Clínica Dr. Wolf Singal
Somos todos seres eletromagnéticos!
O nosso corpo esta sujeito a um fluxo de energia em constante movimento. Todo o
universo é um verdadeiro mar de campos de energias eletromagnéticas quer se
manifestem como partículas ou como ondas, viajando a velocidade da luz.
Quando tomamos um choque ou nos sentimos bem ou não num dado ambiente algo
nos mostra o quanto podemos transmitir e/ou receber energia através de nosso corpo
físico.
Nosso organismo utiliza-se dessa capacidade (condutividade) para manter-se
saudável, corrigindo ou compensando bloqueios nesse fluxo energético (bioeletricidade) evitando doenças.
Lembra-se das aulas de física na escola?
Enchemos 2 recipientes com água. Num deles mergulhamos uma folha de zinco e no
outro uma de cobre e unimos ambas as folhas a um micro voltímetro. Observamos que
não há qualquer corrente elétrica.
Agora se colocarmos os dedos de cada mão em cada um dos recipientes e verificamos
que a agulha se mexe indicando a presença de uma corrente entre 10 e 30
microampères que se desloca no nosso organismo. Em termos dos princípios básicos
da física elementar nosso corpo transformou-se numa pilha de volts.
Ao fazermos um eletroencefalograma comparamos o registro gráfico do
funcionamento de impulsos elétricos (ondas cerebrais) atuais, com um registro elétrico
referência, tido como de um cérebro saudável.
As células do cérebro e de nosso corpo comunicam-se entre si através de impulsos
elétricos e os íons positivos e negativos que carregam. Esse conjunto de impulsos
magnéticos forma campos eletromagnéticos.
Para que haja trocas de nutrientes e eliminação de toxinas entre as células ou entre
seu interior e o sangue ou linfa é preciso que a exemplo da nossa pilha um caminho
eletroquímico (potencial bio-elétrico) através da água (somos 73% água) permita
esse transporte.
Distúrbios no campo eletromagnético ou no potencial bio-elétrico das células levam à
doença, degeneração e morte.
HIDROVITALIS COMO FUNCIONA?

Para isso precisamos de 3 elementos.
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1º enviar uma sutil corrente (emissão de frequências) através de nosso corpo para
repor carências ou desintoxicar o organismo (de um excesso, por exemplo, de chumbo,
altamente tóxico, presente em casos de déficit de atenção ou de aprendizagem).
2º Água
Nosso corpo é feito basicamente de água (73%) e sais minerais positivos e negativos
(como os polos (+) e (–) de uma pilha), ou seja, um forte condutor de eletricidade.
A água possui três qualidades essenciais:
a) É o meio ideal para o desenvolvimento de todos os processos metabólicos
devido à sua propriedade solvente que lhe permite transportar as partículas
nutritivas. A água no nosso corpo é encontrada nos tecidos (fluído intersticial) e
dentro das células (fluído intracelular).
Faz parte do sangue e participa ativamente no transporte metabólico; na
manutenção da temperatura do corpo; é um veículo para sinais químicos
(hormonais); é igualmente envolvida na regulação das mudanças do PH.
Obs. O PH é uma medida que nos informa o quanto nosso sangue esta mais
ácido ou mais básico (alcalino). De forma geral quanto mais alcalino mais saúde
temos. Dai a grande importância de uma alimentação inteligente (leia mais
sobre isso em nosso artigo: Nutrologia).
b) Tem plasticidade, fluidez e capacidade para estabelecer circuitos.
Esta relacionada com ritmo e quanto mais rápida se movimentar mais rica se
torna sua essência. Por isso um corpo congestionado, intoxicado, retendo
líquidos nos aproxima de uma água parada e sérias doenças (saiba mais sobre
isso em nosso artigo: Hidrocolonterapia).
c) A água responde às menores mudanças do meio que a rodeia.
Devido à sua transparência a água é como um olho que absorve a luz e que a
transforma em informação. Também foi provado que a água tem memória,
uma característica usada pela homeopatia.
Você se lembra daquela experiência de ao focalizarmos moléculas de água
estas adquirem configurações diferentes conforme nosso estado emocional
como rir, chorar, amar ou expressar ódio.

3º ao colocarmos nossos pés numa bacia de água e sal criamos uma extensão com
nosso corpo (também feito de água e sais minerais). Essa condutividade permite jogar
na água toxinas a serem eliminadas às vezes só dessa maneira.
Porque a água muda de cor?
O aparecimento de bolhas, bem como a alteração do PH é a evidência de que uma
corrente esta sendo produzida na água. É a eletrólise, que cria um campo magnético e
seu trânsito de íons provoca a precipitação das substâncias que se encontram
dissolvidas na água, através da pele, dos pés submersos nela. Estas substâncias liberam
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gases produzindo alterações na cor da água, o que também esta relacionado ao grau
de saúde de nosso corpo.
Por outro lado, a presença de glândulas sebáceas,
pontos reflexos ou zonas na planta dos pés, em
tratamento
são
estimulados
pela
energia
eletromagnética gerada e os estímulos propagam-se a
todos os órgãos e sistemas, aproveitando a capacidade
da água transmitir informação o que aumenta o bem
estar.
Ao eliminarmos nossas toxinas desbloqueamos o fluxo
de bioenergia e o próprio corpo passa a fazer parte do
seu tratamento, tornando esse sistema de
desintoxicação, indicado em uma série de
desequilíbrios.
Acupuntura, reflexologia, shiatsu e outra técnicas de massagem partem desse
referencial.
Por isso a palavra “desintoxicação” é um dos principais temas nos congressos ao redor
do mundo e tema indispensável na Medicina Ambiental (saiba mais sobre este
assunto em nosso artigo: Medicina Ambiental).

ESSE É O PRINCÍPIO DO NOSSO HIDROVITALIS.
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