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Pulserende elektromagnetisk behandling: PEMF hvis formål er at neutralisere sygdomsfremkaldende 

svingninger og at genoprette de rette svingninger i kroppen.  

Vi mennesker er elektromagnetisk ladede, helt ned til det mindste atom og de partikler, der svæver rundt 

omkring atomet. Hvert eneste atom, proton, elektron er elektrisk ladet og under påvirkning af elektriske, 

magnetiske og elektromagnetiske felter. Jo større og jo kraftige unaturlige påvirkninger der kommer 

udefra, jo mere skade opstår der i vores eget elektromagnetiske felt. Selv ganske små og forkerte 

bølgelængder, kan forstyrre og ødelægge egne felter (celler). Vores indre magnetfelter som kontrollerer 

hjerterytmen, hjernebølgerne, nerveimpulserne og andet er påvirkelige. Hver eneste celle i kroppen svinger 

med disse magnetfelter og er en slags batteri, der påvirkes udefra. Batterierne oplades fra mitokondrierne, 

der er cellernes energiværk og giver energi til cellernes vedligeholdelse og arbejde. For at klare dette, skal 

den have energi udefra i form af søvn, mad, lys (solen) sociale påvirkninger, jordens magnetfelt oma. 

Felterne og feltlinjerne i kroppen er resultatet af biokemiske reaktioner,  

Vores indre elektromagnetiske felter sender signaler rundt i kroppen for at stimulerer og kontrollerer 

nerver og muskler, og dermed alle vores funktioner. Ved bevægelse af magnetfelter udløses elektriske 

strømme, og omvendt dannes der magnetfelter omkring elektriske strømme. Det er de svage elektriske 

felter, der er de vigtigste i kroppen, for eksempel i hjertet og hjernen.  

Påvirkes vi negativt, forstyrres svingningerne og der opstår sygdom. Selv vores tanker og følelser er energi, 

som kan påvirke os negativt eller positivt, derfor er det med PEMF muligt at genoprette de negative 

svingninger vi påføres. 

Vores cellemembraner i cellevæggen og dermed vores DNA – arvemassen i cellerne svinger med de 

bølgelængder vi påvirkes af. Man kan opretholde et sundt og sammenhængende biofelt ved at få 

behandling med Care4Life kontinuerligt eller flere gange om ugen, afhængig af sundheds tilstanden i 

cellerne.  

Vi har beviser og testet Care4Life igennem siden 2005 år med utrolige resultater såsom knogle, væv, 

muskler, organer som efter ganske få behandlinger påvirkes og heler langt hurtigere end ved anden 

behandling former. Vi anbefaler en kombinations behandling som består af lys, akupunktur og Care4Life, 

derved genoprettes de slidte celler til normale ved påvirkninger af korrekte svingninger med en forbedret 

blodgennemstrømning og derved tilførsel af næringsstoffer til cellerne, som betyder afbalancering af 

nervesystemet, psyken stabiliseres, smerter lindres og muskler afslappes, søvnen bliver bedre og dybere. 
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 efter behandling klar til reproduktion som enkelte celler 

 

 

Hvad opnår du som person ved at bruge Care4Life kontinuerligt: 

 Stimulerer til at danne nyt bindevæv 

 Øge NEOVASKULARISATION (IND vækst af nye blodkar) 

 Stimulering af stamceller – rettes til de skadede områder 

 Stimulerer ny knoglevækst 

 Øger celle permabiliteten og stimulerer frigivelse af vækst 

faktorer, som bidrager til helbredende proces. 

 



Som kontrol : får du taget blodprøve før du begynder med Care4Life – 

efter to til tre uger, ny blodprøve = resultat måling  

 

  blodgennemstrømning 


