
Hoe Infoceuticals Werken
Wanneer mensen voor het eerst naar een Infoceutical-label kijken, vragen ze zich vaak af hoe eenvoudig het is. Hoe 

kan iets op de grens van wetenschap en gezondheid er zo alledaags uitzien? 

Infoceuticals zijn veel meer dan wat u op het etiket ziet, zoals u zult vinden tijdens het lezen van dit artikel over 

Infoceutical-ingrediënten. Hoe Infoceuticals werken, zit strak in de ingrediënten, maar er is iets dat je niet op het etiket 

ziet. Dat bevat het geheim van hoe Infoceuticals werken. 

Infoceuticals zijn gebaseerd op 25 jaar onderzoek naar het menselijke kwantum-elektro-dynamische (QED) 

lichaamsveld, hoe het dient als het belangrijkste controlesysteem van het fysieke lichaam en hoe de homeostase in het 

lichaam kan worden hersteld. 

Hieronder volgt een kort overzicht van wat Infoceuticals zijn en hoe ze werken, gevolgd door meer gedetailleerde 

uitleg voor degenen die doordrenkt zijn met wetenschap. 

Een inleiding op Infoceuticals 
Infoceuticals verschaffen informatie op kwantumniveau aan het Body Field. Die informatie wordt ingeprent op 

colloïdale mineralen in water en ze worden vervolgens als druppels in water ingenomen. 

Hoe Infoceuticals werken. 

 Elke Infoceutical is ingeprent met informatie die specifiek is voor een bepaalde structuur in het Body Field, waardoor 

het een specifiek fysiologisch proces beïnvloedt. Deze informatie corrigeert vervormingen in het lichaamsveld, 

waardoor het lichaam terugkeert naar de homeostase. 

Om de Infoceuticals echt te begrijpen, moet je eerst een spoedcursus kwantumbiologie volgen. We beginnen met het 

feit dat het body-field gezien kan worden als iets heel anders wanneer het door verschillende lenzen wordt bekeken. 

Hoe het Body-Field uw gezondheid beïnvloedt 
Op het eenvoudigste, energetische niveau kan het lichaamsveld worden gezien als de interne en externe aura van het 

lichaam. 

Vanuit het oogpunt van een beoefenaar kan het worden gezien als het werkelijke kwantumelektrodynamische (QED) 

veld die homeopathische middelen en acupunctuurnaalden kunnen beïnvloeden. 



Vanuit een biochemisch perspectief kan het worden gezien als het suprachemische controlesysteem van het lichaam, 

dat fungeert als het hoofdcontrolesysteem voor alle metabolisme en groei. 

Het body-field is ook autocephalisch (in staat zichzelf te sturen). Op kwantumniveau kunnen moleculen worden 

beschouwd als structuren in de ruimte, die, wanneer ze op bepaalde manieren zijn uitgelijnd, in staat zijn om te 

interageren met andere structuren; met andere woorden, de uitlijning van subatomaire "structuren" kan ook 

chemische reacties stimuleren. 

Het Body Field is vanwege zijn structuur verantwoordelijk voor het sturen van de elektronische structuur van 

moleculen in je lichaam en dient daarom niet alleen als controle voor informatieoverdracht, maar het beïnvloedt ook 

alle chemische reacties. Daarom kan het body-field worden gezien als het mastercontrolesysteem voor alle 

fysiologische processen. 

We hebben namelijk de structuur van het Body Field in kaart kunnen brengen en welke delen ervan welke 

lichaamssystemen aansturen. 

Het heeft meer dan 25 jaar geduurd om de informatie, of magnetische wegwijzers, die zich in een optimaal QED-veld 

bevinden, in kaart te brengen. 

Infoceuticals helpen het Body Field te leiden 
Infoceuticals zijn gebaseerd op het verstrekken van deze kernrichtingen aan het Body Field, zodat eventuele 

afwijkingen van het optimale Body Field kunnen worden gecorrigeerd. 

Body-Field 

Met andere woorden, Infoceuticals helpen het Body Field terug te keren naar zijn optimale structuur, zodat het in zijn 

autocephalische capaciteit (zijn inherente structuur geeft het het vermogen om zichzelf te sturen), het lichaam 

opnieuw kan sturen op de meest optimale manier voor gezondheid. en welzijn. 

De NES Infoceuticals werken om de structuur van het Body Field te herstellen door de informatie te verstrekken die 

het Body Field nodig heeft om blokkades, vervormingen, schokken en andere spanningen op het Body Field te 

herstellen. 



NES heeft een eigen methode bedacht om QED-informatie in te prenten op een basis van organische micromineralen. 

Elke Infoceutical verschaft de informatie die nodig is om specifieke aspecten van het Body Field te herstellen naar de 

juiste structuur en werking, wat op zijn beurt de overeenkomstige fysiologische processen in het lichaam corrigeert. 

De Infoceuticals vallen in categorieën die verband houden met deze processen: er zijn Energetische Drivers, 

Energetische Integrators, Energetische Terreinen en Energetische Sterren. 

Hoe Infoceuticals verschillen van andere 

remedies 
NES Infoceuticals zijn anders dan alle andere remedies, omdat ze pure QED-informatie zijn. 

De NES-benadering verschilt fundamenteel van de meeste andere biotechnologieën en hun remedies, omdat het zich 

niet bezighoudt met het behandelen van symptomen of het richten op specifieke dingen in het lichaam. 

In plaats daarvan houdt NES zich bezig met de functionele integriteit van de QED-routes in het body-field, omdat deze 

dienen als de belangrijkste controlesystemen voor de biochemische processen. 

De Infoceuticals werken daarom om fundamentele processen te corrigeren die, wanneer ze worden gecorrigeerd, het 

lichaam in staat stellen te doen waar het goed in is: zichzelf gezond houden. 

Om de Infoceuticals te begrijpen, moet u begrijpen hoe op subatomair niveau verstrengelde structuren elkaar 

onmiddellijk kunnen beïnvloeden, ongeacht hoe ver ze van elkaar verwijderd zijn. 

Als u de ene beïnvloedt, verandert de gepaarde structuur ook. De informatiestructuur van elke Infoceutical is 

vergelijkbaar met zowel het geno-veld als met bepaalde organellen in het lichaam, wat zorgt voor een snelle opname 

van de informatie van de Infoceutical. 

Je zou kunnen zeggen dat het inprenten van biologische informatie de basis is van de meeste bio-energetische 

geneeskunde. Met dit in gedachten wordt de theorie van hoe de NES Infoceuticals worden "geconstrueerd" behoorlijk 

fascinerend. 

Hoe NES Infoceuticals worden gemaakt
Allereerst moet er informatie in worden geprent die aangeeft hoe subatomaire deeltjes (elektronen, fotonen en 

fononen) zich gedragen op een specifiek deel van het elektromagnetische spectrum, aangezien lichaamsprocessen 

worden beïnvloed door verschillende delen van het EMF-spectrum. 

Dan moeten we de belangrijkste informatie toevoegen die betrekking heeft op het specifieke deel van het lichaam dat 

ons doelwit is voor correctie. Dit is een complex proces, zoals u zich kunt voorstellen, en het heeft jaren van vallen en 

opstaan onderzoek gekost om de procedures te perfectioneren voor het nauwkeurig en betrouwbaar inprenten van de 

QED-informatie in de Infoceuticals. 

De effecten van Infoceuticals 
In het menselijk lichaamsveld wordt informatie overgedragen van het ene deel van het veld naar het andere, en het 

pad dat wordt gevolgd, in overeenstemming met de wetten van de fysica, zal altijd het pad zijn dat de minste 

hoeveelheid energie vereist om die gegevens over te dragen. 

Deze paden kunnen de nul-energieroutes worden genoemd, en ze zijn fundamenteel voor de processen die 

verantwoordelijk zijn voor normale fysiologie. 



Wat gebeurt er als uw lichaam niet optimaal 

functioneert? 
In het begin weet je het niet eens. Het lichaam is in staat om gezond te blijven door de informatieoverdracht 

simpelweg te forceren zoals voorheen. 

Het vindt andere, hoewel minder ideale, wegen om de informatie om te leiden. 

Maar deze omleiding van informatie vereist dat het lichaam extra energie gebruikt, en daarom is vermoeidheid vaak 

wat u het eerst voelt. 

Door het afvoeren van energie is het lichaam ook niet in staat al zijn andere functies optimaal op elkaar af te 

stemmen. 

Infoceuticals zijn ontworpen om vervormingen in de primaire informatiepaden te corrigeren, die we Energetische 

Integrators noemen. 

Terwijl de correctie plaatsvindt, kan vermoeidheid echter een tijdje aanhouden totdat het lichaam stopt met proberen 

de verkeerde paden te gebruiken en terugschakelt naar de nieuw herstelde juiste paden. 

Energie en Infoceuticals 
Als paden eenmaal zijn gecorrigeerd en de problemen zijn opgelost, wordt er daadwerkelijk energie gewonnen in 

plaats van verloren. Het lichaam kan werken zoals het is ontworpen, namelijk het behoud van welzijn en gezondheid. 

Omdat de Infoceuticals pure informatie bevatten, kunnen ze worden gebruikt met alle medicinale stoffen, zoals 

geneesmiddelen, kruiden, supplementen en homeopathische middelen. 

Omdat NES werkt op het niveau van het QED-lichaamsveld, kan het systeem bovendien gemakkelijk worden gebruikt 

als aanvulling op andere modaliteiten die worden gebruikt door artsen, homeopaten, chiropractors, natuurgenezers, 

klinische voedingsdeskundigen en zelfs allopathische artsen. 


