През 20-те години на XX век, американският учен д-р Роял Реймънд Райф
доказва, че всяка болест може да бъде излекувана, ако й бъде повлияно с
определена електромагнитна честота.
Той установява, че принципът на резонанса, който използват оперните
изпълнители, за да счупят стъкло, може да бъде приложен и в борбата с близо
500 болести. Знаейки честотата на болните клетки, Райф ги облъчва и унищожава
мембраните им.След това организмът сам абсорбира нездравата тъкан.
Използвайки този метод Райф успява да излекува онкоболни, без обаче да
унищожава здравите клетки.
Предимството на Райфовото лечение е, че то не засяга нито една здрава човешка
клетка, защото функционират на различни честоти.
За да изолира вирусите Райф използвал уникален, конструиран от него
микроскоп.
Запера се базира на теорията, че всеки един болестотворен микроорганизъм,
вирус и паразит има своята собствена електрическа честота с която пулсира и
когато бъде облъчен със електрическо поле със сходна, близка или хармонична
честота вирусът изпада в био-електро-резонанс и се разпада. Високата честота на
електрическите импулси предизвиква интензивна стимулираща вибрация и
трептения на клетките на тялото, при което те се отърсват от токсините, отровите
и вирусите. Електрически активираната и възбудена нервна система се справя със
всяко токсично замърсяване унищожавайки и впоследствие изхвърляйки го от
човешкото тяло чрез кръвта и урината.
Усещането на електрическите импулси, посредством тръбните електроди в ръцете
не е неприятно, но осезаемо най-вече при по-ниските стойности на трептенията.
Електронният уред Запер притежава висока ефективност в обхвата на:
- Електрочестотно унищожаване на паразитите в човешкото тяло(вируси,
бактерии, гъбички, червеи и др.).
- Стимулиране на имунната система.
- Стимулиране на клетките и клетъчните функции на човешкото тяло.
- Стимулиране на митохондриите (енергийните централи на клетките).
- Стимулиране на биоактивните точки, намиращи се на дланите и стъпалата,
свързани със всички телесни органи и функции вследствие на което се
стимулират процесите на възстановяване.
- Възстановяване на окислително-възстановителния потенциал на кръвта, което
води до бързо стабилизиране на нивата на кръвната захар (особено полезно при
диабетици).
- Процес на детоксикация (отрицателните йони на електрически импулси,
постъпващи в човешкия организъм разрушават връзката между токсините,
тежките метали и отровите, вследствие на което се изхвърлят чрез урината и
потта).
Задължително преди и след процедурите със Запера се изпиват по 150-200 мл.
сребърна вода, с цел бързо изчистване на организма от токсините при разпада на
умъртвените паразити, бактерии и вируси.
Важно е да се има предвид, че проблемите, болестите и изпитанията които
имаме не идват случайно, те са резултат от нашия начин на живот – мислене,
поведение, отношение към другите и не на последно място знак че е станало
време за промяна. Като говорим за нашето здраве, не бива да забравяме и спорта
и движението!
Степента на повлияване на ефективността при Запера е индивидуална, понякога
за максимален ефект е добре процедурите да се комбинират с допълнителен
прием на хранителни добавки или лекарства.

