O Ouro Coloidal e os seus Benefícios

Porque a água de ouro coloidal?
De acordo com vários estudos, a ingestão de água de
ouro coloidal promove o QI, ou seja, a inteligência. O
ouro coloidal pode desempenhar um papel crucial no
desenvolvimento mental humano. Destina-se a
aumentar a comunicação eléctrica intercelular até
10.000 vezes.
O ouro coloidal é frequentemente usado para aliviar os
nervos e a psique, problemas de sono, especialmente
problemas de dependência de álcool e problemas de
vício em geral. Destina-se a melhorar as propriedades
coloidais do sangue, resultando num metabolismo mais
eficaz.
A água de ouro coloidal activa a glândula pineal no
meio do cérebro melhorando a percepção das
influências electromagnéticas. Assim, a glândula pineal pode nos permitir não apenas
lidar melhor com o electro-smog, mas até transformá-lo em energia útil. Beber de vasos
de ouro (resultando em pequenas quantidades de colóides de ouro) costumava ser
reservado para reis e padres de elite e pessoas muito ricas.

Alguns factos sobre soluções coloidais e colóides de ouro
No ouro coloidal as partículas são microscopicamente pequenas e carregadas de
energia, por isso conseguem entrar nos organismos. Num colóide as partículas são
cerca de 2.000 vezes menores do que as mais pequenas bactérias e tem um diâmetro
de cerca de 0,126 nanómetro, que corresponde a cerca de 15 átomos de ouro.

Processos coloidais na natureza
Os processos metabólicos de todos os organismos vivos (humanos, animais, plantas e
microorganismos são baseados em soluções coloidais. Exemplos importantes de
fluidos coloidais na natureza são o sangue, a linfa e os sucos das plantas. Distúrbios
dos estados coloidais do sangue e do fluido linfático levam a distúrbios metabólicos.
Isso pode ser devido a distúrbios circulatórios, problemas cardíacos, doenças
degenerativas ou outras doenças crónicas. O efeito dos colóides é parcialmente
explicado por suas influências eléctricas e magnéticas. Por exemplo, as células gastas
e mortas são atraídas pelas forças electromagnéticas dos colóides. Esses colóides,
então, transportam as substâncias degradadas para o sangue, onde são eliminadas
pelos órgãos excretores. Portanto, pode-se avaliar o estado de saúde de um organismo
vivo, entre outras coisas, pelo seu estado coloidal.

O que o ouro coloidal pode fazer
Quando percebemos que o fluxo de informações no corpo se deve principalmente ao
fluxo de electrões, talvez possamos adivinhar o que a qualidade eléctrica desse metal
precioso pode realizar. Quando uma pessoa está doente a sua energia está bloqueada.
Se esses bloqueios forem dissolvidos e as energias alinhadas e equilibradas, o
processo de cura pode começar. O ouro pode influenciar as propriedades eléctricas e
também as propriedades magnéticas do corpo. O ouro pode normalizar um potencial
eléctrico perturbado. A aplicação de ouro no organismo e no cérebro numa maneira
adequada pode prolongar a vida útil e rejuvenescer o tecido. O ouro pode
desempenhar um papel crucial no desenvolvimento mental humano.
O ouro activa e harmoniza todo o sistema endócrino. Pode estimular a glândula pineal
e glândula pituitária em particular. Cria um equilíbrio de forças vibracionais que afectam
as actividades e reacções das glândulas. Por causa de sua capacidade de conduzir
energia, o ouro melhora o fluxo de energia interna, especialmente ao longo da coluna.
Portanto, o ouro coloidal não é apenas um catalisador para o aumento da energia
interna, mas também um condutor destes fluxos de energia. A investigação demonstrou
que a condutividade e, assim, o fluxo de informação para o ADN, pode ser melhorada
até 10.000 vezes pelo ouro. Isso também significa que o ADN em cada célula pode
lidar com mais energia (mais de um milhão de electrões por segundo). O ouro coloidal
age como um regulador do fluxo de electrões ao longo da coluna vertebral ou na
medula espinal e na dupla hélice do ADN.
As partículas de ouro carregadas electricamente são depositadas nas células, nos
núcleos das células e nas moléculas de ADN de modo que aumentam a condutividade
global. Além disso o ouro aumenta a absorção dos nutrientes e melhora as
funcionalidades biomoleculares melhorando os processos metabólicos.
O ouro activa a glândula pineal, o nosso "terceiro olho". Esta glândula está situada no
centro da cabeça e é um factor significativo na nossa consciência. A glândula pineal
humana está degenerada do seu tamanho original (cerca de 3 cm de diâmetro) para a
sua dimensão actual cerca de 5-8 mm. Já o Rene Descartes (1596-1650) lidou com a
glândula pineal e chegou à ideia de que a glândula calcificada está associada à visão.
Isso chegou muito perto do conhecimento moderno de hoje. Citando: "Há uma pequena
glândula no cérebro em que a alma desempenha sua função mais especificamente do
que em qualquer outra parte do corpo". Em tempos modernos foi demonstrado que a
energia interna flui directamente através do centro da glândula pineal e que hoje é vista
como um "olho" capaz de ver campos electromagnéticos numa outra faixa de
frequência.
Se nós aprendemos de novo dirigir a energia directamente através da glândula pineal,
podemos conscientemente perceber os campos electromagnéticos que nos rodeiam e
melhorar a nossa intuição. Na maioria das pessoas não está a fluir energia suficiente
por esta área do cérebro porque está bloqueado. O resultado disso é uma percepção
da realidade muito limitada.

Medicina moderna e ouro coloidal
O ouro coloidal é usado no tratamento da depressão e dor causado por doenças
artríticas e reumáticas, casos de esclerose múltipla, disfunção sexual (em homens e
mulheres) e problemas endócrinas e distúrbios do sistema nervoso. O ouro tem
propriedades calmantes sem afectar os nervos. Ouro coloidal é usado para transportar
ADN para dentro das células em laboratórios especializadas.

Ouro coloidal e problemas de dependência
No último século, o ouro coloidal foi usado para tratar o alcoolismo. Pesquisas
anteriores mostraram que a aplicação de ouro leva à redução do vício. Pacientes que
sofrem de dependências de drogas, tabaco ou alimentares, podem beneficiar das
propriedades únicas de ouro coloidal. Isso é explicado pelo facto que o ouro promove a
activação e harmonização do sistema endócrino, acalma o sistema nervoso e activa as
energias internas. Assim, leva a uma atitude interior melhorada.

Aplicação & dosagem geral
Pode tomar a dose a ser administrada num copo de água destilada ou directamente.
Deixa a cerca de 15-60 segundos na boca e depois pode engolir ou cuspir. Assim, as
nano partículas desejadas entram pela mucosa oral directamente no sangue. O ouro
coloidal é altamente eficaz mesmo em doses muito baixas!
Para adultos, recomendamos duas colheres de chá (10-20ml) de ouro coloidal
diariamente. Importante: não use colheres de metal, ideal são copos de vidro pequenos
ou com um spray directamente na boca. Mesmo no rosto é muito benéfico!
Para crianças, a dose pode ser reduzida pela metade. Não tome ouro coloidal
diariamente por mais de 2 meses, a menos que você sinta um claro desejo do seu
organismo para tal. Tome o ouro coloidal esporadicamente ou quando você sentir
necessidade. Talvez 1-4 vezes por ano durante 3-8 semanas.
Para revitalizar o sistema glandular é recomendado tomar 1 colher de chá 3-4x por dia
durante 6-8 semanas. Em seguida, retorne à dose normal ou interrompa. Desta forma
chega-se a uma activação e harmonização mais rápida do sistema endócrino e dos
centros de energia associados. Não há efeitos colaterais prejudiciais conhecidos do
ouro coloidal. O ouro coloidal não é uma cura, mas uma água de experimental.
Estamos convencidos de que o corpo tem um mecanismo ideal de autocura e usa os
recursos naturais necessários para essa finalidade. O processo de autocura segue
regras biológicas muito claras. O processo de cura está sempre relacionado à nossa
psique e é controlado fisicamente pelo cérebro. As leis biológicas provam que não há
curativos, existem apenas recursos naturais que o corpo usa nos processos de reparo
e autocura. O ouro coloidal é um recurso natural e devia estar presente nos nossos
alimentos e solos naturalmente!
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Alguns benefícios do Ouro Coloidal
-Equilibre e reforce o sistema nervoso
-Reduz o medo e restabelece o equilíbrio interior
-Harmoniza emoções e estados sentimentais
-Reduz o Stress e ajuda a relaxar
-Reforça a alegria vital e melhora estado sentimental
-Reforça e recupera a energia vital (Chi, Ki, Prana)
-Intensificação da condução dos impulsos nervosos especialmente no cérebro
-Melhora a concentração, capacidade mental e memória
-Melhora a condição física capacidade motora e perseverança
-Melhora artroses, asma, arteriosclerose e cardiovascular
-Estimula e regula todas as glândulas hormonais em especial a epífise
-Reforça o líbido, órgãos genitais, o pâncreas e tiróide
-Reforça e equilibra a digestão e transito intestinal
-Melhoras na visão (retina) e quedas do cabelo
-Reforça a contracção do músculo cardíaco e função circulatória
-Melhora a irrigação sanguínea no corpo e cérebro
-Harmoniza taquicardias e palpitações
-Regulariza tensão arterial
-Ajuda no período e menopausa (calores) e osteoporose
-Regulariza a transpiração nocturna
-Reforça tendões, produção de colagénio e tecido conectivo, fibromialgia
-Ajuda com doenças da pele e alergias
-Melhora a artrite reumatóide e reumatismo em geral
-Acalma crianças hiperactivas (ADHD, ADD, ADHS)
-Regulariza problemas com o equilíbrio (Meniere, tinintus)
-Melhora enxaquecas e dores de cabeça
-Efeitos positivos em doenças como Alzheimer, Epilepsia, Esclerose múltipla
-Ajuda com as consequências de um AVC
-Ajuda a perder peso
-Ajuda com dependências de drogas, álcool e tabaco

