Apresentação
Curso: A fórmula da vida e da saúde
Laurent Schidler
Duração Aproximada 35 horas

Programa do curso
Parte I
- Apresentação Power Point da fórmula da vida®
- Apresentação de mecanismos naturais de regeneração celular
- Composição e funcionamento de mecanismos de regeneração orgânica
- Os 5 elementos em sinergia (Água, Ar, Luz, Terra e Metal)
- Seus efeitos sobre os seres vivos
- Os microtúbulos e a sua manipulação
- Casos práticos, estudos clínicos e resultados
- Discussão, perguntas e respostas
Parte II
- Aprendizagem de Biomagnetismo Médico e Bioenergia. (ver programa completo)
- Uso de Papimi, indicações, perguntas e como usar
- Uso da Água de Cristal Líquido H2O37, dosagem e resultados

Recupere a sua saúde naturalmente

Limpe as suas células de microrganismos
patógenos responsáveis pela maioria dos
sintomas.

A origem das doenças

Quando falamos da saúde estamos a referir-nos à ausência de doenças num ser vivo, ou então
ausência de sintomas. Todas as doenças têm uma ou
várias causas. Basicamente a maioria das doenças são
causadas por microrganismos que entram no corpo.
Estes podem ser vírus, bactérias, fungos ou parasitas, que
juntamente

com

toxinas

(conservantes,

pesticidas,

químicos industriais, poluição e meio ambiente, etc.)
presentes na alimentação e com o passar do tempo,
instalam-se e multiplicam-se de forma permanente em
órgão específicos provocando um desequilíbrio e o bom funcionamento dos mesmos, criando
assim uma serie de sintomas que a medicina alopática chama de “doenças” de acordo com os
sintomas observados.
Na realidade trata-se de uma alteração permanente no ambiente celular dos tecidos, que com o
passar tempo causará sintomas desagradáveis, como no caso da bactéria Helicobacter Pylori
responsável pelas úlceras e posteriormente cria condições para que apareçam tumores no
estômago. Sem esta bactéria não há sintomas, pois o descobrimento fundamental de Laurent
Schidler é que todo o sintoma de doença está relacionado com algum tipo de patógeno ou
combinação deles, havendo uma remoção de toxinas no ambiente celular estes ficam destruídos
e eliminados.
Combater uma intoxicação com mais toxinas não pode ser a solução para que se volte a estar
num estado saudável, apenas vamos estar a esconder sintomas com a inconveniência de termos
outros efeitos secundários que nos vão obrigar a tomar mais produtos químicos e sintéticos, ao
fim de contas serão apenas mais toxinas para o corpo.
“A verdadeira saúde é voltar ao equilíbrio primário original do seu ambiente celular”

O “Méthode Schidler®”, fruto de uma investigação de 20 anos propõe uma abordagem
completamente nova, em vez de intoxicar cada vez mais o organismo, trata de o limpar e renovar
completamente o ambiente do organismo deixando-o livre de vírus, fungos, bactérias e parasitas
sem que ocorram efeitos secundários.
Todo o método faz com que se volte ao equilíbrio celular interno, permitindo assim recuperar a
sua saúde num período de tempo relativamente curto.
Ao nascer, normalmente não sofremos nenhum tipo de doenças, a proposta do “Méthode
Schidler® ” é recuperar esse estado primário de limpeza celular, e convém saber que a cada
segundo são 3.000.000 de células que morrem e nascem em nosso corpo. Um ser humano é
composto por 200 triliões de células que morrem e nascem à velocidade da luz.
Se este processo mediante o qual envelhecemos ocorre num ambiente alterado por patógenos,
vírus, fungos e bactérias todos eles produzindo alterações no seu pH celular e interrompendo
uma adequada conexão celular, o resultado irá ser defeituoso.
Ao contrário, se acontece num ambiente ideal, ocorre com perfeição, tal como o previu a natureza
desde o início dos tempos.
A verdadeira saúde é compreender como se desfazer de milhões de partículas químicas, vírus,
fungos, bactérias e parasitas sem causar algum dano no organismo, ou seja restabelecer as suas
capacidades de regeneração celular de forma natural.

Não está doente, está intoxicado.

“Restabelecer o seu ambiente ideal e ativar a capacidade
natural de regeneração celular é o objetivo.”

Passo 1: Renovar a sua Água celular

O elemento fundamental de um ser vivo é a água. Hoje em dia sabemos que uma boa parte da
água num ser vivo não é água comum, mas sim que tem
propriedades muito específicas, sobretudo as que estão
relacionadas com a difração da luz, a velocidade de
resposta e a transmissão de informação, fato vital para
que nossos 200 triliões de células possam realizar os
seus processos bioquímicos de forma coordenada e que
se regenerem constantemente.
Esta água especial altera-se em nosso organismo com o
passar do tempo, à medida que este se degrada por culpa dos patógenos, vírus, fungos,
bactérias e toxinas.
Na verdade ao nascer somos compostos por 90% de água, quando somos maiores já só temos
50% e por mais água que possamos ingerir, os nossos tecidos não se hidratam mais. Isto devese à perda de capacidade de produzir água vital para as nossas células, trata-se de “Água de
Cristal Líquido®, H2O37 ” sendo esta estrutura bem especial e responsável por controlar e
regular a multiplicação celular e a energia celular, que por sua vez é responsável por todos os
processos bioquímicos. Sem um sinal prévio não existe um único processo num ser vivo, nem
movimento, nem pensamento nem processos químicos senão seria um caos. Por outras palavras,
existe um sistema de comunicação celular baseado em sinais transmitidos sobre um suporte
físico, um tipo de água pouco comum, sendo este mecanismo responsável pela ordem e o bom
desenvolvimento de todas as operações bioquímicas, que naturalmente não são fruto ao acaso,
estamos a falar de uma comunidade de 200 triliões de células que formam nossos órgãos e
tecidos.

A única forma de sobreviverem é nascerem e morrerem (envelhecer) constantemente para evitar
os danos celulares oxidativos e agressões externas. Quando a célula não morre e não é
substituída por outra, é quando se criam os tumores, pois vão-se acumulando e reproduzindo
células imortais de forma anómala.
É como num aquário, se quero que os meus peixes tropicais estejam livres de sintomas, devo
proporcionar no aquário de casa o mesmo ambiente que existe no lugar de origem:
- A mesma água que o lugar de origem;
- A mesma temperatura, os mesmos nutrientes;
- O mesmo pH, ausência de elementos químicos;
- Ausência de vírus, fungos, patógenos, bactérias e toxinas;
- Ausência de conservantes, pesticidas, ou qualquer outro químico;
- Mesmo nível de energia, mesmo sistema de oxigenação;
- Mesmo ambiente que o externo = Ausência de doenças.

A Água H2O37® descoberta por Laurent Schidler é exatamente o mesmo tipo de água que
tínhamos no início da nossa vida, não é por acaso
que todo o nosso corpo se forma em água.
Ao beber a Água H2O37® produz-se um efeito de
limpeza natural intensa das suas células, melhorando
uma série de funções biológicas em poucas semanas
de uso, recuperando vitalidade, hidratação nos
tecidos, flexibilidade, energia, etc.
Á medida que passam as semanas e os meses, o
organismo vai evacuando as toxinas armazenadas
em nossos tecidos e células, melhorando notavelmente todos os processos celulares levando a
um equilíbrio estável e saudável.

Passo 2: Regeneração celular natural

Outro elemento fundamental num ser vivo é a Energia. Nos dias de hoje sabemos que as células
têm uma carga elétrica, e que está diretamente relacionada com a sua capacidade de realizar
trabalhos bioquímicos. Uma célula saudável tem uma
carga elétrica entre 70 e 100 mV, uma célula “doente”
ou inflamada por exemplo tem uma carga entre 30 e
70 mV. Enquanto uma célula cancerígena está
literalmente a perder a sua carga, pois todas têm em
comum uma carga que está abaixo de 30 mV. A morte
celular ocorre com a ausência de carga, 0 mV. No
nascimento e na primeira fase do nosso desenvolvimento, todas as nossas células têm uma
carga elétrica ótima, mas acaba por ser como a bateria do nosso automóvel, com o passar dos
anos vai perdendo a sua carga e a sua capacidade de a voltar a gerar, assim por vezes,
acabamos por ter menos energia do que quando eramos jovens.
Não só menos energia para regenerar nossos tecidos como também menos energia para realizar
qualquer tipo de atividade. Mas o ADN não teve alterações, então como é possível termos
perdido tantas capacidades físicas e mentais? A resposta é a inadequada regeneração celular
devido à perda de carga elétrica, uma vez que a energia elétrica é a base fundamental de todo o
processo biológico.
Para um melhor entendimento vamos passar esta carga de poucos milivolts por célula (tamanho
microscópico) para Volts por cm uma vez que é uma escala mais percetível, usando a fórmula da
física e o seu resultado obtemos que 30 mV/célula correspondem a 30.000 Volts/cm e
100mV/célula correspondem a 100.000 Volts/cm!
A lagartixa regenera os seus tecidos graças a um mecanismo celular que não existe nos seres
humanos, no ponto de amputação cria-se uma enorme eletronegatividade nos tecidos, e por sua
vez geram-se células mãe (células estaminais) permitindo a regeneração de nervos, cartilagem,
ossos, tecidos, etc.

O mecanismo único e patenteado do aparelho Médico Papimi® baseia-se neste mesmo princípio,
de acordo com o seu inventor o Professor Panos T. Pappas, Doutor em física e matemática na
Universidade de Piraeus, Grécia.
Descobriu há mais de 20 anos uma forma de administrar uma carga elétrica, portanto
eletromagnética em forma de nano pulsos de alta potência (até 120.000 Volts/cm) cujas principais
características são proporcionar uma adequada regeneração celular sem efeitos secundários, de
forma completamente natural.
Apesar da enorme carga elétrica, não produz calor, portanto podemos dizer que é uma forma de
aplicar relâmpagos naturais direcionados a organismos vivos transmitindo todos os efeitos
benéficos e nenhum efeito negativo.
Além disso tem um efeito anti-inflamatório potente, atenua a dor de forma rápida, permite reduzir
o tempo de recuperação de qualquer doença muscular ou óssea em 50% do previsto, em estudos
clínicos foi demonstrado a sua capacidade de regeneração dos tecidos no caso de hiperplasia
prostática (aumento da próstata) em 100% dos casos.
Seus benefícios são intermináveis, em praticamente qualquer problema de saúde, pois 99% das
patologias estão relacionadas com algum tipo de inflamação. Ao reduzir a inflamação
independentemente da sua origem, observamos melhoras rápidas e definitivas, uma vez que são
ativados os processos regenerativos celulares naturais. O segundo
fator que regula todos os processos bioquímicos é a carga elétrica
celular, pois sem energia não há possibilidade de processar nada de
forma adequada, e se o nível de carga elétrica dos nossos 200
triliões de células não é o mais adequado devido à água do nosso
organismo estar alterada acaba por se passar o mesmo que na
bateria do automóvel, não funciona ou não funciona de forma
adequada.

Passo 3: Eliminação de Patógenos

O biomagnetismo caracteriza-se por ser uma terapia que consegue com sucesso diagnosticar,
diferenciar e destruir micro-organismos como vírus, bactérias, fungos e parasitas, mas o mais
surpreendente é que é feito apenas com um par de ímanes
terapêuticos, sem medicamentos, sem cirurgias, sem protocolos
elaborados e dispendiosos, tudo isto graças ao descobrimento do
par biomagnético feito em 1988 pelo Dr. Isaac Goiz Durán,
médico mexicano. Devido às condições sob as quais funciona o
biomagnetismo é extremamente eficiente principalmente em
lugares aos quais os medicamentos e os cuidados médicos são
escassos, nomeadamente zonas de desastres naturais ou de
extrema pobreza.
Até à data já se estudaram, diagnosticaram e atenderam com este procedimento, durante 12
anos aproximadamente cerca de 150.000 pacientes, fazendo com que se chegasse a conclusões
muito importantes. O biomagnetismo médico ao ser um procedimento de ordem física, natural e
externa não produz efeitos colaterais indesejados.
Através de um teste de reação muscular inteligente, é o próprio corpo do paciente que acusa
onde se encontram os pares biomagnéticos desequilibrados. Sobre estes pontos colocam-se
ímanes da mesma polaridade, o que produz uma interrupção no processo energético dos vírus e
bactérias e simultaneamente corrige-se a alteração do pH. Isto desequilibra a condição de vida
destes micro-organismos, que perdem o seu sustento energético. No caso dos vírus, destrói-se a
sua carga patogénica de ADN, e nas bactérias altera-se o pH dificultando a sua reprodução e
enfraquecendo-as perante o sistema imunitário. Também ocorre um efeito de curto-circuito na
estrutura eletromagnética destes micro-organismos, que ao serem eliminados permitem que haja
melhoras significativas no paciente.

É bem sabido que os organismos superiores podem ser portadores assintomáticos de microorganismos patógenos aparentemente nas mucosas do sistema respiratório e digestivo. Na
verdade estes são descobertos nos pares biomagnéticos e por isso o biomagnetismo médico é
também um procedimento preventivo para a saúde, ao detetar oportunamente a patologia mesmo
antes que ocorra uma manifestação clínica. De forma geral, é conveniente visualizar o estado da
saúde e dos órgãos por forma a manter um equilíbrio ideal entre as suas cargas iónicas negativas
e positivas. O corpo humano mantém-se saudável sempre que o seu pH se mantenha num nível
neutro (pH 7). A doença surge quando se estabelece uma distorção ou desequilíbrio entre as
cargas positivas ou negativas que podem envolver órgãos completos. O biomagnetismo pode
corrigir estes desequilíbrios empurrando o excesso de carga negativa com o polo negativo do
íman, e estas são neutralizadas pelo excesso de cargas positivas empurradas pelo polo positivo
do íman, até que se alcance o ponto de equilíbrio saudável para o corpo humano.
Por esta razão, o biomagnetismo pode
também corrigir disfunções e alterações
metabólicas no organismo consequência
destes desequilíbrios ácidos ou básicos.
As suas projeções terapêuticas englobam
assim uma vasta gama de doenças,
porém existem limitações, em todas essas
doenças em que se tenha produzido um
dano estrutural irreversível, e em que as
possibilidades de regeneração estejam
diminuídas pela idade, por cirurgias ou por acumulação de efeitos secundários provocados pela
toma de medicamentos durante muito tempo.

Curso Biomagnetismo Médico
Teoria – Prática
Apresentação
A história da Medicina ensina que os ímanes têm sido utilizados para fins curativos desde há
milénios em muitas culturas e muitos sítios do planeta. Grandes filósofos, terapeutas e doutores
incluindo os fundadores da Alopatia e da Homeopatia modernas, analisaram a origem, mostrando
as bases e demonstrando os benefícios da terapia com ímanes monopolares e do
eletromagnetismo no domínio da saúde humana, animal e vegetal.
Uma extensa bibliografia e a vasta informação disponível através da Internet informam dos
significativos alcances conseguidos até aos dias de hoje, assim como a sua crescente aceitação,
popularidade, dinâmica e perspetivas.
A 10 de Outubro de 1988, em San Pedro Xalostoc, Estado do México, após diversos estudos,
múltiplas investigações e observações minuciosas, o Dr. Isaac Goiz Durán (Médico mexicano),
graduado na Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, com vasta experiência tanto no
domínio público como privado na medicina científica institucional e alternativa, descobriu os
fenómenos físico-químicos do encurtamento/alargamento do hemisfério direito, da reparação dos
desequilíbrios do pH e da cura etiológica de patologias e disfunções, que são identificadas e
ultrapassadas após o rastreio feito através da colocação de pares de ímanes de média e alta
intensidade em determinados sítios anatómicos.

Programa

Par Biomagnético – Princípios básicos
- Potencial de Hidrogénio (pH)
- Gráfico do pH
- Lei das cargas
- Ressonância
- Entropia/Homeostasia
- Simbiose
- Segurança Bioenergética
- Elementos chave
- Definições de íman
Crises de cura
Pontos e pares biomagnéticos e bioenergéticos
- Significados
- Rota I
- Rota II
- Rota III
- Rota IV
- Rota V
- Rota VI
Reservatórios
Psicoemocional
Fungos
Disfunção glandular
Depressão
Chacras superiores
Seropositividade e imunodeficiência

Transmissão sexual
Zoonoses
A psoríase, eruptivas e psoríase falsa
Esclerodermia
Úlcera gastroduodenal
Diabetes e hiperglicemia
Pneumonia
Salmonelose
Deformação congênita
Esclerose Múltipla
Escoliose idiopática Dorsal
Alzheimer
Lombalgia
Reumatismo articular generalizado
Artrite generalizada
Falso reumatismo
Osteoartrite
Desativação energética glandular
- Pineal
- Hipófise (pituitária)
- Tiroide, paratiroides e parótida

- Timo
- Coração
- Suprarrenais, rins e pâncreas
- Ovários, bexiga e testículos
- Próstata
- Tumor / Génese do cancro
- Tumores / Degeneração
- Cancro e doenças mais comuns
- Dieta desintoxicante e anti-tumoral
- Sistema Digestivo
- Obesidade
- Animais
- Osso temporal
- Menopausa
- Equilíbrio
- Disfunção Eréctil
- Herpes
- Insónia
Pontos e pares por ordem alfabética
- Simples
Pontos e pares por ordem alfabética
- Com patologias, patologias por ordem alfabética e pares

