Om Cell Com

Cell Com System: Parallelt elektronisk behandlingssystem - Kvanta fysik og kroniske lidelser

Den danske akupunktør Hugo Nielsen har med sine 30 års erfaringer udviklet et system, der
forbinder aku-punkturprincippet og celle-kommunikation i menneskets krop: Cell Com System. Og
med videnskabens nye opdagelse af "de primære ciliers" GPS-eksistens og
kommunikationsmuligheder imellem cellerne, der skulle bidrage til at "elektrisk lappe " og reparere
i vores biokemiske organismer og give en sundere tilværelse giver et fingerpeg om, hvordan Cell
Com arbejder og kan bruges til.
Videnskabelige Link
Cell Com test 2006 - Tysk
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2265400
Derfor har Hugo Nielsen sammen med professionelle elektronisk sagkyndige konstrueret et lille
apparat, som måler og kontrollerer kroppens egen elektromagnetisme eller overfladespænding. Cell
Com-apparatet tilfører ikke kroppen nogen strøm eller elektrochok – det måler kun kroppens
spænding og udligner den. Cell Com-apparatet justerer kroppen, fjerner dens deficit d.v.s evt.
underskud / overskud og genskaber kroppens egen balance på et rent fysisk materialistisk grundlag.
Herved opnås en balanceakt og en automatisk signal vekselvirkning mellem det modtagerstadie det
syge væv / organ befinder sig i - til det, der er normal modtager / internfunktion for området. Denne
cellehukommelse er tilsyneladende en realitet. Nu ser det ud til at vi får følgeskab af Niels Bohr
Instituttet / Københavns Universitet.
Citat: Cellers skjulte hukommelse kan vækkes til live og bevirke, at en egenskab, som ikke var der
før, pludselig er til stede. Forskerne har undersøgt mekanismerne bag den slumrende
cellehukommelse og fundet ud af, at svaret ligger i DNA-strengens omgivelser. DNA-strengen snor
sig rundt om nogle proteinkomplekser, som har en meget vigtig betydning, idet de via
vekselvirkning er med til at bestemme, om det stykke på DNA-strengen, som det er i berøring med,
bliver aktivt eller passivt. www.nbi.ku.dk/Forskning/Biofysik/Bio-netvaerk/
Materie er energi. Menneske er energi.

Dette er hele hemmeligheden ved Cell Com-apparatet. Cell Com forsøger at udjævne fysiske
forstyrrelser og give mennesket bedre energi, velvære og dermed livskvalitet.
Den engelske forkortelse Cell Com står for det engelske begreb celle-kommunikation. Den
menneskelige krop råder over 80 billioner celler, der danner organismens mindste levende enhed. I
kernen af disse celler befinder sig generne, bæreren af alle arvelige informationer – de såkaldte
generiske koder. Den medicinske forskning har fundet ud af, at de menneskelige celler
kommunikerer med hinanden. De udveksler informationer. Og de er bærere af informationer.
Vi lever i dag i informationens tidsalder, hvis ydre symbol computeren er. Enhver computers hjerte
er den harddisk, hvor alle informationer og programmer er opmagasineret. Den menneskelige celle
er sammenlignelig med en computers harddisk. Den oplagrer alle informationer og udveksler dem
med andre celler. Netop her kommer Cell Com ind.
Enhver, der bruger computer, ved, at der af og til må foretages en rengøring, hvor den digitale
papirkurv tømmes og systemet aflastes, så computeren igen har sin fulde ydeevne og power.
Anderledes er det ikke med Cell Com-apparatet. Ved hjælp af dette lille apparat og dets to
elektroder (den sorte og den røde) prøver kroppen og dens celler elektronisk at blive nul - justeret.
Hvorfor virker det? Svaret leverer en af de ældste medicinske behandlingsmetoder: akupunkturen,
en af søjlerne i den kinesiske medicin.Før kemi kommer Biofysik.
Kroppen har selvjusterende styresystemer.
Grundlaget for akupunkturen – indstik af tynde nåle i helt præcise punkter på den menneskelige
krop – er den traditionelle kinesiske medicin (TCM), der har eksisteret i cirka 6000 år. I centrum
står Qi, læren om den omfattende livsenergi. Akupressur er ”mekanisk” tryk på samme punkt.
Materie er energi. Menneske er energi.
Dette har Albert Einstein bevist og modtaget Nobelprisen for – mange tusind år efter kinesiske
lægers opdagelse af dette princip. Flyder denne livsenergi, Qi, gennem den menneskelige krops
såkaldte meridianer, og er denne energi i meridianerne og organer harmonisk, er mennesket sundt.
Sygdom opstår, når denne strøm af energi bliver forstyrret. For eksempel gennem legemlig eller
sjælelig overbelastning, usund ernæring, alkohol og stoffer, gennem arbejdsmæssigt stress og
negative følelser og i forbindelse med ulykker og kvæstelser.
Akupunktøren påvirker i behandlingen med sine nåle nøjagtigt de punkter, der ifølge den
traditionelle kinesiske medicin har en særlig indflydelse på sygdomstilstanden. Med
akupunkturstikket opnås, at Qi igen frit kan flyde gennem kroppen. Forstyrrelser og evt. smerter er
væk, tilstanden er – i hvert fald forbigående – bragt til ophør.
Den samme fremgangsmåde benyttes også ved akupressur – tryk på kroppens afgørende punkter.
De succesfulde resultater med denne metodik, der ikke har det mindste har med noget mystisk eller
oversanseligt at gøre, er af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og den vestlige videnskabelige
skolemedicin anerkendt og legitimeret.
Cell Com System anvendes bl.a. i forbindelse med traditionelle medicins behandlingsmetoder:
- Bivirkninger i forbindelse kemoterapibehandling,
- Smertebehandling
- Reumatiske lidelse
- Forhøjet blodtryk

- Cor pulmonale
- Migræne
- Din hud og dine organer til kamp mod rynker
- ydre skønhed - indre velvære
Tænk på i morgen
- start i dag
Riv 10 minutter ud af kalenderen hver dag til at behandle dig selv med Cell Com så gør du noget
godt for dit ydre og ikke mindst for dit indre.
Ikke alene kan huden glattes og strammes op med den nye Cell Com gør-det-selv behandling, men
du vil samtidig opleve at få en smertelindring og en afslappet krop gennem den nye
revolutionerende kosmetiske ansigtsbehandling, der fysisk er bundet til en række organer via
udvalgte akupunkturpunkter.
Disse organer påvirkes positivt af ansigtsbehandlingen, og derved opnår du ikke kun at mindske
rynker, styrke ansigtsmuskulaturen og opfriske trist hud, men din krop får også ny energi og du
dermed et bedre velvære.
Denne kosmetiske ansigtsbehandling har sit udgangspunkt i Hugo Nielsen Instituttets mange års
erfaringer med parallelakupunkturen og Cell Coms signalpåvirkninger i det indre biokemisk
samarbejde mellem organer, muskler, hud, bindevævshormoners styresystemer. Og igennem de
sidste ca. ti år under ledelse af kosmetolog og akupunktør Lone Nielsen, som har finpudset
behandlingen.
Det er det kombinerede behandlingssystem parallelakupunkturen og Cell Com Systemet der
erfaringsmæssigt har vist sig, at principperne lod sig overføre til forbedringer af både rynker og slap
og uren hud. Det drejer sig nemlig om cellekommunikation mellem organer og celler.
Når de to små sonder anbringes, er det hud og organisme der begynder at "signaler/snakke"
sammen, og som leverer signaler om din aktuelle tilstand til Cell Com. Apparatet ”renser”
signalerne og sender dem tilbage til dig med den styrken og i det omfang, du selv leverede
signalerne med påvirkning på både hud og krop.
Behandlingen er fuldkommen smerte- og bivirkningsfri. Du modtager derfor ingen strømimpulser
fra apparatet – ingen smertelige stød i ansigtet!
•Cell Com-apparatet er ingen erstatning for skolemedicinen.
•Cell Com-apparet er ikke nogen alternativ medicin.
•Cell Com-apparatet er ikke homøopati.
•Cell Com-apparatet er slet og ret en smertefri, elektromagnetiske anvendelse af akupunktur /
pressur-tryk-principper på den menneskelige krop – udført parallelt efter bestemt fremgangsmåde og uden nogen organiske bivirkninger.
•Dette er den egentlige revolution ved Cell Com.

