
              

Matrice–programy Gariajeva 

 

Informačná medicína - to je liečba na 

základe informácie, ktorá je kvantovým 

zobrazením zdravého stavu človeka.  

 

Aplikácia tejto informácie na chorého človeka upravuje existujúce v ňom odklonenia od fyziologickej normy, 

čim jeho aj lečí .  

 

Matrice–programy Gariajeva patria k technológiám bio-spinotroniky, ktorá je súčasťou informačnej medicíny. 

Matrice sa používajú na transformáciu patológie do zdravej normy. 

 

Programy Gariajeva sú kvantovo–zvukovým zobrazením (zápisom, matricou) zdravého stavu človeka. Tieto 

matrice máju ozdravovací, omladzujúci a regeneračný účinok na organizmus ako na celok, tak aj na jeho 

jednotlivé systémy a orgány.  

 

Matrice–programy Gariajeva sa vytvárajú  pomocou moderných fyzikálnych technológií, ktoré slúžia pre 

získavanie špeciálnych zvukových spektrum (matríc), a to v dvoch etapách: 

 

1. Primárne zapisovanie uskutočňuje špeciálny laser, schopný generovať fotóny, ktoré môžu meniť 

svoju polarizáciu (spinové stavy).  

Tieto fotóny zaznamenajú informáciu pri sondovaní hoci akých biologických a nebiologických objektov 

(buniek, tkanív, bioaktívnych látok, fotografií,  atď.). 

Tento záznam – je  ako osobitná veľmi objemná a všestranná knižnica. 

 

2. Druhá etapa je neoddeliteľná od prvej a spočíva v prevedení laserových sondujúcich fotónov, ktoré už 

získali rotačnú (spinovú) bioinformaciu, do elektromagnetického širokopásmového spektra, vrátane 

rádiových vĺn spolu s ich sprievodnými spinovými komponentmi. Táto transformácia prebieha v súlade 

z fyzikálnou teóriou lokalizovaného svetla. 

 

Rádiovlnové rozpätie, ktorým je prepísaná „fotónová informácia“, sa potom digitalizuje a prevádza do audio- 

formátu alebo do audio-vizuálneho formátu.  Pri počúvaní / prezeraniu tejto audia / videa do mozgu pacienta 

sa dodáva celý získaný informačný záznam -"knižnica", alebo väčšina s tohto záznamu . 

  

Existujú 2 druhy matríc–programov Gariajeva: individuálne matrice a univerzálne matrice. 

 

1. Individuálna matrica - je to kvantovo–zvukovo/vizuálne zobrazenie (matrica) zdravého stavu 

konkrétneho človeka, ktorý potrebuje zlepšiť svoje zdravie (individuálneho pacienta).  

Individuálne programy-matrice Gariajeva sa vyhotovujú na základe fotografií, pupočnej krvi, placenty, 

vlasovej cibuľky a kmeňovej bunky.  

Individuálne matrice sa môžu používať len dotyčnou osobou alebo jej genetickými príbuznými. 

 

2. Univerzálne matrice - to sú vlnové (spinové) zobrazenia, zvláštne spektra biologicky aktívnych látok 

prírodného pôvodu, ktoré sú prevedené v audio-formát, alebo audio-vizuálnu podobu.  

Môžu sa používať každým, kto cíti potrebu v korekcie svojho stavu.   

 

  

 


