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Биорезонансна / Kвантова диагностика
МАГНИТНО РЕЗОНАНСЕН И МЕРИДИАНЕН БИОАНАЛИЗАТОР
Когато здравето ни не е в добро състояние, тялото ни автоматично
алармира, под формата на леснa умора, болкa, главоболие, безсъние,
липса на апетит, депресия, тревожност, стрес, страх, сърцебиене, виене
на свят и т. н. Хората, които имат тези симптоми са със застрашено
здравословно състояние. Според данни на Световната здравна
организация 10% от възрастните в света принадлежат към тази група.
Ето защо все по-често се говори, че бъдещето е изцяло на
профилактичната диагностика на здравето.
Магнитно Резонансния Биоанализатор е високотехнологично
електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм. Теоретично основан върху квантовата медицина, този
биоанализатор използва научните постижения в електронната техника, за
отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на
базата на този анализ, дава здравния статус на организма и проблемни
области от него в техния най-ранен стадий. Биоскенерът интегрира в
себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други
съвременни науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат
получени повече от 240 показатели за Вашето здраве и ще бъдат
отчетени най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и
тъканите. Дори да има единични клетки с патологични промени,
биоанализаторът може да улови промените на тези клетки и да
прогнозира болестта, като по този начин дава възможност да
предотвратите различните хронични заболявания. Меридианният
магнитнорезонансен метод на диагностика е комплексен, неинвазивен,
практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Принципи на работа:
Човешкото тяло е съвкупност от множество клетки, които непрекъснато
растат, развиват се и умират. Клетките се подновяват чрез делене. На
всяка секунда се делят около 25 милиона клетки и на всяка минута се
обновяват около 100 милиона кръвни клетки. В процеса на клетъчно
делене и обновяване основната единица на клетката – ядрото и
електроните, се движат и променят с висока скорост, излъчвайки
непрекъснато електромагнитни вълни. Сигналите на електромагнитните
вълни, са различни при добро здраве, неразположение, болести и др.
Био скенерът за ранна диагностика на здравословното състояние е нов
инструмент, създаден да анализира тези промени. Слабата магнитна
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честота и енергия на човешкото тяло се отчитат от сензора, и след
усилване и обработка от вграден микропроцесор, данните се сравняват
със стандарт от заболявания, хранене и други показатели, за да се
прецени дали магнитните вълни имат отклонение, използвайки метода на
Фурие. Този метод на анализ е нов, бърз, точен и е особено подходяща
за следене на лечебните резултати в медицината.
Биоанализаторът отчита повече от 30 основни точки на анализ,
включително сърдечно-съдово и мозъчно-съдово състояние, минерална
костна плътност, микроелементи, олово в кръвта, ревматизъм, състояние
на бял дроб и дихателни пътища, нефропатия, кръвна захар, състояние
на стомаха и червата, черния дроб и жлъчката, главен и гръбначен мозък,
периферни нерви, гинекология, андрология, болести на костно-ставната
система, микроелементите селен, желязо, цинк, калций и др.
Базата данни на системата за анализ е установена с научни методи,
строга статистика за лечение и здраве, анализ на голям брой клинични
случаи, което води до висока точност на анализа.
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