
                     ЛЕЧЕЊЕ ФРЕКФЕНЦИЈАМА – МУЗИЧКА СКАЛА

Поставка музичке скале, како је наука прихватила изгледа овако :

До = 396
Ре = 417
Ми = 528
Фа = 639
Сол = 741
Ла = 852
Си = 963
До = 174
     =  285

Пажљивом посматрачу не може да промакне да је на почетку стављен човек и 3 
димензија, затим 9 – Творац и на крају 6 – Рај...
Од До – Ре је 21, затим следи увећање од 111 до Фа од Фа се увећава до Сол на 
112, а затим се поново враћа на 111 до Си, и завршница До се спушта на 174... 
ту је и непостојећа ознака вредности, која је увећана за 111, 285.
Када поређате добијате вредности где је прва цифра 1,2,3,4,5,6,7,8,9...
Они су то програмирали за себе, али је све то нетачно, нису узели праве 
поставке и зато ове фрекфенције не могу никога да излече, могу само 
делимично да побољшају стање и то је све.



                      ПРАВА ПОСТАВКА ФРЕКФЕНЦИЈА И МУЗИЧКЕ СКАЛЕ

У центру мог истраживања постављам Творца и крећем од њега, зато што је 
све од њега и почело.
Значи :
До =   963
Си =   856
Ла =   749
Сол = 642 
Фа =   535
Ми =   428
Ре =    321 
До =   214
...        107

107 + 963 =  1070 : 2 = 535 – апсолутна хармонија - љубав

Полазиште је од Апсолута и 9 димензије.
У 6 димензији је Рај, а у 3 биолошки свет.
Све је Тројство и тако треба посматрати.
У 9 димензији је Апсолут – Творац.
То је почетна нота ДО.
Нота СОЛ је стварање 6 димензије и зато су стари народи узимали Сунце као 
симбол Бога, јер оно даје живот земљи.
Нота РЕ 3 димензија, Свети Дух, у Египту култ Бога Амон Ра(Ре).
Када се овако посматра све добија смисао и другачију конотацију, од оне која 



нам је наметнута, због погрешних предпоставки.
Бесмисао је био до сада због заблуда, али пошто је крај времена и простора, са 
исправним поставкама све добија смисао.
Ова музичка скала потврђује и тезу да је све 88, да се све одвија у 88 циклуса и 
да посматрањем и праћењем тих циклуса можемо да откријемо почетак 
Стварања као и крај и нови почетак.
Пажљивим посматрањем може да се открије све оно што је представљало 
мистерију.
Овде се крије решење свих мистерија човечанства.
Ко има очи видеће,ко има уши чуће!

СТЕПЕНИЦЕ КА НЕБУ...

 Ово је приказ синусоиде музичке скале од до,ре,ми,фа,сол,ла,си,до...
Вредности сам вам навео са тим што сам почео онако како је Творац стварао
од до,си,ла,сол,фа,ми,ре,до...
Ово вам је уједно и тестера живота,са успонима и падовима у животу.
Када њу ускладите и поставите са благим успонима, значи да сте успели.
Сада су вам дате праве основе и за живот и за лечење.


