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Биорезонансна / Квантова терапия –  

Лечение с електрически резонанс 
 
Биорезонансна терапия – Нов и ефикасен метод за борба с патогенните 

микроорганизми, причиняващи болести, с които дори съвременните лекарства 

трудно се справят. 

Времетраене: 3 – 240 мин. (в зависимост от заболяванията) - средно 50-60 мин. 

на процедура. 

Необходим брой сеанси: от 10 до 20 в зависимост от вида и развитието на 

заболяването. 

      В началото на миналият век, един гениален учен - лекар прави уникално 

откритие, с което е признат и от най-големите медицински величия за времето 

си. Той създава ефективен нелекарствен метод способен да лекува почти 

всички познати болести. Tова е биорезонансната терапия. Вече в наши дни тя е 

високо ефективен и достатъчно модернизиран метод, представляващ честотна 

генерация с компютърен програмен контрол на изходната честота в звуковия 

диапазон. Терапията работи с електрическите честоти и биорезонансния 

принцип открити от д-р Роял Реймънд . 

     Известно е, че бактериите, вирусите и паразитите имат своя собствена 

честота на трептене. Ако тя е известна, патогенът може да бъде унищожен като 

се облъчи с по-голяма амплитуда от собствената му честотна вълна. В резултат 

на това стените на клетъчните мембрани се разрушават и патогенът бързо 

умира. Всяка болест, причинена от патоген - бактерия, вирус или гъбички, може 

да се излекува, когато той бъде унищожен и имунната система възвърне силите 

си.  

Предимството на Райфовото лечение е, че то не засяга нито една здрава 

човешка клетка, защото те функционират на различни честоти. В списъка на 

Райф има повече от 1500 болести, които могат да бъдат повлияни от 

биорезонансната терапия. 

     Апаратът е напълно безопасен за човека и се захранва от 12V напрежение. 

Притежава в своята памет над 36 000 честотни записи на информация от 

различни биологични носители - вируси, бактерии, бацили, алергени и др., 

което определя един изключително широк терапевтичен диапазон. 

      Освен за напълно излекуване на някои болести, честотния генератор може 

да се използва като помощно средство и срещу рак, HIV, ревматизъм, грип, 

H1N1, H5N1, астма, шарки, епилепсия, туберкулоза, сифилис, стрептококи и 
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мнoгo други. Общо заболяванията са над 1500 на брой а степента на 

подобрение и напълно излекуване доказана чрез лабораторни изследвания е 

между 65% и 90% и зависи от типа и стадия на заболяването. 

     Изберете заболяване от списъка с "Третирани заболявания" и си запишете 

час. Гарантирано подобрение при минимум 65% от клиентите ни. 

 


