινο σώμα, το συμπέρασμα είναι ότι το ο 

ανθρώπινος μηχανισμός είναι μια συλλογή από ζωντανές μπαταρίες.  

Τα όργανα στο ανθρώπινο σώμα έχουν το καθένα τον δικό τους ρυθμό ταλαντώσεως. Σε ένα υγιές σώμα αυτοί οι 

διαφορετικοί  ρυθμοί ταλαντώσεως είναι σωστά συγχρονισμένοι. Το ανθρώπινο σώμα είναι μια τέλεια μπαταρία, 

επιδεκτικό στα κοσμικά ή μαγνητικά ρεύματα που υπάρχουν πάντοτε παρόντα, αν και αόρατα από το ανθρώπινο 

μάτι, στο Σύμπαν. Στο Ενεργό-Πληροφοριακό Σύμπαν.  

Τα 70 τρισεκατομμύρια κύτταρα στο ανθρώπινο σώμα, είναι σαν μικρές υγρές μπαταρίες που λειτουργούν ιδανικά 

με τάση 70 χιλιοστά του βολτ. Όταν η τάση πέσει στα 50 χιλιοστά του βολτ ο άνθρωπος είναι ήδη άρρωστος, είτε 

είναι εκδηλωμένη η ασθένεια, είτε όχι. Στα 15 χιλιοστά του βολτ ο άνθρωπος έχει ήδη καρκίνο! Η μεμβράνη του 

κυττάρου δρα ως μονής κατεύθυνσης ανορθωτής, που μετατρέπει τον μαγνητικό παλμό της γης σε Ενέργεια 

Ηλεκτρικού Δυναμικού,  που «φορτίζει τα κύτταρα μας».  

 Αυτή η Ενέργεια προωθεί τον μεταβολισμό του κυττάρου και βοηθά στην καλύτερη οξυγόνωση, την παραγωγή του 

ATP και την συνολική απορρόφηση των βασικών στοιχείων της διατροφής στο κύτταρο και στην αποβολή των 

αποβλήτων από το κύτταρο.  Χωρίς αυτήν την Ενέργεια η τάση του κυττάρου εξασθενεί και εγκαθίσταται η 

ασθένεια.  Κάθε όργανο στο σώμα δονείται με την δική του συχνότητα.  

Η Πρώτη, η Τρίτη και η Πέμπτη από τις νότες της μουσικής οκτάβας, δονούνται σε αρμονία.  

Η Πρώτη, η Δεύτερη και η Τρίτη δεν δονούνται σε αρμονία.  

Εάν η χορδή της πέμπτης νότας είναι αρρύθμιστη θα υπάρξει δυσαρμονία κάθε φορά που αυτή η νότα δονείται. 

Έτσι δημιουργείται η δυσαρμονία στην υγεία, όταν κάποια από τα όργανα, είναι ασυντόνιστα.  Η Πέμπτη χορδή 

πρέπει να ρυθμιστεί  για να δουλεύει αρμονικά, έτσι και το όργανο πρέπει να ξαναγυρίσει στην σωστή ταλάντωση 

(συντονισμό). Το ζωτικό ρεύμα που μεταφέρει την αρχή της ζωής πρέπει να αποκατασταθεί και να επιτευχθεί η 

ισορροπία.      
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«Οι ερευνητές  ιατροί έχουν αναπτύξει ένα εργαλείο που επιτρέπει να βλέπουμε τις κυτταρικές αλλαγές σε ένα 

πολύ τοπικό επίπεδο» είπε ο Piotr Grodzinski,  διευθυντής του National Cancer Institute Alliance for 

Nanotechnology in Cancer στο Technology Review. Ο  Grodzinski αναφέρει ότι πολλές εξελίξεις στην έρευνα του 

καρκίνου, τα τελευταία χρόνια για παράδειγμα, ήταν «αντιδραστικές» μάλλον, παρά προληπτικές.  

«Παρά του σε ποιο βαθμό οι θεραπείες του καρκίνου έχουν προχωρήσει, καθώς και σε άλλες ασθένειες, η πρόοδος 

σε κυτταρικό επίπεδο δεν γίνεται ακόμη καλά αντιληπτή. Με καλύτερη αντίληψη, οι ερευνητές θα βελτιώσουν την 

διαγνωστική και την περίθαλψη»  είπε ο Grodzinski. 

Το αρνητικό ηλεκτρικό πεδίο είναι η φυσική κατάσταση των κυττάρων μας. 

Βασίζεται σε μια ελαφριά ανισορροπία μεταξύ του καλίου και του νατρίου, 

έξω και μέσα στο κύτταρο και αυτή η ανισορροπία θέτει τις βάσεις για την 

ηλεκτρική ισχύ μας. Οι μεμβράνες των κυττάρων, μας παίζουν ένα τρικ που 

συχνά αναφέρεται ως η Αντλία (η Πύλη) Καλίου -Νατρίου. Είναι ένας 

εξαιρετικά πολύπλοκος μηχανισμός, αλλά η απλή εξήγηση αυτών των 

αντλιών και το πώς δημιουργούν ηλεκτρικά φορτία είναι εν περιλήψει η 

εξής: 

Σε κατάσταση ηρεμίας τα κύτταρα μας έχουν μέσα τους περισσότερα ιόντα 

καλίου από νατρίου και υπάρχουν περισσότερα ιόντα νατρίου έξω από το 

κύτταρο. Τα ιόντα καλίου είναι αρνητικά, έτσι το εσωτερικό του κυττάρου 

έχει ένα ελαφρό αρνητικό φορτίο.  

Τα ιόντα νατρίου είναι θετικά, έτσι η περιοχή αμέσως έξω από την 

μεμβράνη του κυττάρου είναι θετική. Δεν υπάρχει αρκετή διαφορά 

δυναμικού για να δημιουργήσει ηλεκτρισμό σε αυτήν την φάση ηρεμίας.  

Όταν το σώμα μας χρειάζεται να στείλει ένα μήνυμα, από ένα σημείο στο 

άλλο, ανοίγει την πύλη. Όταν η πύλη της μεμβράνης ανοίγει, τα ιόντα νατρίου και καλίου κινούνται ελεύθερα μέσα 

και έξω από το κύτταρο. Αρνητικά φορτισμένα ιόντα καλίου, αφήνουν το κύτταρο ελκυόμενα από το θετικό φορτίο 

έξω από την μεμβράνη και θετικά φορτισμένα ιόντα νατρίου εισέρχονται κινούμενα προς το αρνητικό φορτίο. Το 

αποτέλεσμα είναι ένας διακόπτης στις συγκεντρώσεις των δύο τύπων ιόντων και μάλιστα γρήγορος διακόπτης.  

Είναι ένα είδος ψηφιακού διακόπτη μεταξύ του 1 και του 0. Αυτή η αιφνίδια αναστροφή μεταξύ θετικού και 

αρνητικού δυναμικού, δημιουργεί έναν ηλεκτρικό παλμό. Η ώθηση ενεργοποιεί την πύλη στο επόμενο κύτταρο για 

να ανοίξει, δημιουργώντας ένα άλλο φορτίο και ούτω καθ εξής. Με αυτόν τον τρόπο μια ηλεκτρική ώθηση κινείται 

από το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού μας, στο σημείο του εγκεφάλου μας που αισθάνεται τον πόνο.  

Καθόσον όλα βασίζονται σε ηλεκτρικά σήματα, οποιαδήποτε κατάρρευση του ηλεκτρικού συστήματος του 

ανθρώπινου σώματος, είναι πραγματικό πρόβλημα.   

Οι περισσότερες ασθένειες μας λένε ό,τι είναι αυτοάνοσες, όμως μετά από μεγάλη έρευνα μπορώ να πω με ευθύνη 

ότι, δεν υπάρχουν αυτοάνοσες ασθένειες, είναι μια φτηνή δικαιολογία του «θεού με την λευκή μπλούζα», για να 

μην πει αυτά που δεν ξέρει και οι περισσότερες οφείλονται σε κρυπτό- ιούς. Όταν το ανοσοποιητικό,  δεν μπορεί 

να αποκρούσει ένα πρόβλημα εγκαίρως, κάτι αποτυγχάνει. Η μοναδική μας άμυνα είναι το ανοσοποιητικό μας 

σύστημα. 
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Ανεβάζοντας την συχνότητα της ταλαντώσεως κάθε ατόμου του σώματος, αυξάνουμε τον βαθμό στον οποίο το 

ανοσοποιητικό σύστημα λειτουργεί  καθώς και την εξουδετέρωση των τοξινών που το σώμα μας προσπαθεί να 

απαλλαγεί από αυτές. Οι κβαντικές μεταβολές (δονήσεις) που απαρτίζουν την μνήμη των κυττάρων του σώματος 

μας αρχίζουν να δημιουργούν διαφορετικές «μνήμες».  

Αυτός ο τύπος αναπρογραμματισμού της συχνότητος επιτρέπει στο σώμα να θυμάται την φυσική 

αποτελεσματικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος και να αναγεννιέται στο 100% της αρχικής του 

καταστάσεως.        

Ο ΠΟΛΥΚΥΜΑΤΙΚΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ MWO ΤΟΥ LAKHOVSKY ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, με δεύτερο αυτό του Royal Raymond Rife.  

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ O ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗ MWO 

ΤΟΥ LAKHOVSKY ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑ RIFE!!!  

Το «αστείο» σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι αν χρησιμοποιηθεί  αυτός  ο συνδυασμός ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ  ΚΑΙ ΟΙ 

ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΟΥΝ  10 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ!!!  

Αυτή η δήλωση μου είναι απολύτως υπεύθυνη, μετά από πολλά χρόνια προσωπικών και εμπειρικών ερευνών, γι 

αυτό έχω συμπεριλάβει τις κεραίες Lakhovsky στον σχεδιασμό των οργονιτών του www.orgonodrome.gr  Δεν έχουν 

απολύτως καμία σχέση με τους ηλίθιους κάκιστους αντιγραφείς, αλλά γι’ αυτούς και τα αστεία καμώματα τους έχω 

γράψει στο www.terrapapers.com  αλλά και σε παλαιότερο τεύχος του strange στο τεύχος Αυγούστου Ν. 139 

 

http://www.orgonodrome.gr/
http://www.terrapapers.com/
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Ουσιαστικά είναι ένα ή δύο πηνία Tesla με δύο κεραίες Lakhovsky. Οι μοντέρνες κεραίες Lakhovsky έχουν 

εμπεριεχόμενη γωνία 19,5 μοιρών.  Αυτές οι κεραίες σχεδιάσθηκαν από τον Eric Dollard σαν βελτίωση στις κεραίες 

με τα ομόκεντρα δαχτυλίδια του Lakhovsky για τον πολυκυματικό ταλαντωτή MWO. Η γενική θεωρία γύρω από το 

MWO ήταν να διεγείρει μια κεραία ομοκεντρικών δαχτυλιδιών που παρήγαγε ένα ευρύ φάσμα 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Σε αυτήν την θεωρία γίνεται αντιληπτό ότι το πηνίο RNA-DNA στον πυρήνα κάθε 

κυττάρου έχει μια ιδιοσυχνότητα  μέσα σε αυτό το φάσμα. Όπως ένα διαπασών θα αντηχήσει με ένα ίδιο διαπασών 

που βρίσκεται κοντά, τα κύτταρα θα αντηχήσουν στην δικιά τους ιδιοσυχνότητα  που τραβιούνται από τον ωκεανό 

συχνοτήτων του MWO. 

 «Έχω γράψει κατ’ επανάληψιν στα άρθρα μου στην www.miastala.com και στο www.terrapapers.com για 

την σημασία των 19.5 μοιρών. 

 Η γωνία που βλέπετε στην πάνω φωτό είναι 19.5 μοίρες. Η γωνία αυτή είναι ο θεμέλιος λίθος της 

κατασκευής του σύμπαντος μαζί με την 33 μοίρες και τις Αρμονικές αυτών. 

 Παράδειγμα οι 39 μοίρες (19,5 + 19,5, τις συναντούμε π.χ. στις αψίδες των Δίδυμων Πύργων και στο Βόρειο 

Γεωγραφικό πλάτος της Ουάσινγκτον! 

 Όσο για τις 33 μοίρες, σκεφθείτε την ηλικία που πέθανε ο Χριστός ή ο Αλέξανδρος! 

 Μα κι  ο άνθρωπος έχει 33 σπονδύλους! Τυχαίο; Για ψάξτε λίγο πέρα απ’ τα  τετριμμένα!» 

Ο σχεδιασμός της Κεραίας Χρυσής Τομής βασίζεται στα μαθηματικά της ζωής, που είναι μια λογαριθμική 

συνάρτηση. Αυτή η μορφή της αναλογίας μπορεί να ειδωθεί παντού στην φύση. Αυτή είναι η ιερή γεωμετρία που 

χρησιμοποιούνταν στην αρχιτεκτονική των Αρχαίων Ελληνικών και Ρωμαϊκών ναών, στην μεγάλη πυραμίδα του 

Χέοπος, κλπ. Επίσης κάποιοι οργονομιστές έχουν συμπεράνει ότι η Χρυσή Τομή είναι μια βασική μαθηματική 

ιδιότητα της ενέργεια της οργόνης. (J. of Orgonomy, V.8, N.2, Rosenblum, The Golden Section)  

Η κεραία MWO έχει γίνει αντιληπτό ότι οδηγείται από μια μονάδα υψηλής συχνότητας όπως ένα πηνίο Tesla η 

μετασχηματιστή νέον. Πάντως αυτοί που έχουν μελετήσει τον  Lakhovsky γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούσε απλά 

σύρματα για να θεραπεύει τα φυτά από τον καρκίνο και γενικά να αναπτύσσει τα φυτά.  

Η Κεραία Χρυσής Τομής αποτελείται από μια σειρά δαχτυλιδιών Lakhovsky κάνοντας την, ένα πλήρες κύκλωμα που 

εστιάζεται στον Αιθέρα. Επίσης, οι Κεραίες είναι   log periodic (ακλουθώντας ένα λογαριθμικό μοτίβο) και αυτός ο 

τύπος της κεραίας έχει την ενδιαφέρουσα ιδιότητα ότι δημιουργεί μια virtual (εικονική) κεραία, μη υπαρκτή αλλά 

λειτουργική κεραία που εκτείνεται  1 ½  φορές πέρα από την πραγματική. Ο Αιθέρας συντονίζεται με τα 

Μαθηματικά της Χρυσής Τομής, έτσι γίνεται κατανοητό το πώς ένας ζωντανός οργανισμός είναι μια εκκένωση 

Ενέργειας στον  χώρο της Χρυσής Τομής. Έχουμε παρατηρήσει την εκκένωση της Ενέργειας βλασταριών, σε ζωντανά 

βλαστάρια, όταν μια από αυτές τις κεραίες κατευθύνεται επάνω της. Βρήκαμε ότι αυτό κάνει τα βλαστάρια να 

μεγαλώνουν καλύτερα.  

Ο Lakhovsky έβλεπε τον πυρήνα του κυττάρου με τους «κλώνους των νημάτων» (πριν ανακαλυφθεί το DNA, είχε 

προείδει την μορφή του) ότι ήταν παρόμοιοι με ένα ταλαντευόμενο ηλεκτρονικό κύκλωμα,  ικανό να στέλνει και να 

λαμβάνει πληροφορίες δονήσεων. Ο Lakhovsky θεωρούσε ότι κάθε κύτταρο στο σώμα έχει τον δικό του ρυθμό 

εσωτερικής δονήσεως. Έβλεπε τις ασθένειες σαν μάχη δονήσεων, μεταξύ των κυττάρων του σώματος εναντίον των 

ιών και των βακτηρίων. Εάν οι παθογενείς οργανισμοί κερδίσουν αυτόν τον αγώνα των δονήσεων, τα κύτταρα 

εξασθενούν Ενεργειακά και είναι επιρρεπή στην ασθένεια.   
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Σύμφωνα με τον Lakhovsky, ο τρόπος  για να αντιμετωπιστεί αυτή η δονητική επίθεση είναι η εισαγωγή ενός 

ευρέως φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Άπειρες Αρμονικές Συχνότητες στο σύστημα και τότε, μέσω της αρχής του 

συμπαθητικού συντονισμού, κάθε κύτταρο επιλέγει την σωστή συχνότητα που χρειάζεται για να ενισχύσει την δικιά 

του εσωτερική δόνηση  κάνοντας το υγιές κύτταρο να είναι πιο ανθεκτικό στην δονητική επίθεση από τους ιούς και 

τα βακτήρια. Η μέθοδος του για να το επιτύχει, είναι αυτό που σήμερα αποκαλούμε MWO (Πολυκυματικός 

Ταλαντωτής).  

Οι Πολυκυματικοί Ταλαντωτές του Lakhovsky χρησιμοποιούνταν στις ΗΠΑ μέχρι το 1942 και στην Ευρώπη για 

περίπου άλλα 15 χρόνια. Διατάχθηκε να αφαιρεθούν από τα νοσοκομεία των ΗΠΑ όπου χρησιμοποιούνταν 

αμέσως μόλις ο Lakhovsky πέθανε το 1942. Σε ηλικία 72 ετών, το 1942, ο Lakhovsky χτυπήθηκε από μια λιμουζίνα 

(!) και τρεις ημέρες αργότερα ο Lakhovsky πέθανε στο νοσοκομείο υποκύπτοντας στα τραύματα του.  Ναι είναι 

σύμπτωση, που πάει το μυαλό σου πονηρέ συνομωσιολογικοπαρανοϊκέ αναγνώστη;  Χρησιμοποιώντας πρόσφατα 

ανεπτυγμένα  νανοσωματίδια ευαίσθητα στην ηλεκτρική τάση, οι σύγχρονοι ερευνητές βρήκαν άγνωστα ηλεκτρικά 

πεδία μέσα στα κύτταρα, τα οποία είναι δυνατά ή ακόμη ισχυρότερα από αυτά που παράγονται από τους 

κεραυνούς.  Προηγουμένως ήταν δυνατόν μόνον να μετρήσουν ηλεκτρικά πεδία κατά μήκος της μεμβράνης του 

κυττάρου και όχι μέσα στον όγκο των κυττάρων, έτσι οι επιστήμονες δεν ήξεραν ότι τα κύτταρα έχουν ένα 

εσωτερικό ηλεκτρικό πεδίο. 

Στο Πανεπιστήμιο του Michigan οι ερευνητές με επικεφαλής τον καθηγητή χημείας Raoul Kopelman ενθυλάκωσαν 

βαφές ευαίσθητες στην ηλεκτρική τάση σε σφαίρες πολυμερούς μόνο 30 νανόμετρα σε διάμετρο. Εξετάζοντας αυτά 

τα νανοσωματίδια  στο εσωτερικό υγρό κυττάρων καρκίνου του εγκεφάλου, ο Kopelman βρήκε ηλεκτρικά πεδία με 

τάση 15 ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΒΟΛΤ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ,  ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ ΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΝΟΣ 

ΚΕΡΑΥΝΟΥ. Αυτή η ανακάλυψη  αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο που οι ερευνητές εξετάζουν τις ασθένειες!  

Στάσου λίγο, σταμάτα το διάβασμα και σκέψου, Τα κύτταρα μας έχουν την δύναμη όλων των κεραυνών του Δία; 

Γνωρίζεις την δύναμη ενός κεραυνού; Τι γίνεται μέσα στο σώμα μας, στα κύτταρα μας, που ενώ έχουν αυτή την 

σχεδόν απίστευτη θεϊκή δύναμη, αυτά καταλήγουν να ασθενούν και να πεθαίνουν; Ναι αυτές είναι μερικές καλές 

ερωτήσεις για περαιτέρω έρευνα.  Για να δούμε πόσοι ακόμη Rife και Lakhovsky πρέπει να καταστραφούν και να 

δολοφονηθούν και πόσοι αιώνες πρέπει να περάσουν για να δικαιωθούν. Μόνο εμείς οι αυτόκλητοι ερευνητές 

τους αποτίνουμε φόρο τιμής, αλλά φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε τα ευρήματα αυτών των γιγάντων της νόησης, 

για την προσωπική μας υγεία και δύναμη.  

Ο σχεδιασμός του Πολυκυματικού Ταλντωτή MWO κατά πάσα πιθανότητα, 

προήλθε από τον Nikola Tesla. Ο George Lakhovsky με την σειρά του 

επεξεργάσθηκε το αρχικό σχέδιο κάνοντας πολλά πειράματα σε φυτά, ζώα και 

ανθρώπους με εκπληκτικά αποτελέσματα.   

Επιπλέον στο βιβλίο του «The secret of Live, Electricity, Radiation and your 

Body» (ISBN 0-939482-08-8) δήλωσε ότι τα κύτταρα κάθε ζωντανού 

οργανισμού συμπεριφέρονται από μόνα τους σαν μικροί ραδιοφωνικοί πομποί 

και δέκτες.  

Καθώς τα κύτταρα ακτινοβολούνται από το σωστά πολωμένο 

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (το οποίο περιέχει ένα ωκεανό συχνοτήτων) κάθε 

κύτταρο διαλέγει την δική του συχνότητα και ενσωματώνει αυτήν την ενέργεια στο πεδίο του. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα μια τεράστια τόνωση και την εναρμονισμένη  δράση  στα κύτταρα και έτσι δρουν διαδραστικά με τα 

περιβάλλοντα κύτταρα και τα όργανα.  
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Η ύπαρξη ισχυρών ηλεκτρικών πεδίων σε όλη την κυτταρική μεμβράνη είναι αποδεκτή ως βασικό γεγονός στην 

κυτταρική βιολογία. Το γεγονός ότι τα κύτταρα έχουν εσωτερικά ηλεκτρικά πεδία πάντως είναι μια «καινούργια» 

αποκάλυψη. Το προηγούμενο διάστημα οι επιστήμονες λένε ό,τι δεν γνώριζαν την ύπαρξη των ενεργειακών πεδίων 

στο εσωτερικό των κυττάρων και βρίσκονται στα πρώιμα στάδια κατανοήσεως του φαινομένου. Κοινώς … σπάει 

καρύδια.  

Ο Kopelman παρουσίασε πρόσφατα [8/2014] τα αποτελέσματα στην ετήσια συνάντηση της  American Society for 

Cell Biology. «Δεν υπήρξε σκεπτικισμός για τις μετρήσεις. Αλλά δεν έχουμε ερμηνεία» είπε ο Kopelman. Το περίεργο 

θα ήταν να είχαν, με την ανωτάτη παιδεία που λαμβάνουν στα πανεπιστήμια οι «θεοί με τις λευκές μπλούζες» Ο 

Daniel Chu του πανεπιστημίου της Washington στο Seattle συμφωνεί ότι η δουλειά του Kopelman παρουσιάζει 

αποδείξεις ότι τα κύτταρα έχουν εσωτερικά ηλεκτρικά πεδία. «Πρόκειται να είναι σημαντικό, αλλά κανείς δεν το 

έχει εξετάσει ακόμα» λέγει ο Chu. Με το πάσο σας χρυσοπληρωμένα παιδιά μην βιάζεστε.  

Αυτό που ανακάλυψε ο Lakhovsky σου παίρνει το μυαλό. Έθεσε το αξίωμα ότι όλα τα ζωντανά κύτταρα (φυτά, 

άνθρωποι, βακτήρια, παράσιτα κλπ.) διαθέτουν ιδιότητες που κανονικά έχουν σχέση με ηλεκτρονικά 

κυκλώματα. Αυτές οι ιδιότητες περιλαμβάνουν αντίσταση, χωρητικότητα και αυτεπαγωγή.  Αν αυτές οι τρείς 

ηλεκτρικές ιδιότητες  ρυθμιστούν σωστά, θα προκαλέσουν την επαναλαμβανόμενη δημιουργία της ταλάντωσης 

υψηλής συχνότητας ημιτονοειδών κυμάτων, όταν συντηρείται από  μια μικρή, σταθερή εξωτερική παροχή 

Ενέργειας της σωστής συχνότητας. Αυτό το φαινόμενο αποκαλείται συντονισμός.  

Είναι ευκολότερο να συγκριθεί με ένα παιδί που αιωρείται σε μια κούνια. Όσο εξακολουθεί ο γονέας να σπρώχνει 

λίγο, την σωστή στιγμή (στην σωστή «συχνότητα») το παιδί θα εξακολουθεί να αιωρείται ψηλά και συνεχώς. Στα 

ηλεκτρονικά, τα κυκλώματα που δημιουργούν αυτά τα επαναλαμβανόμενα ημιτονοειδή κύματα μπορούν να 

ονομαστούν ηλεκτρομαγνητικά αντηχεία, αλλά συνήθως αναφέρονται ως ταλαντωτές. 

 Ο Lakhovsky μας λέει ότι όχι μόνο όλα τα ζωντανά κύτταρα παράγουν και ακτινοβολούν ταλαντώσεις πολύ υψηλών 

συχνοτήτων, αλλά ότι επίσης λαμβάνουν και ανταποκρίνονται σε ταλαντώσεις όταν τους επιβάλλονται από 

εξωτερικές πηγές. Αυτή η εξωτερική πηγή ακτινοβολίας ή  ταλαντώσεων οφείλεται στις κοσμικές ακτίνες που 

βομβαρδίζουν την γη συνεχώς. 

Η καταπληκτική αυτή συνειδητοποίηση που επετεύχθη κατά την διάρκεια των χρυσών ετών του ραδιοφώνου, όχι 

μόνο οδήγησε  σε μια νέα μέθοδο θεραπείας με την εφαρμογή των υψηλής συχνότητας κυμάτων, αλλά διεύρυνε 

την κατανόηση του νέου τότε αναδυόμενου πεδίου της κρυφής επιστήμης γνωστής ως Ραδιονική ή Ραδιαισθησία.    

Οι επιστήμονες το εξηγούν με αυτόν τον τρόπο. Ένα ΝΟΡΜΑΛ κύτταρο έχει ένα ηλεκτρικό δυναμικό 70 millivolts, 

ένα ΓΕΡΑΣΜΕΝΟ κύτταρο 50 mV, και ένα ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ κύτταρο έχει 15 mV.  

Όταν ένα κύτταρο βρίσκεται σε ηλεκτρική δυσκολία η ισορροπία των mV και της αντλίας νατρίου καλίου  είναι 

εκτός. Το υψηλό δυναμικό φέρνει τα κύτταρα στο ίδιο επίπεδο ουσιαστικά κάνοντας τους επαναφορά (reset). Η 

επιπρόσθετη Ενέργεια επαναφέρει την ακεραιότητα του κυττάρου αναπροσανατολίζοντας την μοριακή δομή του 

για να επιτρέψει την ευκολότερη πιθανή  κίνηση. Βασικά ενισχύει το πεδίο κάθε κυττάρου ατομικά ώστε να 

υποστηρίζει το ένα το άλλο εύκολα.   
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Αισθάνεστε κάποιες φορές ότι οι μπαταρίες σας είναι άδειες; 

Ο Lakhovsky είπαμε ήδη πως θεωρούσε ότι τα ζωντανά κύτταρα είναι μπαταρίες. Ο πυρήνας εμφανίζει το θετικό 

φορτίο και το κυτόπλασμα μεταφέρει το αρνητικό. Εάν τα κύτταρα ακτινοβοληθούν με ένα φάσμα 

ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων, μπορούν να «ξαναφορτισθούν» και να αναζωογονηθούν. Ένα φάσμα 

συχνοτήτων είναι απαραίτητο διότι το κύτταρο και τα μέρη του ανταποκρίνονται σε διαφορετικές συχνότητες.  

Η έρευνα της επικρατούσης τάσεως υποστηρίζει την ιδέα ότι «Είμαστε ηλεκτρικά όντα που χρησιμοποιούμε ένα 

βιοχημικό σώμα για να υπάρχουμε σε ένα ήλεκτρο - χημικό περιβάλλον», όπως έγραψε ο Van Tassel. Το όνομα 

«Integratron» κτιρίου δικιάς του κατασκευής, έχει σχέση με μια μηχανή υψηλής τάσεως ηλεκτροστατικής 

γεννήτριας, η οποία τροφοδοτούσε το φάσμα των συχνοτήτων για να ξαναφορτίσει την δομή των κυττάρων. 

Επιπροσθέτως σε αυτό χρησιμοποίησε ορισμένες αρχές του μαγνητικού πεδίου και την τεχνική του Nikola Tesla να 

δημιουργεί υψηλού ιονισμού στατικά πεδία.   

Η επιστήμη λέει: Πρωτύτερα, ήταν δυνατόν μόνο να μετρηθούν  τα ηλεκτρικά πεδία κατά μήκος της μεμβράνης του 

κυττάρου, όχι μέσα στο εσωτερικό των κυττάρων, έτσι ώστε οι επιστήμονες δεν ήξεραν, ότι τα κύτταρα έχουν ένα 

εσωτερικό ηλεκτρικό πεδίο. Να χαρώ εγώ τους επιστήμονες  για την εκπαίδευση τους και για την διορατικότητα 

τους και φαντάσου ότι μιλάμε για ερευνητές που διαθέτουν πλουσιοπάροχες επιχορηγήσεις. Η  επιστήμη πλέον 

αναγνωρίζει ότι το κύτταρο είναι μια ηλεκτρική μπαταρία. Καθώς τα κύτταρα, με τους μεταβαλλόμενους ρυθμούς 

ταλαντώσεων τους, απαρτίζουν το ανθρώπινο σώμα, το συμπέρασμα είναι ότι το ο ανθρώπινος μηχανισμός είναι 

μια συλλογή από ζωντανές μπαταρίες. Τα όργανα στο ανθρώπινο σώμα έχουν το καθένα τον δικό τους ρυθμό 

ταλαντώσεως. Σε ένα υγιές σώμα αυτοί οι διαφορετικοί  ρυθμοί ταλαντώσεως είναι σωστά συγχρονισμένοι. Το 

ανθρώπινο σώμα είναι μια τέλεια μπαταρία, επιδεκτικό στα κοσμικά ή μαγνητικά ρεύματα που υπάρχουν πάντοτε 

παρόντα, αν και αόρατα από το ανθρώπινο μάτι, στο Σύμπαν. Στο Ενεργό-Πληροφοριακό Σύμπαν. 
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Τα βιολογικά κύτταρα είναι μπαταρίες που φορτίζονται από μια τάση κατά μήκος της μεμβράνης του κυττάρου. Οι 

μεμβράνες όλων των νευρικών κυττάρων έχουν διαφορές δυναμικού κατά το μήκος τους. Ο Lakhovsky εξέφραζε 

την φιλοσοφία του ότι «το πλάτος των κυτταρικών ταλαντώσεων πρέπει να φτάνει μια συγκεκριμένη τιμή, ώστε ο 

οργανισμός να είναι αρκετά δυνατός ώστε να απωθεί τις καταστρεπτικές δονήσεις των μικροβίων.  

Ο Πολυκυματικός Ταλαντωτής MWO λειτουργεί παράγοντας ένα ευρύ φάσμα υψηλών συχνοτήτων παλμικών 

σημάτων που ακτινοβολούν στο σώμα με δύο στρογγυλούς συντονιστές (είναι οι γνωστές μας κεραίες Lakhovsky 

που χρησιμοποιούνται και στους οργονίτες του orgonodrome.gr) Η μια κεραία δρα σαν πομπός και η άλλη σαν 

δέκτης. Η μεγάλη κεραία Lakhovsky είναι κατασκευασμένη από μια σειρά κυκλικών χάλκινων σωλήνων ανοιχτών 

στο ένα άκρο, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. 

Οι δακτυλιοειδείς σωλήνες χαλκού βρίσκονται μέσα ο ένας στον άλλο, αλλά κανένας δεν ακουμπάει τον άλλο. Η 

συναρμολόγηση των δαχτυλιδιών κρατιέται στην θέση του με μεταξωτές κλωστές στην αρχική κατασκευή του 

Lakhovsky. Κάθε δαχτυλίδι έχει το ένα του άκρο ανοιχτό τοποθετημένο με διαφορά (το άνοιγμα του) με διαφορά 

180 μοίρες αντίθετα με το επόμενο δαχτυλίδι. Η μηχανή παράγει ένα πολύ ευρύ φάσμα υψηλών συχνοτήτων 

συνδυασμένο με στατικά φορτία υψηλών τάσεων που εφαρμόζονται επάνω στις κεραίες Lakhovsky με την χρήση 

των σπινθηριστών.  

Ο ασθενής καθόταν σε ένα ξύλινο σκαμπό ανάμεσα στις δύο κεραίες και εκτίθετο σε αυτές τις ενέργειες για 

περίπου 15 λεπτά. Αυτά τα ενισχυμένα και τεχνητώς παραγόμενα πολλαπλών συχνοτήτων κύματα επιταχύνουν την 

διαδικασία αναρρώσεως  διεγείροντας τον συντονισμό των υγιών κυττάρων στον ασθενή και κάνοντας αυτό 

αυξάνει την ανοσοποιητική αντίδραση στους παθογόνους οργανισμούς.  

Οι ερευνητές έχουν βρει το κεντρικό θέμα στην έκφραση των γονιδίων σε σχέση με την γήρανση σε όλα τα είδη. 

Όλα αναπτύσσουν μια επιβράδυνση των ενεργειακών εργοστασίων των κυττάρων.  Σε όλα τα είδη, η έκφραση των 

γονιδίων σε σχέση με την παραγωγή Ενέργειας, πέφτει δύο φορές την στιγμή, που φθάνουν στο τέρμα της ζωής 

τους,  2 χρόνια για τα ποντίκια και 80 χρόνια για τους ανθρώπους.  

Οι φυσικές αλλαγές στην τάση κατά μήκος της μεμβράνης των ανθρώπινων βλαστικών κυττάρων είναι ένας ισχυρός 

παράγοντας στην διαδικασία με την οποία αυτά τα βλαστικά κύτταρα διαφοροποιούνται, σύμφωνα με μια έρευνα 

που δημοσιοποιήθηκε από επιστήμονες του Tufts University.    

 Όπως πρότεινε ο Bob Beck σε άρθρο του, ο Πολυκυματικός Ταλαντωτής MWO τείνει να επιστρέφει τα 

κύτταρα του σώματος ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ σε μια πιο νεανική και περισσότερο ζωτική εποχή.  

Εάν ακουμπήσουμε μια λάμπα φθορισμού στο δέρμα του θεραπευόμενου αυτή λάμπει. Εάν ο ασθενής  είναι 

εξαντλημένος ενεργειακά θα πρέπει να περάσουν πολλά λεπτά έως ότου ανάψει η λάμπα στο δέρμα του. Στην 

περίπτωση μάλιστα που κατακλύζεται από αρνητικές σκέψεις και φυσικά έχει κατά κόρον θωράκιση και 

συναισθηματική πανούκλα κατά τον Βίλχελμ Ράιχ, τότε μόνον κατά το τέλος της πρώτης συνεδρίας ή και ακόμη 

κατά την δεύτερη θα ανάψει η λάμπα.  Μέσα στην πολυκυματική μπάντα συχνοτήτων, κάθε κύτταρο μπορεί να 

βρει ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥ Συχνότητα Συντονισμού και να απορροφήσει Ενέργεια στο φυσικό του μήκος κύματος.  

Προφανώς η Ηλεκτροστατική Ενέργεια δεν μπορεί να διεισδύσει στο σώμα. Είναι γνωστό σαν «επιδερμικό 

φαινόμενο». Πάντως η Ηλεκτρομαγνητική συνιστώσα της Ενέργειας μπορεί και διαπερνά το σώμα αναπτύσσοντας 

μια ηλεκτρεγερτική δύναμη σε κάθε κύτταρο.    
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Όταν οι εξωτερικές πηγές ταλαντώσεων είναι ακριβώς στην ίδια συχνότητα με την συχνότητα που παράγει το 

κύτταρο, η δύναμη και η ευρωστία αυτού του κυττάρου θα ενισχυθεί και θα γίνει πιο δυνατό.  Τα κύτταρα των 

οργανισμών που προκαλούν την αρρώστια σε ένα μολυσμένο άτομο, παράγουν διαφορετικές συχνότητες από τα 

νορμάλ υγιή κύτταρα.  

Για τους ανθρώπους ή τα φυτά που υποφέρουν από συνθήκες ασθένειας, ο  Lakhovsky βρήκε ότι αν αύξανε το 

πλάτος (αλλά όχι την συχνότητα) των ταλαντώσεων των υγιών κυττάρων, αυτή η αύξηση θα ξεπεράσει και θα 

περιορίσει τις ταλαντώσεις που παράγονται από τα κύτταρα που προκαλούν ασθένειες, καταστρέφοντας τα 

κύτταρα αυτά που προσπαθούν να μας αρρωστήσουν. Εάν ενίσχυε το πλάτος των ταλαντώσεων των κυττάρων 

που προκαλούν την αρρώστια, οι ταλαντώσεις τους θα έπαιρναν το πάνω χέρι και θα κάνανε τον άνθρωπο ή το 

φυτό να γίνουν περισσότερο ασθενικοί  και να αρρωστήσουν περισσότερο. Ο Lakhovsky  έβλεπε την πρόοδο κάθε 

ασθένειας,  σαν μια μάχη μεταξύ των συχνοτήτων ταλαντώσεως του ξενιστή κυττάρου εναντίον των ταλαντώσεων 

που εκπέμπονται από τους παθογόνους οργανισμούς.   

Οι προτάσεις του Tesla ελήφθησαν σοβαρά από τον George Lakhovsky που αντιλαμβανόταν ότι οι «κλώνοι των 

νημάτων», η σαν πηνία κατασκευές (Dna) μέσα σε όλα τα ζωντανά κύτταρα αποτελούν υπέρ-μικροσκοπικά 

κυκλώματα «ικανά να ταλαντώνονται ηλεκτρικά σε ένα ευρύ φάσμα πολύ μικρών μηκών κύματος» 

Η συσκευή του Lakhovsky είπαμε ήδη πως αναπτύχθηκε χάρις στον Tesla. «Αυτά τα κυκλώματα» έγραφε ο 

Lakhovsky, διεγείρονται από αποσβενόμενα ρεύματα υψηλής συχνότητας από σπινθηριστή. Έτσι το κάθε 

κύκλωμα δονείται όχι μόνον στην φυσική του ιδιοσυχνότητα, αλλά επίσης με πολλές αρμονικές του Πολυκυματικού 

Ταλαντωτή MWO. Εδώ πρέπει να υμνήσουμε τον παλιό σπινθηριστή, για όσους καταλαβαίνουν την τεχνολογία 

του Tesla, διότι ο Lakhovsky παρατηρεί ότι η βασική συχνότητα του σπινθηριστή ταλαντωτή κυμαίνεται από 750 

χιλιοκύκλους μέχρις τους 8 γιγακύκλους! Προσθέτει δε ότι «κάθε κύκλωμα επίσης εκπέμπει πολλές αρμονικές, οι 

οποίες με τις βασικές τους συχνότητες  και τις αρμονικές τους μπορούν να φτάσουν στην κλίμακα του υπερύθρου 

ακόμη και του ορατού φωτός»  Από τα παραπάνω καταλαβαίνετε γιατί λέω ότι ο Πολυκυματικός Ταλαντωτής 

(MWO) του Lakhovsky παράγει ΕΝΑΝ ΩΚΕΑΝΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ όπου κάθε ζωντανό κύτταρο ανθρώπου, ζώου η 

φυτού βρίσκει την δικιά του ιδιοσυχνότητα, άρα και την υγεία!  

Ο Lakhovsky χρησιμοποιούσε ταλαντωτές σπινθηριστών, πηνία Tesla, ακόμη και ταλαντωτές με λυχνίες κενού 

(λάμπες) και ορισμένες συσκευές τις πατεντάρισε. Ο Πολυκυματικός Ταλαντωτής (MWO) τερματίζει σε δυο 

ξεχωριστές κεραίες ανεξάρτητες από συχνότητες στις γνωστές μας κεραίες Lakhovsky. Αυτές οι κεραίες παρέχουν 

αναζωογόνηση σε ολόκληρο το σώμα του ασθενούς που κάθεται σε μικρή απόσταση από αυτές.   

Με αξιοσημείωτες και ολιστικές  αισθητικές εφαρμογές από εξάλειψη ρυτίδων μέχρι μεγέθυνση στήθους για τις 

γυναίκες, θεραπεία  του καταρράκτη σε ένα λεπτό κλπ κλπ χρησιμοποιώντας γυάλινα ηλεκτρόδια με αέριο. Σε 

συνδυασμό με την μεγάλη λυχνία Rife –ανατρέξτε στο προηγούμενο Strange Νο 148-  είναι το ΑΠΟΛΥΤΟ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Μάλιστα στην Ολλανδία τα πανεπιστήμια υποστηρίζουν τους θεραπευτές με 

Πολυκυματικούς Ταλαντωτές (MWO) του Lakhovsky παρέχοντας πλήρη κάλυψη της Ακαδημαϊκής Ιατρικής 

κοινότητας για τις θεραπείες καρκίνου! Το τι γἰνεται στην Ελλάδα … λίγο – πολύ, όλοι το γνωρίζουμε.     

 Η εφεύρεση του Lakhovsky’s MWO θεωρείται απάτη από τους σύγχρονους «θεούς με την άσπρη μπλούζα», όπως 

και η οργόνη άλλωστε. Η οποία ιατρική, όπως και με τον Dr Wilhelm Reich απλά χαρακτήριζε ότι δεν την 

εξυπηρετούσε απάτη. Χωρίς να ελέγξει ή με κάποιον τρόπο να αποδείξει αυτή την απάτη. Απλά έτσι αποφασίζουν, 

όπως κάθε θεός που σέβεται τον εαυτό του. Για το ότι κάμποσοι άνθρωποι με καρκίνο και μάλιστα σε πολύ 

προχωρημένα στάδια, θεραπεύονταν χρησιμοποιώντας τις εφευρέσεις των επιστημόνων και ανεξάρτητων από το 

δογματικό ιατρικό κατεστημένο, ούτε λόγος !! 
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Σήμερα πολλοί εναλλακτικοί ιατροί και θεραπευτές χρησιμοποιούν την συσκευή του Lakhovsky, την οργόνη του 

Dr Wilhelm Reich και τις θεραπευτικές συσκευές, άλλων ανεξάρτητων ερευνητών, εφευρετών, ιατρών. 

Οι Αμερικανοί ξοδεύουν περισσότερα για υγειονομική περίθαλψη, ωστόσο νοσούν περισσότερο από κάθε άλλο 

έθνος στον κόσμο. Εμφανίζουν υψηλή συχνότητα παθήσεων όπως καρκίνο, καρδιοπάθεια, διαβήτη, ρευματική 

αρθρίτιδα, πνευμονοπάθειες και πλήθος άλλων ασθενειών παρόλο που όλες αυτές οι ασθένειες είναι αποτρέψιμες 

και ιάσιμες. Ωστόσο, είναι λυπηρό το γεγονός ότι παρά τις υπερβολικές δαπάνες σε θεραπευτικές αγωγές και 

φάρμακα, οι Αμερικανοί είναι πιο άρρωστοι από ποτέ. Κάποιος μπορεί εύλογα να αναρωτηθεί γιατί τα 

αποκαλούμενα «θαυματουργά φάρμακα» που κατασκευάζονται και προωθούνται από τις φαρμακευτικές εταιρίες, 

για να μην αναφέρω ιατρικές «καινοτομίες» που χαίρουν μεγάλων επαίνων και πάμπολλων χρημάτων, δεν έχουν 

προλάβει, αλλά ούτε και θεραπεύσει τις αρρώστιες σ’ αυτή τη χώρα. 

Η απάντηση –αν και όχι η μοναδική-  είναι η ακόλουθη: Η ασθένεια είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση. Οι 

Αμερικανοί δαπανούν πάνω από 2.50 τρισεκατομμύρια δολάρια για υγειονομική περίθαλψη και αυτό το νούμερο 

αναμένεται να φτάσει τα 3.20 τρις μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Πάνω από το 1 τρις δολάρια που δαπανάται 

πηγαίνει σε φαρμακευτικά σκευάσματα. 

Με τέτοιους τζίρους, δεν υπάρχει κανένα λογικό  κίνητρο, διάθεση ή σκέψη έστω, από μέρους των 

φαρμακοβιομηχανιών, των ερευνητών και των «θεών με την άσπρη μπλούζα»  να προάγουν με οποιονδήποτε 

τρόπο την δημόσια υγεία. Πρόκειται για την πιο κερδοφόρα βιομηχανία στον κόσμο, που απολαμβάνει έναν μέσο 

όρο κέρδους της τάξης του 40.000% με 60.000% από τα φάρμακα –Επαναλαμβάνω «Σκέψου το ΠΛΑΣΕΜΠΟ»- πέρα 

από το κόστος των πρώτων υλών. Συχνά οι προμήθειες τους αγγίζουν το 569.000% !!! Ένας λογικός μέσος 
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επιχειρηματίας δεν θα τολμούσε να εγκαταλείψει τέτοια κέρδη και θα έκανε σχεδόν τα πάντα για να διασφαλίσει 

ότι το πρόβατο από το οποίο αρμέγει κύρος, αξιοπρέπεια, την ιδιότητα του «θεού» αλλά και  τρισεκατομμύρια 

δολάρια θα παραμείνει κερδοφόρο και γόνιμο. 

Κάθε άτομο στον Σύμπαν έχει μια συχνότητα. Είτε πρόκειται για ένα κόκκο άμμου, ένα ρίνισμα ατσαλιού, ένα ζώο 

η ένα όργανο στο σώμα μας, κάθε κύτταρο ταλαντώνεται, η δονείται σε μια συγκεκριμένη συχνότητα η ταλάντωση. 

Το σώμα μας αποτελείται από μια ποικιλία ατόμων, τα οποία περιέχουν φωτόνια, ηλεκτρόνια και μια ολική βιο-

ηλεκτρική Ενέργεια που τα διαρρέει. Ο τρόπος που προσέχουμε το σώμα μας από φυσικής πλευράς, αισθηματικά 

και νοητικά καθορίζει πόσες αρνητικές συχνότητες και τοξίνες έχουν συγκεντρωθεί μέσα του. 

 Υπάρχουν τέσσερις γενικοί τρόποι με τους οποίους δημιουργείται η ανισορροπία στο σώμα. Μέσω των τοξικών 

ουσιών που τρώμε, την μόλυνση του αέρα που αναπνέουμε, την έκθεση σε ένα αρνητικό ενεργειακό περιβάλλον 

από την ακτινοβολία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, καθώς και το ψέκασμα των ουρανών, όπως και το πώς 

επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες στις σκέψεις, στις λέξεις και τα συναισθήματα μας. Αυτές οι ανισορροπίες 

κάνουν το σώμα να ασθενεί και τον άνθρωπο να υποφέρει.  Όμως μπορούμε να απολαύσουμε καλή ζωή και 

δυνατή υγεία, αν απλώς και μόνο συντονιστούμε στις συχνότητες της υγείας. Τόσο απλό.  

Σχετικά με το πώς να αποκτήσετε τον Πολυκυματικό Ταλαντωτή (Multi Wave Oscillator) (MWO) George Lakhovsky 

συνδυαστικά με την Λυχνία Royal Raymond Rife ή και χωρίς αυτήν, ανατρέξτε στο MWOhellas.gr στο  

email: mwohellas@gmail.com τηλ. 690 70 70 703 εργάσιμες ώρες και ημέρες. 

Επικοινωνήστε για να βρούμε μαζί ποιο από τα δύο πακέτα ταιριάζει στην ειδικότητα σας, αν είστε επαγγελματίας 

ή στην περίπτωση σας αν είστε ιδιώτης. Με κάθε αγορά παρέχεται ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για 

επαγγελματίες, ΔΩΡΕΑΝ Προβολή και Διαφήμιση, Τεχνική και Θεωρητική Υποστήριξη. 
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