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Szakcikkek a földelésről gépi fordítás

ÖSSZEFOGLALÁS : A vérrög tünetei és a vérrög jelei közé tartozik a duzzanat, 
a melegség, a bőrpír és a fájdalom a vérrögben. A vérrögképződés tünetei a 
lábban is tartalmazzák a fenti jeleket. Mi okozza a vérrögöket? A véralvadás 
összetett folyamat. A vérrög a tüdőben vagy rosszabb állapotban, a vérrögök a
tüdőben mellkasi fájdalmat és légszomjat okozhatnak, és azonnali orvosi 
felügyeletet igényelnek. A közelmúltban végzett vizsgálatok megerősítik, hogy 
a véralvadási zavarok kezelhetők a Földeléssel, az orvos felügyelete alatt.

A földelési és vérrögképződésről a következő információk találhatók: Dr. Duane
Graveline, az MD 2010. novemberi „Földelés” című cikke.

„Korábban felhívtam a figyelmet az elektronok biológiai szerepére - arra a 
valóságra való ébredésünkre, hogy nemcsak állandóan ki vannak téve az 
elektronok áthaladásának a testünkön keresztül, hanem ez az elektronáramnak
határozott célja van.

Gyakran írtam a mitokondriumokra és az elektronok elfogadásában játszott 
létfontosságú szerepükre. Most már rájöttünk, hogy ezek a „földelő” 
elektronok, amiket hallottunk, ugyanazok, mint a mitokondriumok 
energiatermeléséhez. Ezeket az elektronokat a mitokondriumok egyik 
enzimfolyamatából egy másikba vezetjük át, végül az ATP (adenozin-trifoszfát)
üzemanyagává válunk, amely energiát ad a sejtjeinkre.

Amikor felkérik, hogy hagyjuk, hogy csupasz lábunk csatlakozzon a Föld 
Földhöz, akkor lehetővé tesszük a testeinket, hogy egyensúlyba kerüljenek a 
föld elektronjai soha véget nem érő ellátásával. A föld felszínétől szigetelve, 
mivel egyre inkább nem vezetőképes műanyag / gumi cipővel és nem 
vezetőképes építőanyagokkal rendelkezünk, elválaszt minket a Föld felszínén 
mindenütt jelen levő elektronok természetes és határtalan kínálatától. nagy 
különbség a cellás funkciónkban.

Azt tanították, hogy a ROS (reaktív oxigénfajok), mint a szuperoxid-diszmutáz 
és a glutation segít a CoQ10-nek mint elektronadományozóknak 
mitokondriumainkban, de egyre inkább a tudósok ezeket a „földelő” 
elektronokat tekintik szokásos antioxidánsok kiegészítőként.

Nyugdíjas kardiológus Dr. Stephen Sinatra, aki ma sok kutatót szeret, meg van
győződve arról, hogy az artériás bélés oxidatív károsodásának végeredménye 
az artériás károsodás és az ateroszklerózis. antioxidáns célokra. Elegendő 
antioxidáns hiányában a mitokondriumok túlzott oxidációs károsodása vezet, 
ami mutációkhoz és végső soron a sejtek működésének elvesztéséhez 
vezet. Sok kutató úgy véli, hogy ez az öregedés folyamatához vezető 
elsődleges mechanizmus.

Azok, akik ismerik a statin károsodásának mechanizmusairól szóló cikkeiket, 
emlékeztetnek arra, hogy a statinok felgyorsítják az öregedési folyamatot, ami 
elősegíti a koraszülött korosztályt. A fejlett idős kor elsődleges markerei a 
memóriavesztés, az izomtömeg gyengesége és elvesztése, a végtagok 
zsibbadása és az összehangolás elvesztése - a statin károsodása esetén is 
nagyon gyakori. A sztatinok ezt a CoQ10 elkerülhetetlen gátlásával okozzák, az



egyik antioxidáns szintén fontos a mitokondriális szerkezet szempontjából.

A kardiológus szemszögéből Dr. Sinatra különösen érdekelt a Földelés 
potenciális szerepében a mitokondriális ATP-képződésben, a szimpatikus 
idegrendszeri aktivitásban, a ritmuszavarokban, a magas vérnyomásban és a 
vér viszkozitásában. A mitokondriumok olyanok, mint az apró erőművek. Egyes
sejtek, például a szív és más izomsejtek több ezer sejtet tartalmaznak minden 
sejtben. Más minimális energiaigényű celláknak csak néhány lehet.

A mitokondriumok belsejében az ételtől származó elektronok áthaladnak egy 
speciális komplexum egy során, amíg az ATP-be nem válnak, a tüzelőanyag, 
amely testünk minden celláját (és a legtöbb más teremtmény sejtjét is) 
vezeti. Ober, Sinatra és Zucker, a földelés szerzői: a legfontosabb egészségügyi
felfedezés? feltételezik, hogy a Földről érkező elektronok elérhetővé válnak, 
hogy segítsék és fokozzák ezt a folyamatot, de egyetlen tanulmány sem 
bizonyította ezt. Azok, akik aludtak, gyakran több energiát jelentenek, így ez a 
továbbfejlesztett ATP-termelés mellékterméke vagy jobb alvás, vagy 
mindkettő. Továbbá egy nem megalapozott testben azt sugallják, hogy jelen 
lehet egy elektronhiány.

Dr. Sinatra azt mondja, hogy majdnem 35 évig tartott, mint gyakorló 
kardiológus, hogy megértse, hogy a szív az ATP-ről szól. A nem megfelelő szív 
hiányzik az ATP-ben, és a szív helyreállítása az ATP-től függ. Felhívja a 
figyelmet arra a tényre, hogy az ilyen szívbetegségek, mint az angina, a 
szívelégtelenség és a csendes ischaemia mind az ATP-hiányt okozhatják, és az 
elektron-mobilizáció az ATP helyreállításának alapja.

Legtöbben rájönnek, hogy a krónikus stressz a stresszhormonok túlzott 
felszabadulását váltja ki, ami a szimpatikus és paraszimpatikus 
idegrendszerünk között fennálló természetes egyensúlyt vetíti ki. Túl sok 
adrenalin és kortizol eredményezi a tartós stresszérzést. Évek óta a 
szívfrekvencia változékonyságát használtuk a stressz mértékének. 

A szívfrekvencia variabilitásának első használata a stresszszintek 
megfigyelésére az Egyesült Államok Légierő-hírszerző közösségének az 1960-
as évek elején történt napjaiból származott, amikor az űrből átvitt 
elektrokardiogramjaimból tanulmányoztam a kosmonaut szívelégtelenséget 
(RR variabilitást). (Ne feledje, hogy az R hullám az EKG (elektrokardiogram) 
nagy tüskéje, amikor a szív kamrák szerződnek).

Már megfigyeltem a szokatlanul lassú szívritmusokat a Titov, Nikolajev és 
Popovics űrhajósaiban. Különösen Titovban, aki 17 pályán „fel” volt, a pulzus 
időnként olyan alacsony volt, mint 32 ütés / perc. Megfigyeltem, hogy 
mennyire kevés a variáció az ütemben, hogy megverje az 
időtartamot. Akkoriban a Titov szíve olyan volt, mint egy metronóm, amely 
majdnem pontos intervallumot mutatott egy ütéstől a másikig, és 
feltételeztem, hogy Titov akkoriban aludt. Amikor felkeltette és részt vett egy 
feladatban, a szívfrekvenciája visszaállt a normálisabb szintre (de ami normális
volt a nulla gravitációban?) És ezzel nőtt az R-R intervallumok változása, ami a
stresszszint emelkedését tükrözi.

A szovjet tudósok különleges érdeke az autonóm idegrendszerben arra is 
rávilágított, hogy megfigyelhessék a galvanikus bőrválaszokat, a stressz okozta
izzadás és a kozmoszok társulását. Dr. Sinatra megfigyelte, hogy a földelés 



kevesebb R-R variabilitást eredményez; egy másik nagyon pozitív hatás a 
Földelésről. Dr. Sinatra is észrevett egy stabilabb szívritmust a földelésből, ami 
különösen érdekes azoknak, akik az időszakos pitvarfibrilláció támadásainak 
vannak kitéve. Ez a normálisan ártalmatlan, de gyakran szörnyű, a szívritmus 
variabilitásának feltétele a légszomj és a hideg végtagok, ha az áldozat 
elveszíti szívük egyharmadát.

Dr. Sinatra azt is megállapította, hogy a vérnyomás inkább a normális irányba 
mutat, és a vérvastagság úgy tűnik, hogy csökken a test földelése során. Ez a 
véralvadási képességre gyakorolt hatás fontos következményekkel jár a rossz 
vérkeringésű és a vérrögökre hajlamosak számára. Ezeket a hatásokat aktívan 
vizsgálják. Összefoglalva, a földelés fontos. Ez az egyszerű technika testünk 
elektromos gradiensének kiegyensúlyozására a Föld Anyával mutatja az 
egészségügyben sok ígéretet véleményem szerint, és további vizsgálatot 
érdemel.
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