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De onbekende waarheid over Homeopathie
Dit document werd gepubliceerd en uitgegeven door de auteur Mehran Tavakoli Keshe, de grondlegger van
de Keshe Foundation, op 2 mei 2013 en de eerste uitleg en presentaties vonden plaats op 3-5 mei 2013 in
een driedaagse conferentie, naar aanleiding van zijn werk in Varna-Bulgarije.
Niets uit dit document mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur worden openbaar
gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of
microfilm of in enige digitale elektronische, optische of andere vorm.
Overzicht
In dit document leggen we het fysieke proces uit wat een lichaam bestaande uit water ondergaat tijdens
potentiering en hoe dit proces het lichaam beïnvloedt zoals het zich voltrekt en dat geldt zowel voor het
lichaam van een persoon, dier of plant.
Concept
Het concept en de wetenschap achter homeopathie en de werking van homeopathische medicijnen op het
lichaam zijn juist en kunnen wetenschappelijk worden verklaard.
Het woord “homeopathie” komt van het woord homoios (gelijksoortig), en pathos (lijden) of met andere
woorden, gelijke trilling.
In onze terminologie betekent homeopathie de weg en de sleutel tot het huis van het wezen en in feite is
deze technologie gebaseerd op geluid en juiste wetenschap.
Het probleem is dat de huidige wereld van de wetenschap en geneeskunde het principe achter het
potentiëringsproces niet begrijpt (bekloppen van een vat met vloeistof).
Het potentiëringsproces is de hoeksteen van deze wetenschap en op zo vele manieren de hoeksteen van
evolutie in levende wezens zoals het menselijk lichaam.
In de wereld van vaste stoffen, is het de mensheid gelukt te begrijpen hoe ze de elektronen moeten
hergroeperen in metaal en vaste voorwerpen onder aardse atmosferische condities, en hoe ze ijzer
magnetisch kunnen maken (Fig 1).
Als het metaal dit proces eenmaal heeft ondergaan wordt de stof magnetisch genoemd en heeft het de
eigenschappen om een soortgelijk element aan te trekken of te magnetiseren.
De magnetisatie van ijzer door potentiëring als het zich in een rechthoekige helling met betrekking tot het
middelpunt van de aarde bevindt, is gemeten en bekend.
Hetzelfde principe van magnetisatie is van toepassing op andere materie in het universum. Elke stof kan zo
gemaakt worden dat het zich gedraagt als een magneet van dezelfde atomen door gebruik te maken van
potentiëring.
Onder aardse atmosferische omstandigheden is ijzer een magnetisch materiaal in zijn vaste vorm. Ook is
Zuurstof een magnetisch materiaal maar dan in vloeibare toestand.
In de 6e editie van de “Organon in the Aphorism #11” (= naslagwerk van homeopatische principes) spreekt
Samuel Hahnemann over magnetisme en ijzer. Hoe dan ook, tot voor het openbaar maken van dit document
was het niet bekend dat onder aardse atmosferische, magnetische en zwaartekrachtvelden, magnetisme in
vloeibare of gas toestand altijd het element Zuurstof bevat.
Als Hahnemann dit feit had geweten had hij makkelijk zijn werkwijzen kunnen verklaren.
De wereld van de wetenschap is verbaasd door dit feit. Ze hebben het magnetisch gedrag van Zuurstof
benoemd als resonantie en de informatiedragende eigenschap van water. In werkelijkheid is de reden van
het gedrag van water onder al deze omstandigheden te danken aan het magnetisch gedrag van het
zuurstofelement van de watermoleculen, zoals dit ook werd vastgesteld met ijzer in vaste toestand, onder
dezelfde aardse atmosferische omstandigheden.
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Zoals men de potentiëringsmethode kan gebruiken om de atomen van ijzer te hergroeperen, zo kan het
potentiëren van Zuurstof moleculen in water leiden tot hetzelfde proces van hergroepering van de elektronen
van z'n Zuurstofatomen (Fig 2).
In een vloeistof veroorzaakt dit proces het verlies van de binding van de atomen van het geheel. Bij de juiste
methode van potentiëring en de juiste mate van kracht erbij te gebruiken, kan elke vloeistof zo gemaakt
worden dat het een magneet wordt van zijn eigen element en een wisselwerking kan aangaan met
soortgelijke elementen in die omgeving.
In werkelijkheid kunnen zelfs gassen zo gemaakt worden dat ze zich als magneten gedragen ten opzichte
van hun eigen elementen, zodra de wetenschap van de mens tot het inzicht komt hoe ze de elektronen van
hun moleculen kunnen hergroeperen.
In vloeibare toestand, kunnen, door potentiëring, water moleculen, die Zuurstof atomen bevatten, zich
gedragen als een magnetisch materiaal voor elke element, of het nu meer van hetzelfde water is, of
moleculen van een aminozuur dat een zuurstofelement bevat in zijn keten (Fig 3) en dit vertoont
overeenkomst met de magnetisatie van IJzeratomen (Fig 4).

Fig 1: Het magnetiseringsproces van ijzer.
De magnetisatie van ijzer door potentiëring, als het zich in een rechthoekige helling met betrekking tot het
middelpunt punt van de aarde bevindt, is gemeten en blijkt onder een bepaalde hoek te zijn.
Hetzelfde principe van magnetiseren is van toepassing op andere zaken in het universum.
Elke stof kan zo gemaakt worden dat het zich gedraagt als een magneet van dezelfde atomen door gebruik
te maken van potentiëring.
In de atmosferische condities van de Aarde is het magnetisch materiaal in vaste vorm ijzer, en in vloeibare
vorm is het magnetische materiaal het zuurstofatoom.
In de 6e editie van de “Organon in the Aphorism #11” spreekt Samuel Hahnemann over magnetisme en ijzer.
Echter, tot het recentelijk openbaar maken van dit document was het niet bekend dat onder aardse
atmosferische, magnetische en zwaartekracht velden, magnetisme in vloeibare of gas toestand altijd het
element Zuurstof bevat.
Als Hahnemann dit feit had gekend had hij makkelijk zijn werkwijzen kunnen verklaren.
De wereld van de wetenschap is voor een raadsel geplaatst. Ze hebben het magnetisch gedrag van Zuurstof
resonantie genoemd en de informatie drager de eigenschap van water. Maar in feite is het gedrag van water,
onder al deze condities, te danken aan het magnetische gedrag van het zuurstofelement van de
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watermoleculen, zoals men dat ook bij ijzer in vaste vorm kan zien onder dezelfde aardse atmosferische
omstandigheden.

Fig 2: De overeenkomst van de atomische structuren van de twee magnetische
stoffen op aarde voor hergroepering van hun elektronen.
Zoals men de potentiëringsmethode kan gebruiken om de ijzeratomen te hergroeperen, kan potentiëring van
de zuurstofmoleculen in water leiden tot hetzelfde proces van hergroepering van de elektronen van zijn
zuurstofatomen (Fig 2).
In een vloeistof kan dit proces het verbreken van de binding van de atomen van het geheel veroorzaken.
Door de juiste methode van potentiëring te gebruiken en de juiste mate van kracht, kan elke vloeistof zo
gemaakt worden dat het een magneet wordt van zijn eigen element en een wisselwerking heeft met
gelijksoortige elementen in die omgeving.
In werkelijkheid kunnen zelfs gassen zo gemaakt worden dat ze zich als magneten gedragen ten opzichte
van hun eigen elementen, zodra de wetenschap van de mensheid tot het inzicht komt hoe ze elektronen van
hun moleculen kunnen hergroeperen.
In de vloeibare toestand van water dat zuurstofatomen bevat, kunnen, door potentiëring, water moleculen
zich gedragen als een magnetisch materiaal voor elke element, of het nu meer van hetzelfde water is, of
moleculen van een aminozuur dat een zuurstofelement bevat in zijn keten (Fig 3) en dat op dezelfde manier
als bij de magnetisering van ijzeratomen (Fig 4).

Keshe - De onbekende waarheid over Homeopathie - 2013.doc

5 / 12

Fig 3: De Potentiëring van wateratomen tot magnetisatie.

Fig 4: Het gemagnetiseerd ijzer, wateratomen en zuurstofmoleculen.
In het homeopathische proces wordt gebruik gemaakt van alcohol. Alcohol behoudt de potentie beter en
langer dan water en meer alcohol wordt gebruikt voor droge grondstoffen (Fig 5).
Ethanol wordt ook gebruikt (C2H5OH). Een mengsel van alcohol en water wordt gebruikt om een basis
tinctuur te maken. In dit proces is de zuurstof in de substantie, welke het sterkere magnetische element is,
het hoofdingrediënt voor het hergroeperen van het magnetische veld.

Fig 5: Het proces van het maken van een homeopathische remedie.
Aldus kan water gemagnetiseerd worden of de elektronen van z’n zuurstofatomen kunnen gehergroepeerd
worden in verschillende mate naar gelang de lengte van het potentiëringsproces.
Net zoals in de structuur van gemagnetiseerd ijzer, wordt een aantal atomen in het water, die dezelfde
Magravs *(1) (Magnetic and Gravitational Fields) krachten hebben, elektrisch gehergroepeerd binnen
datzelfde Magravs veld. In de wereld van vloeistoffen en in de *Gans (2) toestand (een nieuwe stoffelijke
vorm) van het menselijk lichaam, gedraagt zuurstof zich op eenzelfde manier.
(* Gans: a new state of matter; a molecule of a gas (GAs) which becomes Nano of itself and appears as
Solid state of matter. GAs to Nano of Solid and to be called GANS for short.)
Het nieuwe inzicht
Een punt van belang, dat onbekend is bij de huidige wetenschappelijke denktank, is, dat het zuurstofatoom
geen enkel Magravs kracht van zichzelf heeft, maar door het proces en het vrijkomen van zuurstof bij
planten en bomen, is het zuurstof dat door mens en dier wordt ingeademd gemaakt van zuurstofatomen van
samengestelde Magravs kracht.
In termen van materie is het alsof er meer dan één isotoop van zuurstof is, maar in dit geval zit het verschil in
z’n Magravs kracht.
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Ook de diversiteit in plantsystemen op aarde, leidt tot het afgeven van zuurstof van wisselende Magravs
kracht, ook al lijken op het stoffelijk niveau alle zuurstofatomen hetzelfde.
Zoals alle elementen in het universum fysieke isotopen hebben, hebben ze ook Magravs kracht isotopen*, of
wisselingen in Magravs kracht.
(* isotoop: in natuurkunde en scheikunde: ieder van de twee of meer mogelijke vormen van een chemisch
element die worden gekenmerkt door verschillende atoommassa's)
Zo is er ook een scala aan Magravs krachten in zuurstofatomen en in de Gans staat.
De Magravs kracht van zuurstof varieert naar gelang de bron waaruit de zuurstof afgegeven wordt.
Zo heeft de zuurstof afkomstig uit een boom een Magravs die verschillend is in kracht en samenstelling dan
die van de zuurstof afgegeven door struiken of kruiden *(3).
1. Magravs: refereert aan de aanvullende krachten van Magnetisme (afstoting) en Gravitatie (aantrekking),
volledig uitgelegd in de werken van M.T. Keshe. “De Universele Orde van de Materie”, “De Structuur van het
Licht” en “Ontstaan van het Heelal”.
2. Gans: Zie de werken zoals hierboven genoemd.
3. Het document dat gepubliceerd zal worden door M.T. Keshe onder de titel:
“De longen en het bloed ”, waarin het principe van de schepping van verschillende Magravs kracht van
verschillende soorten zuurstof van verschillende planten en struiken wordt uitgelegd.
Dus de zuurstof afgegeven door een boom geeft een Magravs die verschilt in kracht en samenstelling met
die van de zuurstof afgegeven door struiken en kruiden.
Daardoor is de zuurstof, die de mens in zijn longen opneemt, een verzameling van alle soorten van zuurstof
Magravs kracht in de atmosfeer van de Aarde.
Van nature neemt het menselijk lichaam een scala van verschillende Magravs op van al deze Magravs
isotopen.
De Magravs kracht van het zuurstofatoom is ook heel erg afhankelijk van de afstand en de plaats van de
entiteit (plant, kruid of boom) in verhouding tot de oppervlakte van de Aarde.
(Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in “De Schepping van Zonnesystemen”, die nog
gepubliceerd zal worden door M.T. Keshe)
Dank zij deze variërende niveaus van Magravs van zuurstof, heeft het water in de atmosfeer en in de meren
een samengestelde Magravs kracht.
Zo bevat het water in het menselijk lichaam ook zuurstof van verschillende Magravs kracht daar het van
dezelfde natuurlijke bronnen afstamt.
Gebruik van gepotentieerd water in de homeopathie voor het helingsproces.
Het proces van potentiëring van water, zoals het wordt gebruikt in de homeopathie, richt geleidelijk de
Magravs kracht van de watermoleculen. Net zoals bij gemagnetiseerde ijzeratomen, heeft elke potentiëring
tot gevolg dat de watermoleculen van dezelfde Magravs kracht zich in eenzelfde krachtveld zullen
hergroeperen.
Als bijvoorbeeld een potentiëring duizend moleculen hergroepeert van een zekere kracht, dan zal de tweede
potentiëring een tweede Magravs kracht hergroeperen naast sommige van de eerste, vervolgens zal een
derde potentiëring een derde kracht langs enkele van de eerste en de tweede hergroeperen enz.
Dus de potentiëring van het water is hetzelfde als de potentiëring van ijzer tot hergroepering en magnetisme.
Dit is één van de redenen waarom homeopathie potentiëring nodig heeft, omdat iedere potentiëring een
zeker aantal en een zekere Magravs kracht van watermoleculen hergroepeert en dientengevolge heeft na
drie potentiëringen het water een scala aan Magravs kracht door de hergroepering van drie verschillende
krachten.
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Als een kleine hoeveelheid van gepotentieerd water wordt toegevoegd aan een grotere hoeveelheid water
en aldus een grotere hoeveelheid water wordt, zullen de moleculen van het nieuwe water dezelfde Magravs
kracht krijgen daar de eerste potentiëringskracht de moleculen van het oorspronkelijke water zal
hergroeperen waardoor een groter aantal moleculen weer gehergroepeerd wordt met dezelfde Magravs
kracht.
Als de eerste serie water is geproduceerd, dan wordt het uitbreidingsproces overgedragen naar alcohol.
De alcohol met zuurstof in z’n moleculaire structuur draagt dezelfde magnetische hergroepering in zich van
de originele zuurstof van het eerste watermonster.
Vanaf dit punt wordt alcohol eerder gebruikt dan water bij elk potentiëringsproces om de magnetische
aanpassing van de zuurstof te behouden, omdat het een stabielere stof is.
Het proces van hergroepering is in feite als het hebben van verschillende soorten bonen in een pot, waar
dezelfde bonen worden gezien en die gescheiden worden op basis van hun kleur en vorm. Hetzelfde
gebeurt met de moleculen bij iedere potentiëring.
In werkelijkheid creëert elke potentiëring een zekere Magravs afscheiding die een bepaalde kracht heeft en
als het behandelde water wordt toegevoegd aan een grotere hoeveelheid water, zal het proces zich herhalen
met de groepen van zuurstofmoleculen in dat water.
Wisselwerking van gepotentieerd water met het menselijk lichaam.
Het menselijk lichaam bestaat voor meer dan 80% uit water, van dezelfde samengestelde kracht als de rest
van het water op Aarde. Dus als materie zoals een vloeistof of tabletten die door het proces van potentiëring
zijn gegaan, opgenomen worden door een levend wezen (mens, plant of dier), zullen de watermoleculen in
hun cellen, die dezelfde of gelijksoortige Magravs structuur hebben als de gepotentieerde moleculen, de
Magravs kracht in zich opnemen die het dichtst bij de voorgeschreven stoffen komt.
Dientengevolge zal de cel in het lichaam die de vorige Magravs kracht niet kon vasthouden, opnieuw worden
gehergroepeerd tot z’n oorspronkelijke niveau.
In feite is homeopathie een hergroeperen van cellen met het magnetische veld van de substantie dat zijn
gehergroepeerde zuurstof overbrengt in water/alcohol. Deze processen brengen de zuurstof van de
aminozuur-moleculen (HCNO) terug op hun oorspronkelijke niveau (Fig 6).

Fig 6: De wisselwerking van homeopathische zuurstofsubstantie met het op water
gebaseerde menselijk lichaam.
Dus het potentiëringsproces herstelt de zuurstofmoleculen in het menselijk lichaam tot hun oorspronkelijke
zuurstof niveau. Dit terugbrengen van de zuurstof in het aminozuur naar zijn oorspronkelijke positie in de
totale structuur van de cellen stelt de molecule in staat om z’n normale functies weer te herwinnen in z’n
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omgeving, of dit nu in de nieren, spieren of andere delen van het lichaam is. Dit geeft het gevoel van
beterschap in het lichaam en wat bekend staat als heling/genezing.
Dit is de juiste wijze van genezen en het is precies hoe het menselijk lichaam zelf werkt.
Zo begrijpt het menselijk lichaam het proces en reageert het op de inname van medicijnen van dit type.
De mens veroorzaakt zelf de meeste van zijn ziekten door potentiëring.
Net zoals in de homeopathie het water gepotentieerd wordt om de watermoleculen te hergroeperen in een
Magravs veld, ondergaat de mens dezelfde potentiëringshergroepering door stress en fysieke en mentale
druk. Daar waar de potentiëring van water door middel van kloppen wordt gedaan, creëert de potentiëring
van stress nieuwe Magravs krachten en Magravs velden op precies dezelfde manier.
Dit is waarom het menselijk lichaam reageert op deze soorten medicijnen, daar potentiëring één van de
processen is die het aanvankelijk ziek maken. Het proces van potentiëring is één van de hoofdredenen voor
het proces van de evolutie van de mens.
Dit proces is heel erg subtiel en verborgen en het beïnvloedt de inwendige structuur van het wezen zonder
invloed van buitenaf.
Potentiëring is de oorzaak van fysieke verandering in het menselijk lichaam en de Keshe Magravs plasma
technologie is de oorzaak van psychologische veranderingen in het lichaam.
Het potentiëringsproces en zijn veranderingen worden vastgesteld op vele niveaus van schepping in het
universum en het is de belangrijkste oorzaak van mutatie en aanpassingen aan de omgeving door fysieke en
niet-materiële entiteiten, daar Magravs potentiëring geen fysieke dimensie kent.
Het effect van andere magnetische omgevingen op homeopathische middelen
Net als het proces van potentiëring is het proces van hergroepering van elektronen en dat is magnetisch.
Het beïnvloedt de Magravs positie van het elektron binnenin de moleculen van het water en de alcohol,
telkens wanneer deze stoffen magnetische omgevingen die hoog energetisch geladen zijn binnendringen of
passeren, zoals luchthaven veiligheidssystemen, absorberen deze gepotentieerde stoffen de straling en
magnetische velden van die omgeving. De elektronen in de stoffen bereiken een nieuwe energie en
bijgevolg verliezen de gepotentieerde stoffen hun magnetische hergroepering. Dus de homeopathische
middelen verliezen hun effect waar ze oorspronkelijk voor zijn ontworpen.
De verandering in de potentie van homeopathische middelen wanneer het in contact komt met sterkere
magnetische velden is een duidelijke indicatie dat het potentiëringsproces een magnetische hergroepering is
van de elektronen van het water of alcohol die bij de preparatie gebruikt worden.
Het potentiëringsproces zorgt voor de herschikking van de zuurstofelektronen en het kan gebruikt worden
met elke stof die zuurstof in z'n structuur bevat.
Het kloppen of potentiëringsproces in het menselijk lichaam.
Het Klopproces.
Kloppen is een van de meest voorkomende praktijken voor de aanpak van gelokaliseerde compressie
verwondingen.
Als het lichaam wordt geraakt door een object creëert deze onverwachtse compressie een locale pijn. In de
meeste gevallen zullen mensen die zich bewust zijn van de kloptechniek, zachte klopjes uitvoeren op of rond
het kwetsuur, en al gauw zal de pijn minder worden en tenslotte helemaal verdwijnen (Fig 7).
Deze techniek is een soort van potentiëring, waar het individu zijn vingers gebruikt om te kloppen als een
hamer en aldus de zuurstofinhoud van het bloed hergroepeert rond het pijngebied om zo de oorspronkelijke
toestand te herstellen. Deze methode van hergroepering van de zuurstofmoleculen van het bloed en
aminozuur is hetzelfde als dat wat gebruikt wordt bij het prepareren van een tinctuur van een
homeopathische remedie.
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Fig 7: Kloppen als potentiëringsmethode.
In feite wordt de pijn veroorzaakt door een foutieve kristal uitlijning van het koolstofatoom van het aminozuur,
en omdat kloppen zuurstofmoleculen van het aminozuur beïnvloedt, hergroepeert het de koolstof kristal
structuur naar z’n oorspronkelijke positie.
Het pijngevoel is te wijten aan een kortsluiting van het koolstof als z’n kristal structuur verandert van isolator
naar geleider, en elektrische micro-stroompjes vanuit de hersenen vrijkomen en op de plaats van de
beschadiging verschijnen, in plaats van afgevoerd te worden zoals gebruikelijk door de zenuw. Door kloppen
en het hergroeperen van de zuurstof van het aminozuur van het bloed of de beschadigde cel, wordt het
koolstof in de ruimte toestand van de cel en het lichaam gehergroepeerd en dus zijn er geen stroomlekkages
meer of wat men kent als pijn.
In een volgend document met als titel “Pijn” zal ik de opbouw van het gehele pijnproces in het menselijk
lichaam uiteenzetten.
Hartslag
Het andere proces van kloppen dat nog nooit is begrepen is het proces waarbij het menselijk lichaam elke
aparte cel en orgaan van het lichaam homeopathisch regelt via het kloppen of potentiëren van de hartslag.
De hartslag is het meest fundamentele potentiëringssysteem in de schepping van het leven op Aarde en het
is ontwikkeld via evolutie door het uitbalanceren van elke cel van het menselijk lichaam. In feite is de
potentiëring van het bloed door de Aarde de belangrijkste reden waarom de mens in staat is om zich te
ontwikkelen en zich aan te passen aan een veranderende omgeving.
De sterkte van het potentiëren van het bloed is aangepast aan iedere cel in elk deel van het lichaam door de
kleppen van de bloedvaten en de variatie in hun diktes en diameter.
De hartslag vervult precies dezelfde functie als het gebruik van een hamer of het bekloppen van het water bij
het prepareren van een homeopathische remedie.
Terwijl in het menselijk lichaam de potentiëring wordt gedaan door het pompen van het hart (Fig 8) terwijl de
zuurstof in het aminozuur van het bloed de stof is die wordt gepotentieerd, is er in werkelijkheid geen verschil
tussen dit en het proces van potentiëring van het water in de homeopathie.
Het proces van potentiëring is de essentie van de schepping en het is een manier van harmoniseren van alle
elementen van elke cel in het lichaam zodat het door middel van een gemeenschappelijke noemer kan
werken aan het controleren overbrengen van energie en met behoud van homeostase *.
(* homeostase: Het in evenwicht zijn van alle functies in het lichaam en het vermogen van het lichaam dit
evenwicht te behouden, ondanks omgevingsinvloeden)

Keshe - De onbekende waarheid over Homeopathie - 2013.doc

10 / 12

Fig 8: De hartslag als potentiëringsproces voor het menselijk lichaam.

Klapperen/Bibberen
Een andere natuurlijke potentiëringsmethode in het lichaam is het klapperen van tanden als de
lichaamstemperatuur plotseling daalt of stijgt tijdens koorts. Dit proces versnelt de potentiëring van het bloed
en het reorganiseren van hogere elementen in het lichaam van de mens (Fig 9).

Fig 9: Het klapperen van de tanden is een ander potentiëringsproces dat het lichaam
gebruikt voor een snelle aanpassing van de zuurstof in het aminozuur van het
lichaam.
Lopen
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Nog een ander potentiëringsproces is het lopen, wat de herschikking veroorzaakt van het calcium en
zuurstof in het beenmerg in bijna alle botten van het skelet.
Deze zullen allemaal in meer detail worden uitgelegd in verschillende hoofdstukken van Boek 5 getiteld “De
Universele Order der Schepping”, nog te publiceren in 2014 en 2015.
Conclusie
Homeopathie is gebaseerd op de natuurlijke wetten van de schepping en het is zonder enige twijfel de juiste
manier voor het rechtzetten van dingen die fout gegaan zijn in de structuur van geschapen wezens, zoals in
de cellen van het menselijk lichaam die werken via het magnetisch materiaal van zuurstof. Het proces van
potentiëring is het proces dat het lichaam zelf gebruikt om bepaalde kenmerken te veranderen en de mens
heeft een smal paadje ontdekt op het niveau van de materie om hetzelfde te doen door middel van het
proces van homeopathische geneeskunde.
Zodoende, zoals men kan zien, is potentiëring de natuurlijke manier die het menselijk lichaam heeft gekozen
om al zijn componenten te harmoniseren. De hartslag creëert een potentiëringsproces in het bloed welke
een grote mate van zuurstof bevat, en dit bereikt elk element van het lichaam daar het bloed door
verschillende cellen en organen stroomt.
Potentiëring levert ook het bewijs waarom het lichaam oud en zwak wordt. Terwijl de kracht van het hart
afneemt, wordt de kracht van de hartslagen, die het bloed door het lichaam doet circuleren, minder en dit
vermindert z’n invloed op de componenten die functioneren via deze potentiëring van de levensvloeistof. Dit
op zijn beurt geeft informatie aan de hersenen dat er minder behoefte aan energie is en geleidelijk aan zwakt
het potentiëren af van het bloed door het hart totdat het niet langer in leven kan blijven en de dood volgt.
Alhoewel de mens nog een lange weg heeft te gaan om z’n einddoel te bereiken, zien we deze therapie
voortdurende vooruitgang boeken en ooit zal de mensheid het werk van de grondlegger en dokters die in dit
veld werken, begrijpen en waarderen , zelfs terwijl niemand in werkelijkheid begreep dat met homeopathie
ze in wezen het proces van verduurzaming van het leven op deze planeet kopieerden.
In de nabije toekomst zullen we informatie vrijgeven, die de juistheid zal bevestigen van het proces, zoals we
ook systemen hebben ontwikkeld om veranderingen in de magnetische veldsterkte van materie te
bevestigen.
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