Objava v reviji Naša žena, pripravljeno za april 2017.
Večvalovni oscilator LAKITES za dobro počutje
Dr. Georges Lakhovsky, ruski inženir, bioelektrični
pionir, ki je imigriral v Francijo pred drugo svetovno
vojno in je odkril kompleksno metodo večvalovnega
oscilatorja za ponovno uglasitev celične energije, tudi
v današnjem času uživa svetovni ugled na področju
večvalovnega zdravljenja. Njegovi izumi še danes
pomagajo milijonom ljudi po vsem svetu premagati
bolezen in povrniti organizmu moč in vitalnost. Po
njegovih načelih je slovenska ekipa Agniviton izdelala
Lakites, zgodovinsko preizkušen pripomoček za
celično energijsko spodbudo, ki vzpostavlja energijski
pretok v organih in tkivih in izboljša življenjsko moč
ter prekrvavitev in odpornost.
Dr. Georges Lakhovsky (1869-1942) je bil nedvomno pionir na področju energijskega
zdravljenja, medicine prihodnosti, ki danes že postaja realnost. Trdil je, da ima vsaka celica v
telesu svojo lastno stopnjo notranje vibracije, ki predstavlja njeno energijsko stanje, frekvenco
in valovno dolžino, na kateri se napaja s sprejemanjem in oddajanjem življenjske energije.
Bolezen je definiral kot boj vibracij med celicami telesa in patogenimi mikrobi kot so virusi
ter bakterije. Zmaga patogenih mikrobov v vibracijskem tekmovanju pomeni, da mikrobi
energijsko prevladajo, kar oslabi telesne celice in poveča njihovo dovzetnost za razvoj okužbe
in bolezni. Svojo teorijo je najprej uspešno preizkusil na rastlinah, ki so imele raka, čudovite
uspehe je požel tudi na bolnih živalih, ki so odlično okrevale, pozneje pa tudi na ljudeh. Dr.
Lakhovsky je odkril energijsko tonsko lestvico, ki je uglašena z valovnimi dolžinami celic.
Zasnoval je večvalovni oscilator, ki deluje na medsebojno usklajenih valovnih dolžinah in
tako ustvarja polje, v katerem lahko vsaka celica, organ, živec, tkivo najdejo svojo valovno
dolžino in frekvenco. Z vpeljavo širokega spektra harmoničnih radijskih frekvenc v telesni
sistem je preprečil vibracijski napad virusov in bakterij ter vsaki celici omogočil napajanje na
njeni lastni frekvenci za večjo odpornost, celično moč in okrepitev notranje vibracije.
Uspešno je zdravil različne bolezni in tudi rakave bolnike. Ob izbruhu druge svetovne vojne
je objavil angleško različico knjige Skrivnost življenja: elektrika, radiacija in vaše telo. V njej
trdi, da je zdravje odvisno od jakosti naravnih vibracij telesnih celic v primerjavi z jakostjo
motečih vibracij bakterij, virusov, rakavih in drugih bolnih celic, ki v primeru prevlade
porušijo lastne vibracije telesnih celic. V ZDA so večvalovni oscilator uporabljali do leta 1942
in v Evropi še naslednjih petnajst let. Leta 1942 kmalu po smrti dr. Lakhovskega so po ukazu
njegove naprave odstranili iz ameriških bolnišnic. Malemu krogu ameriških raziskovalcev je
uspelo, da je naprava vendarle preživela. V Sloveniji se že nekaj ljudi ukvarja z večvalovnim
oscilatorjem in pomaga ljudem, da se okrepijo in si povrnejo življenjsko moč in bolj zdravo
počutje telesa in duha.
Slovenski večvalovni oscilator LAKITES
Med njimi je tudi ekipa Agniviton iz Ljubljane in Maribora, ki je po dr. Lakhovskem naredila
tako imenovani Lakites, aktivni večvalovni oscilator za domačo uporabo. Ta služi za
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spodbudo in obnovo celične energije, za regeneracijo organov in tkiv ter za boljše počutje.
Kot pojasnjuje vodja ekipe Nerina Darman, svetovalka na področju energijskega
samozdravljenja, sicer pa tudi odlična poznavalka džotiša in ajurvede, vsak obroč
večvalovnega oscilatorja po dr. Lakhovskem istočasno vibrira še z mnogimi harmoniki, to so
večkratniki in manjkratniki osnovne frekvence vsakega obroča. »Lakites ima vgrajenih prvih
sedem resonančnih obročev enakih originalnih dimenzij in frekvenc kot velik in avtentičen dr.
Lakhovsky oscilator. Resonančni obroči oddajajo energijo v intonaciji celičnih vibracij v
tistem delu spektra radiobiologije, na katerem potekajo celične energijske izmenjave.
Okrepijo celično moč, da skozi organe in tkiva steče krepčilna življenjska energija, ki poživlja
vitalne procese. Frekvenčni spekter narašča v razmerju zlatega reza in ustvarja neslišni
energijski orkester vibracij, v katerem vsaka celica najde svojo intonacijo za okrepitev lastne
naravne vibracije. Skladen frekvenčni spekter ustvarja še odmev višjih harmoničnih oscilacij
ter koherenco med posameznimi obroči. Bogato in živo energijsko valovanje nežno nagovarja
biostrukture in jih okrepi za obnovo.
Medsebojno usklajena mreža Lakites oscilacij v razmerju zlatega reza opravlja
istočasno dve nalogi. Lakites deluje kot ojačevalec naravnih zdravilnih energij v domačem
okolju, obenem pa odbija škodljiva zemeljska in kozmična sevanja, ki segajo izven področja
celične radiobiologije. V domačem okolju se ustvari krepčilna mikroklima, ki ugodno deluje
na vse prisotne. Večvalovne oscilacije Lakites obročev prebudijo celično energijo, da telo
lažje premaga bolezen. Celice so zaradi svoje majhnosti neposredno usklajene s kratkim
radijskim valom, ki poživlja vse celične organe, vključno z jedrom in kromosomi, da se tkiva
lažje obnovijo in pomladijo. Planet Zemlja pa je zaradi svoje velikosti usklajen z dolgim
radijskim valom v območju Schumannove resonance, ki deluje kot dirigent za krmiljenje
vitalnih procesov iz možganov. Večvalovne oscilacije kratkih radijskih valov v razmerju
zlatega reza energijsko oskrbujejo vse organe in tkiva in jih napajajo z novo močjo za
okrevanje in povrnitev vitalnosti.«
Vitalna celična terapija
»Lakites deluje kot nekakšna aktivna zdravilna nihajna antena za ojačitev naravnih krepčilnih
vibracij iz okolja, ki godijo celicam in jih razvajajo, da si lažje opomorejo in premagajo
bolezen. Ima aktivno napajanje na zunanjem obroču, podobno kot so imele originalne dr.
Lakhovsky naprave v bolnišnicah, te so bile namenjene za kratkotrajne dnevne terapije
pacientov. Prednost Lakites pa je v tem, da deluje ves čas skozi vse leto kot trajna in aktivna
vitalna celična terapija tako za preventivo kot tudi za lažje okrevanje, za vso družino,«
pojasnjuje Nerina Darman.
Uspešnost nihajnih obročev v večvalovnih oscilatorjih dr. Lakhovskega je bila v
njegovem času tudi uradno potrjena pri zdravljenju številnih bolezni: raznih srčno-žilnih
bolezni, obolenju prebavno-črevesnega trakta, proti bolečinam, pri povečani prostati, pri
raznih vnetjih, tudi vnetju možganske opne (encefalitisu) in ginekoloških vnetjih (vnetje
jajčnikov in jajcevodov), pri menstrualnih motnjah, razjedah na koži, bronhitisu, za
izboljšanje sluha, poživljanje krvnega obtoka, pri omrtvičenosti polovice telesa ali obraza
(pareza), pri zastrupitvah z mikrobi v hrani (salmonela).
Po dosedanjih izkušnjah Lakites pomaga pri oslabelosti zaradi bolezni in stresa,
poživlja in krepi naravno celično moč in deluje proti utrujenosti, spodbuja okrevanje
organizma, lajša telesne bolečine in simptome pri vseh boleznih, dragocena podpora je pri
hujšanju in razstrupljanju, pospešuje obnovo pri izgorelosti, ustvarja blagodejen feng-šui
prostora za boljše počutje, vrača vitalnost in upočasnjuje staranje, polni celične akumulatorje,
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sprošča in poživlja. Zelo blagodejen se je izkazal pri obnovi po kapeh, v tkiva se prej in lažje
povrnejo občutki, pa tudi pri težavah z dihali in astmo.
Za harmonično okolje
Prednost večvalovnih oscilatorjev po dr. Lakhovskem je, da nimajo nobenih stranskih učinkov
in v večini primerov ljudje še po več letih po terapijah ohranijo dobro počutje in zdravje.
Ugodno delujejo tudi na rast rastlin in za okrevanje živali. Krepijo naravno celično vibracijo,
ki vpliva na boljšo obnovo po naporih, stresih in boleznih. Kot preventiva krepčilno delujejo
pri vseh boleznih in kadar je potrebno več energije za premagovanje vsakdanjih izzivov.
Lakites je enostaven za uporabo. Koristi vsem družinskim članom ne glede na starost.
Nima nobenih stranskih učinkov in omejitev pri uporabi. Dodatno aktivira ustvarjeno
energijsko valovanje obročev še s trajnim baterijskim napajanjem z dvema baterijama, ki se
menjata enkrat letno, zato deluje kot aktivni dr. Lakhovsky oscilator. »Energijsko najmočneje
pokriva prostor, v katerem je postavljen, deluje na vse prisotne. Za dober energijski ambijent
in feng shui prostora ga lahko z nastavkom na zadnji strani pritrdimo na zid. Postavimo ga
lahko tudi pokončno na polico, nočno omarico, delovno mizo ali v vitrino. V ta namen ima na
zadnji strani oporo, da lahko samostojno stoji na ravni površini. Vedno ga postavimo na varno
mesto, da ne pade. Ugodna lega je tudi na polici ali na zidu nasproti kavča, s katerega
gledamo televizijo. Za individualno terapijo za četrt do pol ure pa postavimo Lakites tik pred
seboj na mizo,« svetuje Nerina Darman.
Resonančni obroči obenem delujejo tudi kot filter za neželena kozmična in zemeljska sevanja,
tako da jih je v področju delovanja Lakites občutno manj. Lakites vpliva na dober feng-šui
prostora in energijsko čisti in harmonizira bivalno okolje. Odpravlja tudi energijske zastoje, ki
so posledica težavnih odnosov med družinskimi člani. Sproža blagodejen prostorski energijski
tok, ki ugodno deluje na vse prisotne. Pokriva prostor celotnega stanovanja in stanovanjske ali
poslovne hiše z več nadstropji, deluje trajno in v vse smeri. Aktivna večvalovna spodbuda za
energijsko čiščenje prostorov stanovanja ali hiše ugodno deluje na vse družinske člane.
Organizem spodbuja k celični obnovi, izboljša počutje in medsebojne odnose, služi kot
preventiva in za hitrejše okrevanje. Večvalovne vibracije obročev poživlja s trajnim
napajanjem na baterijo. Ima tudi nastavek za pritrditev na zid. Zadaj ima vgrajeno oporo, da
lahko samostojno stoji pokončno na ravni površini na mizi, polici ali v vitrini. Za terapijo ga
na ta način postavimo na mizo tik pred seboj za nekaj minut. Energijsko pokriva celotno hišo
z več nadstropji in je primeren za vsak dom ali pisarno.
Andreja Paljevec
novinarka
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