
Асиметрія є основою життя і здоров'я людини 

  

 Закони   переважання асиметрії чітко лежать на поверхні і дотримуються всіма, 

але не завжди реалізуються.Асиметрія є скрізь! 

  Що таке асиметрія? У цьому полягає різниця між однією стороною явища і 

іншою стороною одного і того ж явища. Наприклад, ліва сторона тіла людини з 

правого боку. Асиметрія широко представлена в джерелах енергії: ліва сторона батареї 

(батареї), зазначена, наприклад, (+) відрізняється від правої (-). Якщо є відмінності між 

лівою і правою частинами, то джерело енергії працює!Як тільки зникають відмінності, 

виникає симетрія, тобто рівність обох сторін, батарея стає марною!  

 Асиметрія - це особливий фактор, роль якого тільки реалізується, незважаючи 

на те, що на подвір'ї 21 століття! Далі поговоримо про важливість асиметрії в живій 

матерії, але щоб зрозуміти її особливе значення, поставимо інше питання.  Що дійсно 

лежить на поверхні?!  

 

  Симетрія – смерть, асиметрія – життя і здоров'я 

 

 Протягом багатьох років фізики сперечалися про те, чи є симетрія або асиметрія 

важливішою? У неживому світі домінує симетрія: вона створила безліч великих 

наукових теорій, включаючи теорію відносності. 

 Але для живої матерії симетрія - це особливість, це свого роду грань, площина, 

на одній стороні якої організм живий і здоровий (позитивна асиметрія), а з іншого 

хворий і нещасний (негативна асиметрія).  Отже, смерть і життя залежать від битви 

симетрії-асиметрії. Сучасна наука з'ясувала цей факт достовірно і остаточно, але ці 

знання ще не проникли в практику медицини.  

 

   Людське обличчя є дзеркалом здоров'я 

                                 

 Особливо показовим в цьому плані є обличчя людини: в дитинстві і 

підлітковому віці його ліва і права його частини найбільше відрізняються один від 

одного, тобто в дитинстві і підлітковому віці.  найбільш асиметричні, але зі 

збільшенням віку, а також при появі захворювань, зниженні рівня здоров'я, відмінності 

все частіше згладжуються, обличчя, як то кажуть, «розмивається», набуває симетрії. 

 Ця закономірність, коли ліва і права половина стають схожими, симетричними, 

помітна не всім, а тільки тим людям, які знають, на що дивитися і з чим порівнювати.   

 Ці наукові факти свідчать про те , що за допомогою симетрії реалізуються 

процеси вмирання і цей момент є обов'язковим для всіх без винятку людей, незалежно 

від причин їх смерті!  

 

Асиметрія - це свого роду шлюз, який працює на «відкриття» і «закриття». 

Іншими словами, в одному положенні цей шлюз дозволяє енергії проходити від 

зовнішнього середовища, в іншому - шлюз знаходиться в неробочому положенні - 

енергія не надходить в організм.   

    Неправильна асиметрія є не тільки результатом захворювань і стресів, але і процесу 

старіння. Саме тому, змінивши тип асиметрії, можна вирішити всі три проблеми: 

● Вилікувати різні хвороби; 

● запобігти розвитку стресових реакцій; 

● перешкоджати процесу старіння . 



Побачити і проаналізувати неправильну асиметрію, при якій був створений 

індивідуальний організм, був створений принципово новий діагноз, який враховує 

зміни асиметрії. 

ХРОНО-МЕДИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ  

 

Поєднання  знань про принцип симетрії-асиметрії, внутрішнього часу людини, 

фізичного часу, розглянутого в світлі положень релятивістської теорії (СТО) в 

сукупності власних наукових досліджень, дозволило створити дуже потужну хроно-

медичну ТЕХНОЛОГІЮ, здатну надавати допомогу людям на відстані тисяч 

кілометрів.  ТЕХНОЛОГІЯ доступна кожному і дозволяє їм не тільки вилікуватися і 

стати здоровими, але і постійно підтримувати стан здоров'я.  ТЕХНОЛОГІЯ 

нешкідлива, не має протипоказань до застосування, поєднується з усіма видами 

специфічного лікування, дозволяє усунути ускладнення попереднього хімічного 

лікування.  

Унікальною особливістю технології є її здатність впливати на величину 

внутрішніх часових інтервалів шляхом реструктуризації асиметрії обмінних процесів. 

Це дозволяє цілеспрямовано поглинати енергію, що надходить в організм ззовні.  

 Енергія, що надходить, призводить до поступового підвищення швидкості 

метаболізму, далі; з кожним місяцем ця норма досягає більш високих значень, тим 

самим збільшуючи інтервали внутрішнього часу до значення подібних інтервалів 

здорових людей. Тут працюють фізичні закони, які не знають винятків! Вони 

переважають по відношенню до всіх інших законів: хімічних, біологічних, соціальних! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


