Ψάχνοντας γιά τη βελόνα µέσα στα άχυρα....
Ψάχνοντας για τη βελόνα µέσα στα άχυρα...
Χρόνια στον βωµό της έρευνας ως γιατρός, ο Dr. Gerhard Koschik προσπαθεί να συνδυάσει καταστάσεις,
να παρατηρήσει την εξέλιξη της υγείας των ασθενών του, να βγάλει συµπεράσµατα.
Οι επιδράσεις του περιβάλλοντος δηµιουργούν καταστάσεις στη ζωή µας, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά
την υγεία µας.
Η διατροφή µας είναι γεµάτη µε χηµικά συντηρητικά, υπολείµµατα στις τροφές µας από την κακή
διαχείριση που γίνεται στη γεωργία όσον αφορά την υπερβολική χηµεία που χρησιµοποιείται. Ποια είναι η
λύση; Yπάρχει κάποια; Ψάχναµε χρόνια τη λύση σαν µια βελόνα στα άχυρα.
Ψάχνοντας λοιπόν για τη βελόνα µέσα στα άχυρα πέσαµε στην ανακάλυψη του Dr.TERUO HIGA. Ο
πληροφοριοδιότης δεν ήταν γιατρός, ήταν πολιτικός µηχανικός. Αυτό σηµαίνει ότι πληροφορίες µπορούν
να έλθουν από πολλές πηγές.
Καθόµαστε στο σαλόνι του φίλου µας και τον ακούσαµε να διηγείται παράξενα πράγµατα. Υπάρχει ένας
ερευνητής ο οποίος βρήκε κάποιον συνδυασµό ωφέλιµων βακτηρίων, που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς
ελεύθερα στη φύση και που χρησιµοποιούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια στην τροφική αλυσίδα. Μόνο που
αυτός ο ερευνητής κατάφερε να φτιάξει από αυτά τα ωφέλιµα βακτήρια ένα µείγµα στο οποίο µπορούν να
συµβιώσουν µεταξύ τους και αυτή η συµβίωση είναι τόσο ισχυρή που όπου και να χρησιµοποιηθεί
δηµιουργεί ανακαίνιση, αναζωογόνηση, όλα γίνονται καινούργια..
-Εµβολιάζεις ακάθαρτους χώρους, σταµατά η δυσοσµία.
-Εµβολιάζεις τη γη, αποδίδει περισσότερο καρπό.
-Εµβολιάζεις το νερό, γίνεται πεντακάθαρο.
-Φροντίζεις τα ζώα σου, περιορίζεις τις αρρώστιες, δυναµώνεις το αµυντικό τους σύστηµα.
-Φροντίζεις την υγεία σου, ξανανιώνεις, δυναµώνεις το αµυντικό σου σύστηµα.
Επιτέλους βρήκαµε τη βελόνα που ψάχναµε τόσα χρόνια στα άχυρα.
Τριάντα περίπου χρόνια στην πρώτη γραµµή, να βοηθάς ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν, που
προσπαθούν.
Για να πεισθούµε, ταξιδέψαµε στις χώρες όπου ξεκίνησε η εφαρµογή αυτής της απίστευτης τεχνολογίας.
Είκοσι χρόνια εφαρµογή και πράξη στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στις ιχθυοκαλλιέργειες, στη
διαχείριση υδάτων και απορριµµάτων. Επισκεφθήκαµε ένα είδος λαϊκού Πανεπιστηµίου στην Ταϊλάνδη,
στο οποίο ανήκει µια τεράστια έκταση µε καλλιέργειες όλων των ειδών, κτηνοτροφία και µια µεγάλη
δασική έκταση. Ο καθηγητής HIGA αναφέρει στα βιβλία του ότι ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο των
µικροοργανισµών είναι η υψηλή µαγνητική ροή που µεταδίδουν. Σ` αυτή την περιοχή ένοιωθες
πραγµατικά τελείως διαφορετικά! Ένας γήινος παράδεισος! ∆εκαπέντε χρόνια καλλιεργείται η γη
συστηµατικά µε τους ΕΜ, η βλάστηση, ιδίως του τροπικού δάσους γύρω από την περιοχή, έχει επανέλθει
όπως ήταν πριν 100 χρόνια, φυτά και έντοµα που είχαν εξαφανισθεί λόγω της µόλυνσης επανήλθαν. Οι
θερινές φωτιές και οι πληµµύρες που κατέστρεφαν το δάσος σταµάτησαν, οι ΕΜ κάνουν το έδαφος
αφράτο, ώστε η βροχή να απορροφάται. Έτσι σταµάτησαν και οι πληµµύρες και οι φωτιές. Τα
αποτελέσµατα είναι τόσο θαυµαστά που το βασίλειο της Ταϊλάνδης έχει υπό την προστασία του την
τεχνολογία των ΕΜ.
Σε µεγάλες ιχθυοκαλλιέργειες µάλιστα οι τράπεζες δίνουν δάνεια µόνο εάν αποδειχθεί ότι οι
ιχθυοκαλλιεργητές χρησιµοποιούν την τεχνολογία των ΕΜ και έχουν εκπαιδευτεί σ’ αυτήν.
Στο Ιατρείο µας εφαρµόζουµε περίπου 7 χρόνια µε µεγάλη επιτυχία την τεχνολογία των ΕΜ.
Επιτυγχάνουµε καλυτέρευση της ποιότητας του νερού, και ο συνδυασµός ΕΜ Χ και ΕΜ Χ άλατος µας
προσφέρει µεγάλη αντιοξείδωση που είναι τόσο απαραίτητη στον µολυσµένο καιρό που
ζούµε.
Σηµαντικό είναι να κάνουµε πρόληψη. Η τεχνολογία των ΕΜ είναι µια σωστή επιλογή για πρόληψη, αλλά
επίσης και σε καταστάσεις κρίσιµες έχει αποδειχθεί ότι η αντιοξειδωτική δύναµη των ΕΜ προσφέρει πολύ
µεγάλη βοήθεια. Μπορούµε να τους χρησιµοποιούµε παράλληλα µε οποιαδήποτε φαρµακευτική αγωγή.
Έτσι µετά από 25 χρόνια πείρας µπορούµε να πούµε ότι βρήκαµε τη βελόνα στα άχυρα. Όταν η
οποιαδήποτε βελόνα που έχει σκουριάσει τοποθετηθεί στο µείγµα ΕΜ για µερικές ηµέρες, φεύγει όλη η
σκουριά! Έτσι καταλαβαίνεις τη δύναµη αυτών των καταπληκτικών µικροοργανισµών.
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Ο Dr.Gerhard Koschik είναι Ιατρός ειδικός Παθολόγος-Περιβαλλοντολόγος. Στόχος της εργασίας του είναι
η πρόληψη της ασθένειας. Η ειδικότητά του επεκτείνεται στη βοήθεια σοβαρών ασθενειών µε τη χρήση
υψηλών δοσολογιών αντιοζειδωτικών προϊόντων, όπως είναι πχ. Η ΕΜ Τεχνολογία.
Ο Dr.Gerhard Koschik πρόσφατα ήρθε από την Αυστρία, όπου ζούσε και ασκούσε την ιατρική επιστήµη,
στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, από τις 31.10.2006 εγκαταστάθηκε µόνιµα στην Αθήνα και κατέθεσε τα
πιστοποιητικά του για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος στη χώρα µας.
Το Ιατρείο του είναι στην οδό Λ. Βουλιαγµένης 249 στον πρώτο όροφο.
∆έχεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα :

