
Física

O Cosmo, todos os organismos vivos, seres humanos, animais, 
plantas são compostos de um bilhonésimo de matéria fixa, 
dos núcleos de átomos e dos elétrons que se movimentam 
ao redor do átomo. 

No meio de tudo isso existe um espaço grande, o qual 
aparentemente é vazio. Porém, está repleto de ondas 
eletromagnéticas. Esses campos eletromagnéticos estão em 
correlação e comunicação entre si e com o mundo externo.
 
 
O objetivo de Dr. W. Ludwig (1927 – 2004) era 
gerar ondas eletromagnéticas, através de um aparelho, 
que pudessem ser entendidas pelo corpo. Elas deveriam 
ser copiadas da pura natureza. Somente assim elas 
podem provocar uma reacão no corpo. Por isso, ele 
analisou os sinais do meio externo que estão ao nosso 
redor (Frequências Schumann, Geomagnéticas e Solares). 
O tema do seu doutorado foi a influência de campos 
magnéticos sobre o sistema nervoso. 

Sinais do meio externo

Quando o meio externo está intacto, estamos expostos a várias frequências e espectros frequenciais com as quais nosso 
organismo está adaptado:

Frequências Schumann
Descobertas em 1952 pelo físico Winfried Otto Schumann.

Uma frequência que está sendo mantida entre a superfície da Terra e a Ionosfera causada por 
descargas atmosféricas (trovoadas). Elas geram, uma assim chamada, onda magnética transversal 
com uma frequência básica de 7,8 Hz – a frequência Schumann. Suas ondas superiores alcançam 
até a área de Megahertz.

Uma parte do cérebro de todos os mamíferos, o hipocampo, também vibra em 7,8 Hz. Entre 
outras coisas, o hipocampo é de suma importância para a atenção e capacidade de concentração.

Frequências Geomagnéticas

Frequências Solares
O Sol é mais uma fonte natural de sinais importantes para nós. Ele emite vários espectros 
frequenciais. Porém, a maioria não chega até a superfície da Terra. 

Contudo, na atmosfera existem duas “janelas” e é através delas que determinadas frequências 
chegam até nós: Luz no espectro visível  
  Frequências no espectro UKW

Foi comprovado que, para cada frequência visível, existe uma frequência correspondente no 
espectro UKW. Estas são as frequências Solares.

Simplesmente ótimas v ibrações

Terapia do campo magnético    Biorressonância    Terapias Bioinformativas

O que é a Terapia do Campo Magnético / Terapia 
Bioinformativa e o que é que é tão especial nos aparelhos da 
AMS desenvolvidos por Dr. Ludwig®? 
 

Informe-se em seguida sobre as características de campos 
magnéticos pulsantes e de que forma eles podem ser usados:

Uma pequena excursão pela física

Sinais fisiológicos do meio externo: 
Frequências Schumann, Geomagnéticas e 
Solares que estão naturalmente ao nosso redor

Características fisiológicas e efetivas referente 
à qualidade de aparelhos de campo magnético 

Possibilidades de uso na terapia de campo 
magnético

 Aqui não iremos nos aprofundar cientificamente           
 sobre os efeitos de campos magnéticos. 

 Obviamente, vocês sempre podem entrar em   
 contato conosco para receber mais informações.

Trata-se de frequências dos 64 oligoelementos, tais como Ferro, Sódio, Cálcio etc. contidos 
na nossa crosta terrestre. Cada oligoelemento possui uma frequência característica. O campo 
magnético natural da Terra recebe essas frequências, que está sendo denominado “modulação”. 
Dessa forma, estamos permanentemente em contato com as informações dos oligoelementos 
quando estamos em um ambiente natural.

Conforme medições de geólogos e médicos, os mesmos oligoelementos existentes na crosta 
terrestre existem nos eritrócitos, na hemoglobina – e, praticamente na mesma proporção.

Para satisfazer as necessidades legislativas informamos o seguinte: A terapia com o campo magnético não está comprovada cientificamente e nem reconhecida pela medicina convencional.  



A milenar Medicina Tradicional Chinesa já sabia: O ser humano necessita de, no mínimo, dois sinais do meio externo, 
um sinal Yang – de cima (Frequências Schumann e Solares) e um sinal Yin – de baixo (Frequências Geomagnéticas).

Para conseguir esse equilíbrio entre Yin e Yang, cada aparelho desenvolvido por Dr. Ludwig® gera tanto as Frequências 
Schumann como as Frequências Geomagnéticas. Além disso, todos os aparelhos grandes e pequenos, tais como 
MEDICUR®, MEDICUR® color, METRONOM solar e METRONOM C também geram as Frequências Solares. 

Características de qualidade
Sinais do meio externo

Possibilidades de uso

Para conseguir um efeito fisiológico das ondas geradas, é necessário possuir certas características. Aqui, a força do campo 
magnético e a forma do impulso do sinal têm uma importância muito grande.

O físico Americano R. Adey descobriu que, mesmo com uma intensidade fraca do campo elétrico, o efeito fisiológico dos 
campos magnéticos já pode ser medido. Somente necessita ser alcançado o limiar fisiológico – uma intensidade maior até 
poderia ser contraprodutiva. Por isso, a intensidade do campo magnético dos aparelhos desenvolvidos por Dr. Ludwig® 
encontra-se em 0,2 – 20 µTesla.

Para usar um impulso conhecido pelo corpo, Dr. Ludwig® orientou-se durante o desenvolvimento dos seus aparelhos na 
forma de envio dos impulsos nervosos. Isso está caracterizado através de um aumento rápido seguido de uma diminuição do 
impulso.

                  Leia mais um pouco 

Somente mais um quadradinho

Pronto!

Já na Antiguidade, as doenças eram tratadas com sucesso com a, assim chamada, “Magnetita” (pedra natural que apresenta 
magnetismo). O princípio é simples: Campos magnéticos podem melhorar a capacidade de regulação e ajudar assim na ativação 
das forças de autocura.

Uma das frequências mais importantes – talvez a mais importante de todas – é o valor da Frequência Schumann de 7,8Hz. Ela 
é neutra, harmonizadora e incrementa a concentração. Nós a denominamos “Frequência do Bem Estar”. Um estudo duplo 
cego randomizado e placebo-controlado comprovou o efeito de 7,8 Hz em artrose no joelho, conforme critérios da medicina 
convencional. Em caso de interesse, enviamos este estudo. 

A princípio, cada frequência pode ser usada na terapia. Algumas frequências tiveram bom êxito em certas situações. Por 
exemplo, existem frequências que estimulam, tonificam e outras que são usadas para relaxamento.

Os aparelhos pequenos do Dr. Ludwig® possuem programas/frequências já instaladas que podem ser escolhidas. Através dos 
aparelhos grandes (MEDISEND®super / MEDISEND®super C / MEDISEND®super III) pode ser usada qualquer frequência entre 
0,1 e 1000 Hz. Informações específicas podem ser lidas nos folhetos respectivos.

Uma característica das ondas eletromagnéticas é a capacidade de receber e transportar informações. Assim, a onda 
eletromagnética dos nossos aparelhos também pode ser usada como onda transportadora além do sinal definido. É possível 
transportar informações exógenas (por exemplo, homeopatia, Florais de Bach), bem como endógenas (do próprio corpo).

Para essa finalidade, os aparelhos pequenos possuem um suporte para ampolas. Os aparelhos grandes têm a possibilidade de 
conectar um recipiente (MEDICUP) para a transmissão informativa e indução de substâncias.

Por favor, pergunte-nos!

Germany
por telefone:  0055 11 3755.1042 
  0055 11 99211.8945 (WhatsApp)

ou por e-mail:  dowie138@outlook.com

Sua pessoa de contato:   Doris Wiegandt

Brasil


