
 رزونـانـس شـومـان و سـالمـت بـدن

 رزونانس شومان سیگنال یو ال اف/ ای ال اف  طبیعی با عمر طوالنی است و سیگنال تشدید شومان با

 لکه های خورشیدی اس جی ام ای  و شاخص کا پی بسیار مرتبط است. تابش کیهانی از طریق پالسمای یونیزه

 شده در باد خورشیدی از خورشید به زمین منتقل می شود. این پالسمای پر انرژی بر مگنتوسفر و یونوسفر زمین

 تأثیر می گذارد. مکانیسم فیزیکی چگالی یون/الکترون ناحیه دی یونوسفر است که با اس جی ام ای تغییر

 می کند و مرز باالیی حفره تشدید را تشکیل می دهد که در آن سیگنال تشدید شومان تشکیل می شود. سیگنال اس

 آر توسط رعد و برق گرمسیری تولید می شود که به سطح زمین برخورد می کند و مجموعه ای از حالت های

 تشدید را در حفره تشدید ایجاد می کند. به دنبال یک شعله ی خورشیدی، افزایش سریع ناحیهدی از طریق

 .افزایش یونیزاسیون ناشی از ورود پرتوهای کیهانی وجود دارد

 رزونانس شومان بر مالتونین تأثیر می گذارد و این بر سالمت انسان تأثیر می گذارد

 سیگنال رزونانس شومان با جذب رزونانسی توسط سیستم های مغزی و تغییر تعادل سروتونین /

 مالتونین عمل می کند. مالتونین نقش اصلی را در سیستم بسیار منظم و یکپارچه بدن ایفا می کند که برای

 ایجاد زندگی سالم در مواجهه با تغییرات آب و هوایی روزانه و فصلی ایجاد شده است. گیرنده های مالتونین در

 اندام های حیاتی در سراسر بدن وجود دارد. مالتونین از طریق لنفوسیت های تی در سیستم ایمنی اثر مستقیم

 دارد (پون، 1994). مالتونین همچنین یک آنتی اکسیدان بسیار قوی است که رادیکال های آزاد را از سلول ها

 پاک می کند (ریتر، 1994). میدان های یو ال اف / ای ال اف  مالتونین را در حیوانات و افراد کاهش می دهد.

 .کاهش مالتونین بر بسیاری از جنبه های سالمت انسان تأثیر منفی می گذارد

 اگر تغییرات قابل توجهی در اس جی ام ای  وجود داشته باشد، باعث تغییرات قابل توجهی در سیگنال ای

 آر می شود. اگر قدرت و فرکانس سیگنال اس آر به خارج از محدوده طبیعی منتقل شود، همگام سازی مغز و

 قلب را تغییر می دهد و سطح مالتونین را تغییر می دهد. این می تواند بر سالمت انسان از جمله فشار خون،

 ضربان قلب، قلبی عروقی و قلبی ریوی، عصبی، تولیدمثلی، سرطان زا و نقص سیستم ایمنی تأثیر بگذارد.
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 اکثریت قریب به اتفاق افراد با این تغییرات القا شده کنار می آیند، اما تشدید اثرات در افراد ضعیف و آسیب

 پذیر باعث افزایش قابل تشخیص بیماری و میزان مرگ و میر می شود. بسیاری از مطالعات شغلی نشان داده

  اند که قرار گرفنت در معرض میدان های ای ال اف  بین 16.7 هرتز و 50/60 هرتز به طور قابل توجهی سطح

 مالتونین را کاهش می دهد

 چگونه مغز انسان رزونانس شومان را جذب می کند

 میدان های الکترومغناطیسی یو ال اف / ای ال اف محیطی با شدت بسیار کم با بافت مغز، تغییر شار

 یون کلسیم، ریتم های ای ای جی و زمان های واکنش در تعامل هستند. سه مطالعه ثابت می کند ضربان قلب زمین

 اس آر توسط مغز انسان جذب می شود. ثابت شده است که امواج مغزی و سیگنال اش آر دارای محدوده

 فرکانس یو ال اف / ای ال اف هستند که جذب تشدید را ممکن می سازد. همان محدوده فرکانس با مغزها تعامل

  دارد. شواهد همچنین نشان می دهند که مغز می تواند سیگنال اس آر را تشخیص دهد، تنظیم کند و به آن پاسخ

  دهد

 اتصال زمین از رزونانس شومان برای بهبود سالمت انسان استفاده می کند

 جیمز اوشمن، کارشناس ارشد پزشکی انرژی بیوفیزیک ثابت کرده است که زمین یک ابزار شفابخش

 قدرتمند است. هنگامی که پاهای برهنه به زمین متصل می شوند، انتقال الکترون های آزاد از زمین از طریق

 پوست صورت می گیرد. این الکترون ها قوی ترین آنتی اکسیدان های شناخته شده هستند. آنتی اکسیدان ها با

 از بین بردن و خنثی کردن رادیکال های آزاد در بدن به کاهش التهاب و همچنین آسیب سلولی و بافتی کمک می

 کنند. راه رفنت با پای برهنه یا ارتینگ(اتصال به زمین) انسان را پرانرژی، جوان ، سالم و نیرومند می سازد.

 بسیاری از مردم در مورد در آغوش گرفنت درختان شنیده اند، اما کمتر در مورد زمین می دانند. که منجر به این

 سوال منطقی می شود: پس الکترون های زمین و فرکانس های تشدید شومان چگونه به هم مرتبط هستند؟

 عملکرد مغز توسط فرکانس های خاصی که زمین ایجاد می کند پشتیبانی می شود. این فرکانس ها را"

 فرکانس های تشدید شومان می نامند. این فرکانس ها به گروه انرژی های طبیعی زمین الکترومغناطیسی تعلق

 دارند. آنها برای ما بسیار مهم هستند زیرا حاالت مغزی را القاء می کنند که به ما کمک می کند آرام شویم،

 التیام پیدا کنیم، و انرژی های زمین را درک و تجربه کنیم
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 در روش آغوش گرفنت درختان از رزونانس شومان برای بهبود سالمت انسان

 استفاده می شود

 انرژی زمین یا فرکانس تشدید شومان از سطح زمین از طریق درختان از طریق آب در آوند چوبی به

 سمت باال حرکت می کند - درختان یک رسانای الکتریکی هستند و به زمین متصل می شوند. وقتی زمین را ملس

 می کنید بدن شما توسط الکترون ها و درختان انرژی می گیرد. به عنوان فضای آزاد غیر زمینی، انسان یک آننت

 است و فرکانس های ای ام اف ولتاژی را در بدن ایجاد می کنند. هر چه به ای ام اف نزدیکتر باشید شارژ

 بیشتر می شوید. هنگامی که فردی درختی را ملس می کند، ای ام اف موجود در بدن با حرکت الکترون ها و

 خنثی کردن رادیکال های آزاد از بدن خارج می شود. هم در فرمول فعالیت خورشیدی/سالمت انسان و هم در

 .مدل ارتینگ ای ام اف فرکانسهای باالتر از (16.7-60 هرتز) فرکانس های ناسالم هستند - یعنی ارتعاشات بد

 مجله طب جایگزین و مکمل، مطالعات کلینتون اوبر در رابطه با زمین را در سال 2004 منتشر کرد. مطالعه

 اوبر ثابت کرد که "زمین در طول خواب ترشح کورتیزول را بیشتر با ریتم طبیعی آن هماهنگ می کند." اوبر،

 پیشگام شناخته شده در مفهوم ارتینگ، می دانست که سطح زمین از یون هایی با بار منفی تشکیل شده است

 که حاوی الکترون های اضافی هستند. این الکترون ها مانند رادیکال های آزاد، توانایی کاهش بارهای مثبت را

 دارند. رادیکال های آزاد در بدن ما به دنبال الکترون ها می گردند تا کامل شوند، و به محض انجام، "خنثی"

 .می شوند و دیگر به التهاب در بدن کمک نمی کنند

 دکتر مرکوال، پزشک استئوپاتیک و هیئت مدیره دارای گواهینامه پزشکی خانواده، در مورد این موضوع

 تحقیق کرده و مصاحبه های آموزشی در مورد موضوع الکترون آزاد در یوتیوب تهیه کرده است. او در مورد این

 واقعیت بحث می کند که سطح زمین بیش از 100000 بار در روز توسط  رعد و برق  محفظه رزونانسی از

 الکترون های آزاد ایجاد می کند. او می گوید: «سیستم ایمنی شما زمانی بهینه عمل می کند که بدنتان منبع

 کافی از الکترون ها را داشته باشد، الکترون هایی که به راحتی و به طور طبیعی با تماس پابرهنه با زمین به دست

 «.می آیند

3


