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       Acesta
Tracker.

ariiinșMa"
cu

Cu

  ansamblu. de imaginea ndzâpier
 ii,ținforma de mare ăaceast usor asa procesa poate nu ăpersoan o acestea,

 toate . benefic este lucru Acest. itivezdispo iș ariiinșma de eciz dezvolta
 se an fiecare nî mici, mai sau

 

maridescoperiri  mai

 

 noi fac se i,z fiecare n
 
Î

  ii.ținforma de rcareăncîsupra  ăco                                      nfrunt se general nî societatea
 iș ațtiinș ent,zpre nÎ ?acestea suntCe."   iecre r) de nteligente(posesoareI 

 numite sunt ec itive,zdispo de ănou complet ăclas o reprezinta Trackeriophilia B
   iophiliaB neliniar diagnostic deluisistemu  

 areazutili pentru instruire de programun  fi a doreste se prezentare 

 

entru diagnosticarea
  
 P cum

ani
.

un  .numit IEŢIUTNI  plicabil,xine sentiment -intr consta spunsulăR
  ?corect diagnosticul ăstabileasc ăs medicul reusit a Cum

   costisitoareezanali iș numeroase riăcercet ănecesit lucru acest iăzAst
  .ămedical iețobserva de  de eciz in 
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 ațperienxe de nevoie avea medic un secol, un a ,ăcorect
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 psihotrope

medicatiei  timp nî sau iațmedita visarea, a,zhipno :eițtiinșcon ale alterate nuite,șneobi

 riăst unor nivelul la fie spontan, fie trasexe sunt tientuluișsubcon sfera din iileț
 
Informa

  tient.șsubcon

 nî  sunt celelalte recunoscuta, este una numai ii,ținforma de milioane01   in

 
D

  nuite.șobi

 urilețsim ocolind uman, creierul nî iiținforma transmite potcareutaăzsc    țăfrecven

 de electromagnetice  iițvibrasunt ci divin, har un sau miracol un este nu lucruAcest 

 
.   iunezclarvi numit fenomen misteriosul de chiar ișieițintui  

fenomenului  descoperirea de aproape foarte unsja a ămodern ațtiinș acestea, toate Cu

atexfi

.

 

planeta, ntreaga

 
Î

 iiățsociet a iș eițtiinș voltareazde nî iățpriorit ca recunoscute suntuluitient ,șsubcon  

 asfer din iiținforma inețoba letehnici  in menite  aceea eD ionale.ținforma semnale de

 varietate o-printr ăinterconectat profund este ,ăuman rasa inclusiv 



5 

 umeroaseN

tient.şsubcon

Acestea

ale  iei.țpopula  ămas nî profilactice rileăaminxe
 pentru indispensabile instrumente  entandzrepre ,ăatzcomputeri tomografia iș

 ionalețconven ultrasunetele de diferite diagnosticare, pentru iățoportunit noi sunt 
 

  toare.ăurjnconî lumea despre noi iiținforma de ăenorm
 cantitate o ofere ăs capabil este )ăcontrolat (cercetarea proces Acest 

 iș tientșcon dintre bariera ădistrug ăs capabil nou, complet echipament

 unui crearea la condus au nformaticI-nergeticE domeniul nî studii

 
ucrareaL

 electronice. elețfrecven peiș   ci  radio,frecvențe pe numai

 nu uman corpului asupra efectele investigat a care Rife, R. american torulăercetc

 catre de si plantelor, riiăst a iș animalelor iiățtănăs asupra radio undelor efectele

 studiat a care țătiinș de om un akhovsky,L eorgeG de acontinuat apoi fost a Aceasta

 Tesla. ikolaN electronicii, geniul de secolului itulșrâsf la ăiatțini fost a Tracker, iophiliaB
 produselor voltareazde ăposibil cutăf a care ,ăperimentalxe iș ăteoretic 
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În

 corect. diagnosticului
 a și cat ), distrugere sau (inflamație leziune de tipului determinarea
 atat precis mai permițând corporal, țesutului deteriorarea analizăm

 să ajuta ne care grafice caracteristicile prin și precum afectate, zonei topografia
 cu vizuale imagini de formă sub obținute fi pot Rezultatele individual. organ

 fiecărui a bioenergie de stării evaluarea permite NLS diagnosticare de Metoda
  lor. bio-campului configurația de determinată este individuale organelor

 Starea om. unui al electromagnetic câmpului starea determina a pentru folosita
 este aceasta general, In Kirlian. lui diagnosticarii confom aura, este persoane

 unei a energie de stării diagnosticarea pentru cunoscută bine metodă altă O
  corespunzătoare. organele și studiat

 meridianul în atrofice sau distrofice inflamatorii, patologiei prezența despre idee
 o da pot grafice) sau digitale indicatoare unor formă (sub studiului Rezultatele

  speciala. sonda o folosind persoane, unei
 ale acupunctura de meridianelor ale terminale punctele in electromagnetica

 conductivitate de ratelor testareaprin  loc are Aceasta organism. unui
 a energetice stării a cercetare de hardware metodă prima fost a Voll lui Metoda

  uman. corpului ale acupunctură de punctelor a electrică
 testare de sistem un dezvoltat și descoperit a Rusia din Voll R. 1950,Î
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Cercetarea

 

 
 

 
Prima

deviația

 
 declanșare? de senzorilor efectul este Care

  calculator. în pacientului a sănătate
 de starea despre informațiilor a automată introducerea oferind declanșare,

 de senzor așa-numitului crearea și dezvoltarea la condus a lucru Acest
  medicului-operator. sănătatea afecteaza

 și subiectivă prea este cercetare de metodă această acestea, toate Cu
  programului). al diagnostic de modulul

 în prezentată este scală Fleindler(această speciala scala pe medicul-operator de
 deținut L de formă în cadru unui  folosind înregistrate fost au Rezultatele

  pacientului. corpul din radiațiile la sensibil mai devenea theta, ritmul
 de apropiate joasă, frecvență de vibrații  utiliza care pacient unui diagnosticarea

 în activ implicat medic un care in sensul in informațiilor, a manuală
 introducere o presupunea neliniară analiză de dispozitiv unui a versiune 

 declanșare. de senzori utilizeaza
  ci contact, presupune nu ce metodei ajutorul cu dovezilor, recuperarea prin

 și studiat organului radiației  rezonanța  amplificand realizează se 
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Pentru

Dezvoltatorii

 
 declanșare.

 de senzorii de perceput este care răspuns un dă subiectului creierul întrebare,
 la răspuns Ca țintă? organul cu întâmplă se ce întrebăm să dori am Așadar,

  electromagnetice.
 unde de spectru propriul are uman corpul din celulă fiecare și organ fiecare deoarece

 posibil este lucru Acest sănătos. uman corpului specifice electromagnetice unde
 de serie printr-o căști, in și precum monitorului, ecranul pe alimentat este 

 
Semnalul

organ. acel sau acest (testa) verifica a de necesitatea despre
 semnal un primește uman creierul general, in , că faptul în reflectă se lucru Acest

  declanșare.
 de special senzor un cu impulsuri de secvență într-o informații aceste  transformand

 complexului, configurației și studiului obiectivele de funcție în  pacientului,
 sau operatorului creierului activitatea analiza se a pentru proiectat fost a Acesta

  operator. medicul și telemetrie de complexul între distanță,
 la de biofeedback cu dialog de mod un dezvoltat au software, de 

 fir. vreun la conectat fi a fără senzori de dispozitiv
 sensibilul afecta poate uman creierul general, in că, experimental demonstratS-a 

 (psihic). bio-operatorilor impactului asupra semiconductoare
 structuri diferitelor reacțiile studiate fost au Togatova, V. prof. îndrumarea Sub

  nostru. secolului ai 20, anii în Kravkov V.N. experimentele în înregistrat
 fost a masinarie, o la om un la de date de impulsurilor transferul adică neînsuflețită,
 și animată natură de obiecte cu interacțiunii al îndepărtat efect un dată prima 
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În

 
Scopul

 
 Tracker.

 Biophilia echipamente de modelele toate în utilizat este nu laser emițătorul încât
 astfel expuneri, de astfel unei ale adverse efecte de risc un există acestea, toate Cu

  rezonant. răspunsului a creștere o la duce laserului Utilizarea
  pacientului. creierul afecta a pentru

 folosite sunt laser emițătoarele dispozitivului, ale versiuni alte multe în asemenea, De
  sănătos. corp unui studiului a declanșare

 de mecanism ca electromagnetice undelor utilizarea prin obține se bun efect Un
  creierului. al alfa ritmul de aproape sunt care electromagnetice

 undelor al conductor un ca folosite erau dispozitivului, ale ulterioare versiunile în
 ce timp în creierului, al theta ritmul de aproape este care oscilație, de frecvență o cu
 magneto-inductoare ca utilizate fost au căștile rusă, originală versiunea în special, În

  inițial. cercetare de grupul  ai membri
 fosti echipament, de tip acest fac care producători mulți mai există prezent, În

 diferit. proiectate sunt diferite dispozitive deoarece Tracker", "Biophilia dispozitivului
 principiilor a detaliată fizică justificare o este nu formare de program acestui 

 . cercetării fiabilitatea sporește ce ceea pn, joncțiunii tranzistorul
 - cercetare de unități principalei al analog declanșare de senzorului al și calculator

 de software-ului intermediul prin principale, unității microprocesorul în direct simulat
 digital, declanșare de senzor un oferă Tracker" "Biophilia dispozitivul model, 
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ițRula

ițApoi ccesa  principal. meniul a 
 (Fig.1). desktop

 pe de "Biofilia" pictograma pe clic dublu apasand "Biophilia" sistemul 

Fig.1. 
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Apasati  butonul pe "SETTINGS" din  principal meniul (Fig.2). 

Fig. 2. 



Customize 
  Afisare meniul Settings(Fig.3). 

Fig.3. 
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Administrator : deshide  administrare de panoul .
 

Exit : va  principal meniul la reintoarceti .
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Butonul 'Administrator' permite  administrare de modulul in intrarea 

  (Fig.4.) 

Fig.4. 



Doctor : permite 
tergeș

.ăcurent   consultatia pentru ălist din medicului alegerea asemenea, depermite, Butonul 
 activ.

 doctor altui lista in doctor acelui iițpacien ițto ițtrece ,tergereș de  nainteî urmare,Prin 
 medic acest de ițtrata iițpacien despre datele

  terseș  asemenea toatesuntde medicilor, lista din medic un  se daca ie!ţAten
  .ălist din medic unui tergereaș sau medic nou unui ugareaăad 

 

Delete card file : permite  pacient unui stergerea .

 

Delete research : permite 
de  ferestrei. a sus       ni

  localizat butonului ajutorul cu consultatii unor tergereaș 
partea    

 

Delete by date : permite 

. respectiv intervalul  nîcuteăf   consultatiile  terseș fi toateAtentie: orV 

 prezent.  nî   ănpâ trecut anul de exemplu: De

.    ădatăanumit o la de consultatiilor tuturor tergereaș 

 
 
Save to disk : permite  peconsultatiilor  salvarea disk. 
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Apasand 'START', va 
 respectiv pacientul despre complexe date introduce

 puteti asemenea de si Pacentului meniul apare 
(Fig.5) 

Fig.5. 
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Research : ăarat 
pentru  pacient). nou un unui ădat prima  pentru consultatia

 ițface ădac ăinteractiv anamneza (sau cercetare de schema 

 

View result (functioneaza cand permite castile folosite  suntmai nu  numai )
 rezultatelor imprimarea si

 vizualizarea 
 

 
Comparative analysis: permite 

 metaoterapiei aținfluen sau testare de 
 ,ăvirtual dinamica studia a pentru pacient ișacela pentru diferite iițcondi  nî  date la
 efectuate consulatiile  ntreî iițcompara de efectuarea 

ori
standardele .
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Graphic : permite 

 etalon proceselor curba

 iș examinat sistemului a sau organului imaginea  ntreî comutarea 

.

 

New card : permite  pacient nou unui introducerea 

 
Select card : permite 

ițve
iiținforma sâ nge,

. rhesus de
 factor    de grupa sex,   ,ărstvâ,ă,adres  telefon, de rănum prenume nume,: 

 toareleăurm accesibile Sunt respectiv. medicul de ițtrata pacientilor lista vedea 
 buton, acest pe clic ițface ăDac .ălistdin  pacient unui alegerea 
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Cand  apasati intai mai rezultat unui imprimarea doriti 'View results' 
(Fig. 6). 

Fig.6. 
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Print Menu, va 
consultatiei   timpul in doctor

 catre de selectat respectiv etalonul imprimati as permite 
( Fig.7)   

Fig.7. 
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Exit : va  Principal Meniul la intoarceti . 

 
Analysis : permite  .investigatiei cursul  nî inutețobrezultatelor  examinarea 

 

Report : e  anterior Epicrisisul vizualiza a de posibilitateaăxist  .

 
Print : butonul ermite  imprimarea p 
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Apasati 'NEW CARD', introduceti 

pentru   apasati

 apoi goale, campurile in datele 

„OK',  pagina noua o-intr departe maitrece  a (Fig. 8). 

Fig.8. 



Aceasta

de

. orarejngriî
  semne cu onez observe  ăsmedicului astfel i-nduțâpermi terapeutul, cu iuneținterac

 mare maio  pacientului permite si medical istoriculaziațeviden  iețloca   

(Fig.9.) 

 

Pentru

punctul

ițSelecta

 corespondente casutelor
 bifarea prin necesare

 afectiunile 
 dreapta). din panoul

 din Diagnostic butonul
 pe clic ițface ăs trebuie

 iațrezec sau diagnosticul
 ițnota ăs ițdoriă(dac  

 afectiuni de  o ălistapare
 dreapta din panoul pe iar

verde,culoarea
unctul

   in modifica
 se P mouse-ului.

 al   ngstâ butonul
 pe clic ițface iș corp pe

 de selectatpre  pe
 cursorul aduceti ăs necesar

 este corpului a zona
 anumita dintr-o deficiente

 

,

cu lista accesa a
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Fig.9. 
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Acest

namneza
de

pacientului
 
Utilizând

ecunoscut
orrezultatel  examinarii.  a fiabilă

 și integrată analiză o efac a pentru târziu mai ajuta  vail Acesta pacientului. 
 boli și diagnostic despre date introduce poate medicul dinamice, puncte 

 . 
uldiagnostic   și suferintele la privire  informatii ulterioare, examinarii necesare cusi

 extinse informații eascaprims   medicul acapentru  prietenos, mai mod intr-un contact
 în intrarea ermiteP lor. dialogului timpul în medic un către  datelor colectării
 cursul în pacient unui a active participării destinatăeste  interactivă A

  
 pacient. nou unui înregistrarea după dată singură o accesibil este mod 
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Complaint: ferao  pacinet de reclamate afectiunile pentru alternative .  

 
Diagnosis: o fera  predeterminate diagnostice de lista o .  

Fig.10. 

Proceed : se  pas nou un la trece 
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referire  acestea la  cu asemenea  ed, etc.Iris, ,ăFat   Sâ nge, . (Fig.11) 

Blood Face 

Iris 
Bable 

Fig.11 
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 butonul peăndpas  a ,pacient pentru fotografie

 o face ișpacientului  datele cu initiala pagina la ntoarceîVa puteti  

„Camera‟ .(Fig.12) 

Fig.12 
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Apoi  butonul apasati „Pause‟ si  butonul „Assign‟  (Fig.13), ca 

 poza face puteti

 sa 

.(Fig.14)  

Fig.13 

Fig.14 
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Apasati 'Proceed', si de fereastra deschide va se (Fig.15). Acest  jos mai 

 ițimportan parametri

 altor a iș necesare organelor a vitezei, a tipului, alegereaprin  ieiținvestiga

 efectuarea pentru dispozitivul ăteascăpreg ăs medic unui permite meniu

 

.

 

Fig.15 
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Card index : permite 
 pacinetului

 a initiala așfi la  napoiî revenirea iș ieținvestiga de schema din ireașie 
. 

Anamnesis: arata  pacientul sufera care de afectiunile .

 
Diagnosis : arata  doctor de pus diagnosticul 

 
Interactive anamnesis : permite 

 principal

 meniul din ăinteractiv anamneza la revenirea 

(Fig.13). 

 
Meta-Corection : permite 

 selectate. organele toate  nî ăzbiore onant terapie

 de ciclu unui efectuarea 

 
Icons : ăarat 

,

 acesta.

 de legate esuturiț iș sisteme organe, alte   ndtâăar

 imagine pe pictograme de set un vedea ițVe (Fig.16).

 organului a ădetaliat mai examinare o 

Fig.16. 
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 tipuri multe mai în itețrăîmp sunt Icoanele :

 
Icoanele

 organ.
 acestui celulelor examinarea  permit, celulelor ale imagini cu 

 

les  a sistemului ale sau organelor ale ițrăp  profiluri celule,
 de grupuri esuturi,ț ăreprezint  ,lupei imaginea sau microscopul cu Icoanele

iș .

 

 organe alte
 sau respectivulorgan   cu conectate sisteme ădenot ițgeăs unei imaginea cu Icoanele

.

 zone
 acestei a detaliate mai riăcercet unei efectuarea permit lupei imaginea cu 

.
Icoanele

 

 diferit profil  ntr-unî dat sistemului a sau organului investigarea permite virtualBisturiul .
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Tipul  cercetare de 

 
Express : permite  detaliate. iiținvestiga ărăf generale analizei efectuarea 

 

Normal : permite 

 exprimate. ionalețfunc rileămodific cu biologice structurilor a ădetaliat mai examinare

 o cu dar detaliate, iiținvestiga ărăf generale analizei efectuarea 

 

Detailed : permite 

 timp. mult de destul ădureaz iaținvestiga-   
  ălist din ăbiologic ăstructur fiecare detaliu  nî ițestima ăs 

 
Science : permite 

 organe. de
 listelor tuturor areașafi 

 
Research : permite 

 organe de listain  aflata setare
 de scheme unei cadrul  nî setare de 

 cu anchetei  ncepereaî 
parametrii

.

 
Present analysis : deschide 
analiza . ăcurent 

 din meniul 

Fig.17. 
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Apasand 'Manual choice' ,  optiuni multe mai alege puteti .(Fig.18.)

Fig.18. 
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ițPute

 . nou din acesta pe click ițface

 ,examinare de lista din organ orice elimina a Pentru investigare. de schema la automat ugatăad

 fi va acesta iș ălist din organului a   ăngstâ partea din tratăp mic un pe kclic ițface ăs 

 

Automatic choice : calculatorul 
din

 nou. pacient ruiăfiec a ăprimar
 examinarea pentru mod acest ițutiliza ăs mărecomand ăV anchetelor. tuturor lista  organism
 unui ale ăbaz de organe iș sisteme de rănum un oferi va ăv 

Case 05, Case 06, Case 07, Case 08, Case 09, Case 10 : stee 
personalizată. 

    de anchetasistemul 

Male, Woman, Boy, Girl : stee 
 pacient de tipic fiecare pentru  .ăncorporatî

 investigare de ăschem o de vorba 

 All : permite  ii.ținvestiga de lista din organelor tuturor alegerea 

Set up : ițpermite 
ăschem

  scanat.
 fie ăs care organe de set un alege ițPute investigare. de  09 cazul

 iș 08 cazul 07, cazul 06, cazul 05, cazului personalizarea 

Deselect : tergeș  ii.ținvestiga de lista din alese organele toate 

System : organele  alfabetic. sau atizaresistem prin sortate fi pot 

 Multiline : ăarat  organelor ale imagini . (Fig.20) 

 
 

Fig.20. 
Fig.19. 
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sisteme

iunițsec

organe

diferite

 date. sistemelor

 ințapar dar culori,  cu marcate

 sunt ce celule de nume vedea ițpute

 sisteme, pe sortate  de lista  nÎ

  etc. osos sistemul pentru este verde

 uman, corpului interiorului ale 

 iș organe de sisteme ămarcheaz albastre

 culorile exemplu: de (Fig.21),  de

 iețfunc  nî sortate sunt esuturileț iș celulele

 organele, toate investigare, de schema  In

 

Fig.21. 



Fig.22. 

Apasati  butonul ' Research ' vasi  automat porni  . (Fig. 22.)

35 

NLS diagnostic and therapy 
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Procedura  cercetare de 

Scala

 procente.  nî suratăm semnalului

 al impuls de raportului 

 
Graficul

semnal

 1.8-8.2Hz. standard ețfrecven

  nî  cu ,torilorăsurăm

 amplitudinii ieițdistribu 

 
Scala

 decibeli.

   nîmasurata sistem  nî zgomot

 de nivelului a ărelativ 

  Reprezinta 

 zgomot. / semnal
 efectiva  raportului a 

 scala  

 

Fig.23. 
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Pause/Resume : permite 

 cap. pe castile repuneti pana sau functiune in punere noua o la pana automat
 oprita fi va aceasta iar investigatiei timpul in castile scoate ițputemenea, ase De

 necesar. este ădac investigatie  ntr-oî pauze unei efectuarea 

 
Exit : permite  pacientului fisierul la revenirea .

Fig.24. 
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Puncte  curbe iș niveluri control, de 

Fig.25. 
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'Research'  
etalon.

ăExist  niveluri: toareleăurm ădesemneaz care diferite pictograme 6 
 (Fig.25). Fleindler scara pe prezentate sunt Rezultatele  

 din cele cu casti la de ionatețrecep semnalelor comparareapermite

limita
 normalului

 a ăinferioar 

normal 

limita

riămodific  ionale)țfunc 

 ie,țtranzi de (starea

 normalului a ăsuperioar 

riămodific

 bolii) al preclinic

 (stadiul oareșu 

-

)ăboal  

 al clinic (stadiul mediu

 gradului schimbarea 

riăschimb
 

 atețpronun 
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Î n

aceste

 

Modelul

 

Este

Chiar

 iițcompara iș preliminare riăestim ărăf
 ăboal o drept echivoc ărăf ăinterpretat fi poate nu ăatțpronun puternic ațdivergen iș 

 bire).ăsl

  rire,ănt(î organism unui a adaptive iiățcapacit evaluarea pentru principal in teșserve

 iș eaproximativ valori are niveluri de ădat scara ăc amintim ne ăs important 

 mare.

 foarte ăvitez cu control de punctele  nî semnalelor analizei efectuarea Permite date. de

 canale multor mai a simultane analizei posibilitatea cu conceput fost a prezent 

 tos).ănăs organ un ă(adic organopreparare

 o adesea mai cel este ăspectral similitudine de coeficient mic mai cel ii,țsitua de

 astfel unor analiza  nÎ negre. trateăp  nî marcat fi poate corpul cazuri,   nÎ somatice.

 rilorătulbur dezvoltarea de precedat este energetic eculșe   ndcâ cazuri ăexist dar

 somatice, daunele cu țăconcordan în sunt energetice daunele cazuri, multe mai cele  

 sale! energiei riiăst inețapar organului riiădeterior a ăvizual evaluarea

 ionale,țenergetico-informa tehnicile la ărefer se neliniare analizei metoda Deoarece

  important!Foarte
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nÎ

 
eD

moment,
6,5,4

privind

 
nU

astfel
tratament ,

 
nU

acest
itivulzdispo

entzpre  fantomatic). (efect organ acestui semnale ătrimit ăs ăcontinu creierul dar 
 este nu organul deoarece ,zca acest nî ancheta ezefectue ăs cum tieș nu 

 ăc ănseamnî ,6 ,5 nivelurile sau 1,2 nivelurile principal nîăofer   organ  aminarexe aL
  .iatăt este organ alt orice sau clientului apendicita :diferit zca 

 bune. ervezre are uăs organismul iar corespunzator  un urmeaza pacientul
 ăc nsemnaî poate Aceasta 3. 2, 1, cu notate niveluri vedea ițve principiu nî tâncî 

agravare  de ariei afara in dar cronice boli de serie o are dvs. pacientul z:ca alt 

boli.  unei
 ațenzpre aizconclu   trage ițpute nu Astfel, rii.ăaminxe timpul nî control de

 punctele nî  cu notate niveluri deimețmul   o vedea ițpute uicomputerul ,  fata
 in mult foarte  a tlucrasau,  nedormit obosit, este neregulate, mese  acel

 in ăgrav depresie o are dar grave, boli are nu dvs. pacientul ădac emplu,xe 

 respectiv. momentulnî  
 pacientului al ismorgan unui ervelezre iș iilețcondi evalua ițpute rii,ăaminxe timpul 
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Cum  4D torsiune cu scanarea ăutilizeaz se 

 
 

ițifaB
.ăintuitiv mai iș ădetaliat mai scanare o efectua poate Torsion4D- canareaS

4D-Torsion Scanning, apoi  butonul apasati „Research‟ (Fig.26) 

Fig.26. 



43 

Fig.27. 

Fig.28. 



NLS diagnostic and therapy 
ierșFi  investigatie ădup clientuluial  identificare de (Fig. 29) 

Fig.29. 
44 
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Î n
prin

                         
                         orice

 
 
 
 
 
 

iț
 
Pute   

   
 alfabetic sau ădat ădup rileăcercet sorta 

 ulterioare. investigatiile
 iș ăcomparativ analiza pentru ălist din organ alege atepo

 
Se 

  ecranului. a jos de partea
  in examinate organelor lista  ițmerge iș 26) (figura tuluipacien
  ierulșfi la reveni ițpute ,ăterminat este investigatia care  nî cazul  

 



ăprezint  minore ionalețfunc riămodific 

 

ăeazșAfi  atețpronun organice sau / iș ionalețfunc riăschimb 

 

Aceasta

 NLS. Analiza iș Entropiei Analiza prin

 ițconfirma ăs trebuie bolii, riiădezvolt eițtendin a ăpreliminar ăanaliz o doar este 
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ăPictogram  investigare de 

 (Fig.30): urmatoarele ăreprezintinvestigatiei 
 pictograma organelor, ale scanate  rileănregistrî  arata investigatiei Lista

ăAfirm

 ăatțpronun

 ăionalțfunc schimbare nicio ăexist nu ăc Fig.30. 
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ăDup

 pe clic  ițfacesi

 Index-Pacient, pagina la ițreveni ,investigatie o cutăf ița ce 

'Present analysis' (Fig. 31). 

ițAlege

ăpentru analiz   

 colorate puncte

 ădou aceste 

Fig. 31. 
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   butoane acestor                               
 funcționalitatea si semnificatia intai mai ițtiiC .ăpagin ăaceast reaăap Va

(Fig. )32 

Fig.32. 



Localize and Evaluate: Permite 

Face  structurii. ale riăschimb drastice mai cele cu nidus unui delimitarea ăposibil 

. precise ințpu mai 

 fi 
rezultate

vor analizei ,ăalocat ințpu mai  zonain ăc măobserv ăs necesar Este acestuia.

 evaluarea iș organ unui a ițrăp unei localizarea 

  

Apasati  butonul pe Localize  (Fig. 33). ițFace 

Apasti  cercului. desenarea terminat ița   ndcâ mouse-ului al   ngâst butonul

 pe click ițFace zone. acelei jurul  nî cerc un face a pentru cursorul ițtrage iuni,țop multe mai

 cu iținvestiga ăs ițdori care  nî zona pe click 

Evaluate (Fig. 

34). 
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Fig.33. Fig.34. 
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Exit : Permite  )ăanterioar (pagina ieținvestiga de schema la ițreveni ăs .

 

META-therapy: (terapie  ).ăbiorezonant ăclasic 

 

Test : Pentru  .țăreferin de date cu meniul  nî intra a 
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Text : ăv 

    
                                                                                                     

                                                                           organ acel depre ajutatoare informatii pop-up,
 de meniu intr-un vedea ițve cursorul cu verzi cruci aceste dintre oricareițselecta   Daca

  35). (figura organ unui imaginea pe verzi cruci ăarat 

 
All text : ăv atoaajut er   iileținforma toate ăarat (Fig. 36). 

Fig. 35 Fig. 36 
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Tratamentul   cu META-Thera iep  (Fig. 37) 

Fig.37. 
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Einstein  ."iețvibra este țăvia nî Totul" :spus a 

 
ăistxE

 ă!ndoialî ărăf ,ăistxe ișde ,ăiczfi sau ăuniversitar

 ațtiinș de plicatexe fi pot nu care nt,âmăp iș cer ntreî lucruri multe 

 
țăonanzReioB  Terapie)-(META Terapie Feedback este 

sau

. ăboal u,ăs ndulâr la ,ăprovoac ce ceea energie, de ulxflu nî jbloca

 un ăprovoac tresulS echilibru. nî are,zsincroni nî ton, nî fie ăs  onatzre

 ntulâcuv din provine ațonanzreioB .ăcuantic icazfi peăatzba  

 tehnologie o

 

META-Thera iap ăutja 

 singur .vindece se

 ăs corpului ndțâpermi ajebloc , acestor eliminarea la 

 

META-Thera iap este 

 copii. pentru iș rcinateănsî femeile pentrusigura  metoda o Este imunitar.

 sistemul zăconsolidea iș ădureroasne ,ăivzinva-non 
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Cum  țăbiorezonan cu terapia ăioneazțfunc 

 
Terapia

pentru

 

a-eD

pe

adaptate

 inelor.xto eliminarea iș
vindecarea-autoandactiv   astfel  specifice, iățcantit nî corp spre calculator la de iiținforma

 aceste transmite terapie de istemulS. pacient iecaruif specific mod nî   si
 tratament pentru eficiente mai  celesunt care corecte, elorțfrecven a ntotdeaunaî sireaăg

 ăposibil face lucru Acest. computerelor  si aelectronica ămodern tehnologia folosind

 ,ănou complet zăsinte o-ntrî dar ie,țfunda ăaceast  practic  aterapi-META folositaeste 

 succes. mare cu principiu acest folosit au plante, cu vindecarea iș homeopatia

 acupunctura, fi ar cum dovedite, vindecare de naturale metodelorsecole ,  lungul 

 tratamentele. zăadministrea iizelectro

 ce ăsurăm pe datele zănregistreaîulomputer  C pacientului. boala cu asociat jbloca

 degradul adiagnostic   apentru  efectuate sunt sesiuni primele intrucat, sesiuni multe

 mai necesare untS corpului. al energie de natural ulxflu nelejbloca di  elimina a 

 casti prin transmise sunt electromagnetice emnaleleS capului. ațsuprafa pe magnetici

 inductorilor a ăstrategic plasareazăeazutili,Tracker-iophiliaB    ,țăonanzbiore cu 
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Caracteristica  a ăprincipal META-terapiei  
iș

patologic,
iuneațsec

apasati ),5Х ,4Х (Х3, ițface
 ăs ițdori ori teâc de ițalege ,ănecesar  ițselecta ăs doar trebuie ;automat

 totul face poate itivulzdispo deoarece  ezinverse se ăs iș iologicezfi
 iilețfluctuaseparat  consolideze se ăs necesar este nu  automat zăusteaja

 se activitate ăaceast ăc esteiophiliaB

 'Start„ si  iaterap porneste . 

Fig. 38. Fig. 39. 
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Sesiunea  etape: ădou în ăconst terapie de 

 
A: Pentru 

energetic   sistemului al blocaj iș stres de lecauze, corpului ale  problemeeventualele
 ădetermin Biophilia-Tracker informatic sistemul teșfolose care terapeutul diagnostic, 

.

B: Pentru 
 vindecare de procesului necesara

 ațfrecven despre iiținforma de ăexact cantitatea primeste se unde ,terapie 
.

 

Toate

deranjate

stres.

 

Î ntr-o

,

 .ăeficient foarte este META

 terapia moment acest nÎ central. nervos sistemul iș meridianele  ănseamnî ce ceea  reglementare de

 sistemului reactivarea iș stresului reducerea cu corpului, a ăcomplet detoxificare o cu numai ăposibil

 este ăpermanent Vindecarea individuale. simptomele mătrat ăs inutil este ie,țsitua de astfel  

 cronice. boli alergii, epuizare, diferite, simptome de complet spectru un Rezultatele:
  imunitar. sistemului a ădefectuoas ionarețfunc o la duce poate stres Acest

  la
  permanentain ăioneazțreac Corpul geopatic. stresului a iș mediu de toxinelor a, nenaturale

 imentarea produselor a excesive, elorțexigen a extern, iș intern stresului cauza  dint   atâ 

 grav fi pot procese aceste trai, de modern nostru modului cauza Din central. nervos sistemului a iș
 meridianelor a ăsuperioar energia de guvernate sunt corpului interiorul din biologice procesele 
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ăajut META-terapia

sunt

. vechime ca avansate stadii in  organelor chiarale boli unor vindecarea

   ndâțpermi auto-vindecarii, iș imunitar sistemului activarea pentru ițimportan factori 

 Ambii terapiei. ădatorit ineutralizat fi vor - central nervos sistemului ale deranjate

 iilețreac iș cronic stresul - organice riiăperturb aimari  factorii plus,  nÎ elimine. le ăs iș alergeni

 iș toxine descoperite, problemele de bine mai ocupe se ăs organismul 

 

 

 
O

 
La

 
Dacă

 nou. din tratamentul incepeti sa inainte săptămâni 3 - 2 de timp relaxați vă să sugeram
 va care , dupa organe  5-6maxim zi, pe sesiune 1 in consta boli pentru 

 
Tratamentul

  lună.
 1 de timp relaxați vă să recomandăm vă Meta-terapie, nou din faceți să doriți 

 sedinte.
 10 total in zi, fiecare în sedinta o efectuați să recomandat este preventivă îngrijirea 

 sedinte. 10 - 3 necesare sunt normal mod În bolii. natura de depinde
 tratamentului repetării Durata minute. de 20 si 5 intre durează terapie de sedinta 

 sedinta. o pentru Meta-terapie organe 5-6 de mult mai solicitatefie  nu
 să recomandabil Este sedinte. 10 de totală nevoie Aveți clientului. starea de funcție în
 orele alege puteți sedinta 1 entruP zilnic. sedinta 1 de nevoie are tratament deCursul 
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In

 

Terapia

avindecare .

simptomele

 
Î n

uN fecte

 copii. pentru aideal

 asemenea, de este, META-terapia urmare, Prin. riscuri iș secundare e cunoscute sunt 

 om. de create electromagnetice   mpurilorcâ a ănuitșobi expunerea cu iețcompara  nî slabe relativ sunt

 aplicate electromagnetice   mpurileCâ   nd.blâ foarte tratament un este META-terapia ,iiățeficacit ciuda  

 sesiune. prima ădup iș chiar adesea reduc se  iș Durere

  te.șeățtămbunî se zi cu zi de iițvie ale externe cererile sau stresul tolera a de Abilitatea terapie. de

 sesiune prima ădup iș chiar adesea - energie ămult mai au iș activi mai vitali, mai simt se iițPacien

 auto iș imunitar sistemul ăstimuleaz iș corpului al energetic sistemul ăoptimizeaz

 Ea .ărelaxant iș ăcutăpl este Biophilia tilorășc ale magnetice capete ădou cele dintre 

 terapiei. a  integranta
 parte  devenind,eficacitate pentru individual testate fi vor Acestea suplimente. alte sau plante

 din ceaiuri homeopate, remedii oligoelemente, ori multe de prescrie practicianul terapie, de țăfa plus 
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Cauzele  stresului 

 
toareleăUrm

edeterminat  :etratat fi tpo iș Biophilia cu 
 fi pot corp  problemelor dinstresului si  ale cauze 

 

Organe: ăExist 
?  tumori? de Riscuri autoimune? ețDeficien 

 
metabolice

tulburari sau degenerare cronice, iiținfec 

 

   ngesâ chi,șmu schelet, esuturi,Ț : untS
metabolice

ăistxE  ?tresS ?cronice sau acute iiținfec 
 ?acestea

 de țăfa ăindividual iațreac este Care ?stocate  
 sau mediu de inexto 

 

Care central nervos Sistemul :

au ?uluicorp   asupra   efect Ce ?acestora
 al ultatzre ca blocate sunt ifierexdeto de iițreac Care? variate de extrem externe celor sau

 ionalețemo problemelor azcau din entezpre sunt stres de iițreac 

 

Toxine + Alergeni: ăistxE 

alergii

 ?geopaticStresul 
 ?etc., ciuperci praf, companie,

 de animale polen, :alergii Alte ?aditivi) die,jdro u,âgr porc, de carne (lapte,alimentare 
 ăistxE ?etc.) pesticide i,țsolven ,ă(formaldehid mediu de lorițpoluan sau  lorinexto  cauza
 din tresS ?cadmiu) plumb, ă(adic grele metalelor datorat stres 
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Vindecarea  iiținforma prin 
 
Meridianele

semnal

 

Terapia

zăoneazre

corpul

loroameni

 

Acest

.

 folos .de fi putea ar care suplimente
 orice cuimpreuna  ,dumneavoastra pentru dieta buna                                                     mai cea recomanda va terapeutul iar

, sanatoasa dietao  necesara este biorezonanta de Alaturi  de ăcelulnivel la livrate fie ăs nutritive

 elețsubstan ca permite a pentru acumulate  eurileșdede ificexdeto se ăs trebuie rganismulO
 organismului. ificareaxdeto iș reglarea teșspore ațonanzbiore ăc faptului zădatorea se lucru 

 durere. iș alergii e,țdependen de liberi ădevinăs   
  astfel permitand sanatoasa, naturala sa starea la revina salcorpu    determinand ,energie

 de lemodele corecta si modifica a pentru onantazbiore Folosind ri.ătulbur alte sau ăboal ndâprovoc

 ,țăfrecven noua la ezadapte se ăs ncepeî  iș organismului al normal modelul ămodific

 grele, metalele iș chimice elețsubstan iile,ținfec fi ar cum organism, din icexto elețubstanS uman.

 corpul nî inclusiv ,ăelectromagnetic țăfrecven ăanumit o la  ainert , sau evi este ăc fie

 materie, riceO energetice. echilibrelorzde areaznormali apoi iș evaluarea prin ăprecar tateaănăs de

 iș bolii ale ascunse elezcau de ăocup se care ănedureroas terapie o este țăonanzbiore cu 

 homeopate. remedii sau medicinale plante minerale,

 e,țsubstan din țăfrecven de semnale sunt emplu,xe de semnale, de Astfel adecvat. informare

 de  un cu itivzpo ateținfluen fi pot corpului esuturileț iș organele nervii, meridiane,

 aceste din energie iș iiținforma primesc care corpului sistemele toate iș acupuncturii 
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Terapia iițradia

Metazozele

sau
de

a
tratamentele  simultan. prescrise sunt ionalețconven  n î carecazul  nî  iilorțcontraindica iș  secundare nocive

 efectelor ațabsen prin preparat de tip acestui  aținfluen de ălarg ăsfer oăreprezint   , NES-Pro tratament
 de protocolul  nî ăutilizat cea cu ăsimilar este tratament  metoda Aceasta tratament. unui parcursul

 pe ăoral administrarea pentru )ăParafin   r,ăahZ Alcool, ,ă(Ap matrice  ntr-oî transferate  sine  nî Biofilia prin
 client treăc de primite fi pot Acestea °). 180 cu inversate sunt patologiceeleund  (

 maladiilor a ăactual stareacu  arezone az  care ețfrecven de specifice iițcombina sunt iophiliaB 
 (metazoze). corespunzatoare electromagnetice

 corp, dinzechilibrelor   prinde corectarea scop drept are iophilia-trackerB cu 

Analiza
analiza  tate.ănăs de starii a afectiuni alte in ișdureri  cronice, boli in  ăeficient, ăholistic terapia iș 

 pentru modernemetodeRusia,î n dezvoltate fostau  ce META-terapia, iș NLS   reprezinta

Pentru
atat blocuri

utoreglare
cauzele

Cuvâ ntul
obiectivul

META-terapia
care

META-terapia

META-terapia

oprirea
 ădumneavoastr

 medicul cu discutattrebuie  lucru acest iar , terapiei ulrezultat  denumai depinde medicamentelor 
 sau r motiv, acest educereaDin traditionale tratamentelor al paralel ajutorul cu ci .grave bolile singur

 vindece ăs capabil este nutotusi  generatie ultima de ,medical aparat un  daca estechiar 
 ie.țmedica

 ărăf ăinutțmen este ăbiologic stimularea   ndUtiliza

 

avand  cel de complementarmedical ionalțtradi sistemul ăleag   ,energetice medicinii a terapie iș
 diagnostic de ăinșma ănou mai cea reprezinta ce "Biophilia", dispozitivul cu ăioneazțfunc 

.î ntreg  corpul 
 

 trata a de terapeutic  reprezinta Aceasta
 Butov. Grig Dr. rus medicul u,ăs inventatorul de ăoar prima pentru folosit fost a "META-terapie"   

 individuale. organele sausimptomeleboli,   nu si  oricaror  trateaza Se vindeca.
 se a de corpului capacitatea sporind,  ăactivatputernic este corpului a a de Capacitatea 

 maticsiste mod in central, nervos sistemul  nî  ișcat autonom nervos sistemul  nî energetice   
 ătrateaz  plus  nî dar organele, ătrateaz ăc numai nu META-terapia ,ăenergetic medicina  nî ădat prima 

 moderne. rezultate aceste sinteza
 ca
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ăDup  butonul pe click faceti Meta-terapie Comparative analysis (Fig. 40) (Se 
analiza  starii  ).ireaățutănrî sau  ireaățtămbunî rezultat ca are ce ,ăcomparativ  taăar

 va 

Fig. 40. 
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ițPune

iar

reducerea  13%) la dat, cazul  (î n organului ale compensatorii iilorțreac 

 sau tereașcre despre ieținscrip o exista va ecranului a jos de

 partea  nÎ (Fig.41). iețmeta-corec ădup organ ișacela fi va dreapta din fereastra  nî 

  organ acest pe tot mouse-ul cu kclic ițface simplu iș pur Apoi                                           
 
 nga.stâ din jos de fereastra

 
 nî reaăap va acestuia imaginea iar investigat, organului dreptul  nî ăbif o 

(Fig.35). 

 

 

Fig.41. 
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sau  butonului sareaăap prin detalii  nî aținfluen observa ițPute Improvement   

Worsening (Fig. 41). 

 

Cand  apasati Improvement punctele 

 organ. unui imaginile pe ăclipeasc ăs  ncepeî

 vor standard de ițapropia foarte parametri cu 

Cand  apasati Worsening  

 

De

 proceselor

 curbelor ajutorul cu eiținfluen rezultatele compare se ăs posibil este asemenea, 

 clipi. vor standard la de ăsemnificativ iețdevia au carepunctele

 

Exit :  .ăcomparativ ăanaliz de meniul in lucrultitermina   
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META-Terapia  domenii: toareleăurm  nî excelente rezultate inutțob a Biophilia-Tracker cu 

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.  mpetitieco . pentru tireaăpreg ,ăsportiv medicina 

 osoase. fracturi leziuni, 
 .ăartrit tensiuni, iilor,țarticula nivelul la dureri spate, de dureri rii:ăspin simptomele 

 comportament. de iățdificult tere,șcre de probleme pediatrie: 
   ie .țnetrâăb specifice boli 

 PMS. ,ămenopauz de iățdificult hormonale, riătulbur 
 mediu. de ămedicin ,ăneurodermit ,ăeczem electro, sensibilitate ,ăchimic sensibilitate alergii, 

 psihosomatice. boli migrene, depresii, somn, de riătulbur epuizare, ,ăoboseal 
 .ăcronic iș ăacut ieținflama iș durere 

 cronice. iileținfec slab, imunitar sistemul 
 tumori. la ăadjuvant terapie autoimune, boli tipurile, toate de degenerative - cronice boli

 

Nota: Ca   
ițpacien

diagnosticul  terapia ajuta a pentru .necesar fi putea  arclasic tratamentul iș  atunci
 ,dorit efectul ofera nu META tratament un ăDac cazurile. toate  nî iș  ițto pentru succes
   de tip acelasi ntotdeaunaî  ofera nu META-Terapia medicale, terapii celelalte toate



Daca  butonul pe apasati Meta-therapy veți 

 dvs necesară  pozitionati el  iar în, verde cerc un apare va ,mouse-ului
 cursorulipoziționat    carepe datorganului  imaginii al influență de centrul

 Alegeți organ. unui supraa zbiore onantă terapia  tratamentului efectuarea
 permite care mod într-un intra 

prin

partea .

  sistem)  oferita standard devarianta ("Protector". 
 

  avansați) utilizatorii (pentru"Destructor". 
 

 
 Butoanele Protector" si "  "Destructor" 

 efectului
 caracterul schimba a pentru folositesunt 

. 
Prin odul

de  țesutului. a compensatorie reacție  activare la ducand
 crescuta, este sanatostesutului  protectia "Protector" ,  protectie de m 

Prin odul

 adaptive reacțiilor nivelului  în rezultând
 suprimat, este patologic agent devalul  "Distructor" protectie de m 

scăderea .

66 



Tehnici  microorganismelor tratarea pentru 
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Notă:  opțiune. această utilizeze să începători practicanților recomandat este nu  
 
Verificați

 (fig.42). microorganismul cu etalonul Selectați tratate.
 fi a de înainte organe alte și implicate sunt dacă identifica a pentru 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 42. 



Apasati  butonul "Meta-therapy". 

Apasati  butonul "Destruct r"o
  ore) de 24 de timp terapii sau teste alte face pot se nu  Distructor

 butonul apărut a ce îndată de (Notă:            
activat, .

Apasati "start". (fig. 43) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este

că  lmicroorganismu .esteslăb   si agravează tratamentul  indicăe  clucru                 mari, mai
deveni

     
    pot umerelen asemenea de ,ori multe mai de  trepetasă trebuiasca  posbil 
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Fig. 43. 



 

O  urmează: cum după este microorganismele trata / testa a de modalitate altă 
Aproape  44). (figura parazitului pictograma află se Vegeto butonul de 
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Fig. 44. 



Făcând

 (Fig.45). analiză de element un ca fel la parazituliscanez   cum sa                               ac Poti
  investigare. de schemei cadrul în parazitul include va sistemul pictograma, pe clic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După  pe click faceți bacteriană, investigatia realizat ați ce “Present analisys", apoi  "Test". Acum, 
la

. paraziți  alțisi vedeauteți p asemenea de iar boli
 aceste toate privește ce ceea în pacient pentru crescut risc un provoacă Aceasta microorganism.

 acest de fel într-un legate sunt boli aceste Toate patomorfologie. de etaloanele  atenți
 fiți 
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Fig. 45. 



Acum  Apasati parazit. acest pentruametaterapi   aplica poți “exit” si   apoi click 

pe   butonul “Meta-therapy” . Trebuie  butonul apasati sa Destructor              
  apasati

 apoi si
“start” (Fig. 46).   
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Fig. 46. 
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Testul   vegeto 
 

Una

ulmod

ințcon

 

elețFrecven

eiițmedica

plante

 

Controlul

  date de baza in existent amentmedic  compararea prin sau unui

 jade ăutilizeazî l   pacientul care pe medicament unuiPrin eficientei  verificarea 
 lucru aste .face

 a de iățmodalit ădou ăExist persoane.  uneiorganuluiproblemei  la remediu
 unu  ajustasi verifica a pentru folosit fi poate eiBiophili al oVeget 

 ei.țrezonan principiul cu conformitate  nî (fito-aroma)  iș vitamine

 alopate, remedii ,ăhomeopatic formula alimentari, aditivii ițalege ăs important

 este aceea De .ăeficient maiestet    
 

  atâ cu ,ănoastr ațfrecven de fata 

 ațfrecven mare mai este   tcâ Cu ei.țrezonan principiul  nî ătransform se idee ăAceast

  nu. sau ăpersoan o cu armonie  nî intra pot medicament unui 

  apartul Biophilia.catre de citite fi pot iiținforma aceste iș iiținforma                    
    frecvențe Aceste uman.  corpulsi ca fel la ețfrecven ăposed ămaterial lumea ăc timȘ

  uman. organismul afectaapo et   atiamedicament care  nî 
 despre  sensuri noisi idei aduce vegetative eițzre onan Controlul

t".se  t  "Vegeto este "Biophilia-Tracker" ale riăutiliz populare mai cele dintre 
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Vegeto test in cup on body 

Apasati '' Vegeto test in cup on body'', Trebuie 

De  apasati Apoi 3g". C "Vitamina exemplu, 

 47). (figura

 testat standardului numele ițintroduce ăs 

'' OK ''. 

Apasati Pause,  apoi Exit daca  meniul parasiti sa doriti 

 

Fig.47. 
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iȘ ăApas  butonul pe  itiv.zdispo nî preferate dvs. produsele salva ițpute „Edit‟ ,
ițcompleta

 

 )48(Fig. .țăurinșu cu produse aceste alege ițpute apoi i,țsalva
 iș nuitșobi mod nî atezutili remediilor sau lorproduse de numele 

Fig.48. 
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Butonul

ișde

e .țconsecin

 

Mai

ecompensatori

 

Mai

 .ărespectiv boala pentru nu, sau propiceeste  pilula acea

 ădac tieș ăs vrea cineva ăc pentru vegeto, test unui efectuarea ădup boli, anumite

 unei al D indexului valorii modificarea iățexamin ăs important este  t,atâ    tdecâ mult 

. Analysis omparativC butonul pe clic   ndcâăf organismului, al 
  reactie de starea prin   analizat organ acelui a ,generale sanatate de starii

 bireaăsl /  rireaăntî ițevalua iș etalonului utilizareaădup

cu

  respectiv organului al virtual
 modelul  analizei timpul  nî organului al virtual modelul ițCompara organ. acest pentru

 dat medicamentului ațeficien evalua a pentru ăcomparativ analiza ițutiliza mult, 

 negative  posibilele iș lor riiăaplic rezultatele simula poate dispozitivul

 iar etaloni, de ăconsiderabil cantitate o inețcon dispozitivului a date de baza 

 matrice,  nî incluse fost au nu care standardelor ațeficien verifica a pentru

 rezonante camerei ajutorul cu extern Vegeto testului efectuarea permite dat 

 



Apasati 'Test' (Fig. 49) 

Fig.49. 
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Va - ăpagin ăaceast reaăap   Etalon - ) lista de forma sub( (Fig. 50) 

Fig.50. 
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ițAjunge
.

 

(D)

aceste
obiectul

ăDac
cifra

 
Î n
analiză Entropia

factor
spre  )esutului .ț ale adaptare de slabe iilețreac de deosebire ( patologic;

 procesului a remisie de stare o ăindic 7, sau 6 5, ca mare de fel la entropie de 

 dar 1), peste ieț(corela etalon de țăfa ămic ăspectral s imilitudineO  
 este boala 0.425,  t âdec mic mai este rulănum iar 5-7clasa -

  instalata deja
  

 rinp exemplu De bolii. ieițapari al ăbaz de parametru un este 0.425 general,  

 identificat.
 este nu etalonul cu similitudine 0.750 de mare mai este careî n               cazul  nÎ .ăialțesen

 este nu etalonul cu similaritatea 0.750 - 0.425 de intervalî ntr-un   este cifra 

 95%). peste de este investigat  de țăfa ăspectral similitudinea
 ăc  ănseamn(î ieșro culoarea cu marcate sunt etaloane  iș mare de suficient

 este similitudinea 0.425, de ămic mai este cifra ăDac apropiate. mai sunt curbele   
 ,ămic mai estecifra  tcâ Cu etalon. iș investigat organului spectrul  ntreî 

 spectrale eițdiferen valoarea ăreprezint care ăcifr o ăexist respectiv etalonuiIn  dreptul 

 grup. acest din etaloanele sunt ăcentral fereastra  nÎ lor cuprinsul si etaloane,
 de grupuri vedea ițpute   ăngstâ partea  nÎ (Fig.49). Etaloni de ăfereastr o la 

 
 



La

 1,0-1,2. la   ănpâ 0,5coeficient >  la de  cu ncepei poate
 ăspectral similitudinea pentru etaloni de ălist o  ,   

  care
rstnicivâ iițpacien exista in   general 

Acest

Î n  1.2. la 1.0 la de coeficientul cu diagnosticului analiza mălu caz, acest  
 primarul. izola a de iiățincapacit iș patologice riăst multor mai riiăcombin ădatoreaz se lucru 

Cancerul

procesele
procese  etc.).  iețexemplu( inflama deteriorata mai țăfrecven mult  o au arec 

 de ăacoperit cazurilor majoritatea  nî este țăfrecven ăAceast .reduse foarte iițvibra au 
  ăc faptului ădatoreaz se lucru Acest diagnosticat. de ăproblem ădificil mai cea ăreprezint 

In

 

  cromozomi în oncogenelor prezența de și limfocite si
  in monicite, nidus) punctele  nî (4,5,6 semnificative riămodific ăexist ădacsuspect   Este 

 1.200 de mic mai ăspectral similitudine
 de coeficient un disponibil este ădac ales  sporita mai,iețaten de nevoie este uluicancer cazul 
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ăExist  control: de elemente toareleăurm 

Clear : care 

 etaloane. de grupurile toate pentru simultan dispersiei

 analizei posibilitatea teșopre etaloane, de listei deasupra este 

 

Etalon: configurarea  etaloane. de grupuri ascunde sau ăarat 

 
Sort : ăsorteaz  ăalfabetic ordine  nî etaloanele toate automat .

 

Select : ăsorteaz 

 etaloni. de toriăproduc ițdiferi

 la de lor numelor similitudinea prin etaloanele toate automat 

 

Smart Filter : permite 

 

Linia

 u.ăs
 numele din litere primele din unele   dnâintroduc necesar etalonului a ărapid

 sireaăg permite etaloanelor, lista sub jos,   ngastâ din ulțcol din utareăc de 

 spectrale. similitudini mari mai cele iș precum selectate, titlurile ădup

 timp ișacela  nî procesele sorteze ăs utilizatorului 
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Adjustment: Activarea 

caracteristicile
 activare.

 de faza  nî procesul ăarat iș investigat obiectului ale spectrale  la ales
 țăreferin de procesului reglarea ădetermin buton acestui sareaăAp. interes

 de fi poate remisie  nî ădac chiar patologic, proces unui a ăvirtual 

 
Adjust all: Atunci 

nainte

 

i
 .ăboal de actuale rileăst

 entropiei) (Analiza interpretaș vizualiza a de
 

 i neceasara este butonului
 Apasarea Reglare. iuneațsec  nî referire face se care la etalon directorul  nî stocate

 țăreferin de proceselor tuturor reglarea cauzeaza clic, face se   ndcâ

 
Vegeto test in cup on body: (external), Pentru  țăreferin de datele evalua a .

 

Vegeto test remedyon body: (internal), Pentru  referință de datele evalua a 
 

Reprinter: Pentru 

 Parafină. Zahăr, Alcool, Apă, matricea:
 în (etaloane) referință de datele despre informațiile introduce a 
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Auto scan: permite 
această  buton). acest utilizați să sugerați nu obicei (De opri. va se analiza nou din cheie  pe clic

 faceți Dacă biochimice. analizei a și entropiei analizei a automată efectuarea 

 
Entropy Analysis: analiza 
proces  târziu.) mai introduce va (Se sănătos. țesutul în loc are care 

 ,patologie de matematic model un prezintă ce factori ido a 

 
NLS Analysis: Efectuați 
homeostazia  târziu). mai introduce va (Se sistemului). 

 (biochimic patologic procesului a multifactorială entropică analiză o 

 
Auto model: Este 

teșdore
 jos). mai (vezi etaloane de iețcombina ăbun mai cea inețob a pentru

 standarde alte ăselecteaz programul Apoi. pacientului recomanda se a  se ce etalon un
 ițselecta Auto modelul  nî ăc faptului iațexcep cu Absolute, modelul cu identic 

 



83 

Save to report : Aceasta 
(de

obiectul
(exclusiv)

,ălist To butonul pe click ițface ăs iș etaloanele manual ițselecta ăs necesar este 
 din etaloane noi ugaăad a pentru urmare, Prin pacientului. administrat 

 operatorului a recomandare o este riiăimprim Rezultatul cercetat). 
 cu ăridicat ăspectral similitudine

 o cu patologie o sau microorganism un medicament, un obicei,  imprimare
 de paginii memoria  nî iatțeviden elementul trimite 

Print 

 
Report : ăeazșafi  imprimare pentru alese etaloanelor lista ecran pe (Fig. 51). 

 NLS. analiza  nî iș entropiei analiza  nî ădiferit este E valorii iațSemnifica

  nainte.î ăintrodus fost a cum așa ăcitit fi poate valori acestor iațsemnifica raport,acestIn   

Fig.51. 



Raportul  jos mai ăarat se cum ădup modele, ădou are (fig. 52): 

Fig.52. 
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Etalon description: deschideți 
Baza  (Fig.53). date). de 

 în inclus este (dacă etalonului a detaliată descriere o 
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Fig.53. 
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Vegeto test remedy on body 
ăDac   ițalege programului, catalogul din etaloanele ițtesta ăs ițdori 

Vegeto test remedy on body (Fig. 54). 

 

Fig. 54. 



ițPune  spunem ăs  nga,stâ din etalon un pe ăbif o Phytotherapy. Î n 

mai

 tosănăs  organul urmare prin estesi  indata oetal n  cea de apropiata
 este organ de emisa  functiei undeivaloarea ăc  ănseamnî Aceasta 0,425). de ințpu  este

 index de lor rulă(num ieșro zona  nî rutăap au etaloane Trei fitoterapie. pentru etaloane vedea

 
Vegeto-test remedy on body 

 
Fig. 55. 

 

 mărealiz iș etalon un alegem scop, acest  

 organ.

 unui asupra ales etalon unui al țăinfluen

 de procesului simularea permite Programul

Î n

Vegeto test (castile

 pacientului

 capul pe fie sa trebuie 

).

ițAlege

testul

acel

 extern. vegeto testul  nî anterior vede

 se cum așa ,ăspecific ăboal sau organ 

 pentru dat medicamentului ațeficien evalua

 a pentru ăcomparativ analiza ițutiliza mult,

 Mai automat.  ncepeî va Vegeto  56),

 (figura ădreapt partea  nî situat test Vegeto

 butonul pe clic ițface iș etalonul 
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0.349 PETROSELINUM  SATIVUM  HOFFM* 

0.410 CALTHA  PALUSTRIS* 

0.411 ADONIS VERNALIS* 

Fig. 56. 
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"Group List" inețcon  comune etalon de grupuri de ălist o :

 
 
NUTRACEUTICE  PARAFARMACEUTICE IȘ 
 
In

 nutritive suplimente ăfurnizeaz iș produc care ineăstr iș tișruse companii marile de

 produse (BAS) biologice active suplimentelor valurilor caracteristicile  nregistrateî sunt grup acest 

.

 
 

TIRIĂPREG  ORGANICE 

 
inețCon

 
Lista

 
Cu

uiesutulț  investigat.  cauzat prejudiciul mare mai
 fi va   ttâa cu a,țdiferen maremaieste   tcâ    cu iar ,intact mai fiva  țesutul   tatâ cu

 investigat, obiectuliș   organica gatireapre dintre nareaăasem mare mai este   tâc 

). albastru iș ușro (graficele
 ireșie de iș intrare desemnale  aceleasi are toasănăs   Tesutul investigat. obiectul

 cu spectrale iiățsimilarit a toareădescresc ordinea  nî ăaranjat este etalon 

 corpului. ale
 toaseănăs esuturilorț ale spectrale caracteristicilor (standardele) etaloanele 
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HOMEOSTAZ A
 

 ĂBIOCHIMIC   

 Acest

 

iținețRe

 

ăcaracterizeaz

 

Normele

IȘ 

  de computer.generate rezultatele ăanalizeaz se   ndcâ atunci utilizate fie ăs trebui

 ar ionalețconven clinice metode folosind biochimice analizelor efectuarea pentru standard 

 mari. mai respectiv iș mici mai respectiv fiziologice, normele de dincolo
 biochimici factorii  7 iș 1 extreme valorile iarfactorului ,  "mode"   corespund, 5    sau

 4 3, cu egali factorilor Valorile 6. ifreic corespund normale limitele din valori mari maiCele 

 grafic. din 2 ifreic corespund normale

 limitele  nî (hormon) ăenzim de ieițconcentra ale zuteăsc mai cele valorile ăc 

 NLS. ăanaliz

 de modul   ndutilizâ ăefectuat este evaluare ăAceast corporale. esuturilorț ale ăund de iilorțfunc

 evaluarea prin biochimici factori principalilor a ăcalitativ evaluare o ăefectueaz program

 

PATOMORFOLOGIE  NOSOLOGICA  
 
Aceasta
 

ăAceast
 distinctiv. grafic un are distructiv proces Fiecare organism.

 unui ale unice esuturilorț specifice ăbaz de patomorfologice iilețcondi inețde iunețsec 

 distructive. proceselor ale etaloane de ălist o ăarat 
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MICROORGANISMELE  INTESTINAL VIERMII IȘ 

Î n

forma

 esutului.ț ale naturale elețfrecven ăreprezint

 care țăfrecven de intervalul  nî disociere de mari   rfurilorâv   nî riăschimb

 ăprezint Aceasta i.țhelmin iș fungi rickettsii, micoplasme, virusuri, bacterii,

 i:șioținfec ilorțagen ale majore caracteristicile  nregistrateî sunt iunețsec ăaceast  

De

a

Opisthorchis  (Fig.57) opisthorchiasis felineus 

 trematode de afectate ăsurăm mare  nî fi

 a astecuno es esuturiț Aceste.  eliminatbiliar
 esutuluiț a iș parenchimat hepatic esutuluiț 

 - 4.9Hz - țăfrecven  nî  ănaltî disociere

 o are felineus Opisthorchis exemplu, 

 

 

 

Fig. 57. 
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ALOPATIA 

 
Î n

 .ăionalțconven medicina  nî utilizate (sintetice)

 chimice preparate principalelor valurilor caracteristicile  nregistrateî sunt grup acest  

 

HOMEOPATIA 

 
În  homeopatice. preparatelor valurilor caracteristicile  nregistrateî sunt grup acest 

 

FITOTERAPIA 

 
Î n

sRu ia.   nî ădezvolt

 se care medicinale plantelor undele caracteristicile  nregistrateî sunt grup acest  
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ALIMENTATIA 

 
Î n

aterecomand

 roz.  nî - neutru negru,  nî iatțeviden alimentar produs un recomandat

 este Nu ie.șro culoarea nî    evidentiate-  utilizare pentru  unts terapeutice lor loriunițac

 ădatorit edietetic , ealimentar eleProdus etc.). condimente uturi,ăb ulei, fructe, legume, lapte, te,șpe

 (carne, grupuri  nî separate alimentelor undelor caracteristicile  ănregistreazî se grup acest  

 
ALERGENI 

 

  tipurile toate  industriali alergenilor iș legumelor

 animalelor, domestice, alimentelor alimentelor, undelor alecaracteristici  nregistrate î sunt grup acest  Î n

de .

LITOTERAPIA 

 
Î n

Programul

din  cronice. iș acute bolile trata pot aparat, de radiate iș modulate minerale,  specifice spectrale

 caracteristicilor Utilizarea boli. anumitor tratarea pentru sau ăpermanent inereațde pentru

 spectrale caracteristicilor conform potrivit pacient, un pentru mineral un alege poate 

 minerale.

 cu imagini vedea ițpute "Imagine" butonului sareaăap Prin terapeutice. iuniițac descrierea

 cu  ămpreunî reprezentate sunt mineralelor iș pietrelor ale spectrale caracteristicile program,  
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Dr BACH remediul   florilor 

 
S7 SAHASRARA corespunde  meridianului : VC +  

VGcorrespondingcorrespondingmeridiansmeridians: VC + VG: V 

 
S6 AJNA corespunde  meridianului : MC +  

TRcorrespondingcorrespondingmeridiansmeridians: MC + TR: MC + 

 
S5 VISUDDHA corespunde  meridianului : P + GI + Sk +  

Sdcorrespondingcorrespondingmeridiansmeridians: P 

 
S4 ANAHATA corespunde  meridianului : C +  

IGcorrespondingcorrespondingmeridiansmeridians: C + IG: C + 

 
S3 MANIPURA corespunde  meridianului : F + VB + Fd +  

Adcorrespondingcorrespondingmeridiansmeridians: F 

 
S2 SVADHISTHANA corespunde  meridianului : R + V + ALL +  

Lycorrespondingcorrespondingmeridiansmeridians 

 
S1 MULADHARA corespunde  meridianului : RP +  

Ecorrespondingcorrespondingmeridiansmeridians: RP + E: RP 
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Î n  clar: este etaloni de lista cu woking principiul prezent,  
 

ăDac

 

ăDac

 

Organoterapia

ăs

,

 ăDac

 

. procese
 sau 

                        patomorfologice
condiții diferitelor corespund careetaloaneleatunci   afisa vor se  "Pathomorpholgy" ițalege 

i  plus.n  un si ca detaliu analizate fie ăs trebui ar iș normale sunte talond  e 
  față nesemnificative detatâ iilețdevia  idealorgan un nici ăexist nu ăc măobserv ăs necesar Este                 

 investigat. esutuluiț deteriorarea ăgrav mai fi va   tâat cu a,țdiferen mare maieste    tcâ cu ,ăDimpotriv

  fiziologic. iș   tcâ organic, vedere de punct din   tâat iștoănăs fie  ăs organul

 ca probabilitatea mare mai este   tatâ cu tos,ănăs organ unui etalonul de ițapropia mai sunt investigat

 organuluiindicatorii    tcâ Cu toase.ănăs esuturileț iș organele pentru etaloane inețcon 

 ie.șro

 zona  nî este ădat patologia corecta a pentru medicament potrivit mai cel alopatia, cu mălucr 

 ie.șro zona  nî apar alergie

 o  cauzapot care si pacient pentru periculoase mai cele elețsubstan alergeni, cu mălucr 
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Fiecare

epatologi

ăselecteaz

 

Prin

forma

 

  
pacient

acel pentru reprezentat graficului

 a ăspectral similitudinea verifica poate se asemenea de si pentru pacinet  apropiat mai cel

 fi a pare (etalon) țăreferin de procesele dintre care determine se ăs posibil este graficului 

 upaD ecran. pe  graficesi ca ateșafi sunt care (N), albastru ireșie de semnalului starea iș (S)

 ușro intrare de semnalului starea ăreascăurm se ăs posibil este ăanaliz de ămetod ăaceast 

. ețtendin sau patologic proces apropiat mai cel 

 apoi iș i)șioținfec ițagen patologic, esutț tos,ănăs esutț( stocate procesele cu ăspectral

 similitudinea ăcompar aparatul esut,ț din țăfrecven de caracteristicile citite sunt ceăDup  

 variatii. alte iș sexul rsta,

vâ  probelor, rata considerare  nî luând patologice, procese de mare foarte rănum un asemenea,

 de ,ăstocheaz calculatorului Memoria distinctiv. iș individual grafic uăs propriul are 

 Fiecare  tor.ănconjurî mediul iș esutț sau organ un dintre iiținforma de schimbului

 starea ăreprezint ec grafic, un ca ecran pe ateșafi fi pot iș computerului memoria  nî stocate

 sunt iilețOscila .ădistinctiv iș ăspecific iețoscila propria are ăcelul fiecare iș organ 

 

Curbe

 

 patologie de Î n

uluicorp . 

 al comunicare de sistemului cadrul  nî patologic proces un ăindic curbe ădou cele  ntreî

 mare țădiscrepan O   ndeaproape.îsi reciproc rescăurm se curbe ădou cele ,ătoasănăs stareaIn 

 ie).șro (curba iețfunc pentru iș   tâc ),ăalbastr ă(curb ăstructur pentru   tatâ Hz) 2 8, la ăpân 6 (1,

 diferite ețfrecven la 7) la 1 la (de entropie de gradul ăindic care curbe ăexist entropiei analiza  



elețFrecven

 urmatoarele sunt :standard

 țăfrecven de ăband  nî esuturilorț ale naturale 

-1,8
-2.6
-2,6
-3,4
-4.2
-4.9

-4,9
-

-6.6

-7,4

cerebelul,
 cerebral. cortexul optic, nervul

 retina, -8.2 mânilor;ăpl parenchimul iș limbic sistemul 
 cerebelli; pons creierului, ale subcorticale structuri iș optice, celor

 iațexcep cu senzoriale, analizoarelor ale centrale iunițsec 
 tiroida;

 iș suprarenalele ic,șbron epiteliul periferic, nervos sistemul 
 prostratul; iș ovarele splina, limfatic, sistemul respirator,

 tractului a ăsuperioar iuneațsec faringelui, al limfatic inelul 
 reproducere; de organe iș renal esutț de epiteliu 5,8 - 

 biliar; tractului al esutț iș hepatic
 esutț Parenchimat coloanele. iș scuamoase epiteliile ăstratific 

 digestiv; tractului al tessellated epiteliu 
   it.șrnesfâ muscular esutț 

 cardiac; chișmu iș striat muscular bit,ăsl conjunctiv esutț 3,4 - 
 cardiace; supape iș iițarticula grosier, conjunctiv esutț 

 scheletic; sistem 

Fig. 58. 
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Î n

Î n

260

elețrecven

foarte  ulterior. tratamentul   nî mult ndajuta   acesta

 procesului, a ădinamic iș ăacut o luiădezv putem ,punctului rata iș lor iațpozi   ndAnalizâ .ăanaliz de procesul simplifica

 poat leIsoline sus. mai plasat graficul pe iș disociere ămult mai au care ețfrecven pe   ndu-neconcentrâ ,ăîmpreun

ăconsider   se ,sens fara fiind lucru acest ,N iș S graficele separat  in iau areconsideru se N Hz. 8,2 - creierului

 cortexul iar Hz, 1,8 de ămaxim amplitudine o au oasele exemplu, de mare, mai este ămaximațfrecven    organizat  atat cu 
 mai este t cat esutulCu graficelor.analiza  covarsitoare    nîțăimportan   o au țărezonan de F ional.țfunc este

 nu sistemulăc   indica ne limitele escășdep care  numereleiar puncte, 6,5   nî graficului amplitudinea măConsider

 puncte. 3 - 1 ăadic dB, 64 - 8,5 aproximativ la natural zgomot de ărat o are esutț Orice puncte. 6,6  ănseamnî dB 

 iș puncte 0  ănseamnî dB 0 care  nî graficului amplitudinii scala folosim ,usor mai fi  oa Pentru procesului. riiădezvolt

 dinamica iș prioritatea a,țacutenen despre spune putem ce ceea   ndevaluâ intermediare, valori cu mălucr ,ăpractic  

 .ăioneazțfunc nu sistemul ăc spune putem - control de semnalul la spundeăr nu sistemul ădac versa, vice

 iȘ sistem.  nî zgomot ăexist nu ăc  ănseamnî   -    similar este sistemului aireșie   iș intrare  desemnalul  idealmod  

 entropic. ialulțpoten - entropiei a tereșcre de sistemului dinamica iș starea evalua putem N) (albastru, ireșie de semnalul

 iș S) u,ș(ro intrare de semnalul   ndComparâ ").ăalb ("cutie cibernetic sistem un este etc.) ăcelul esut,ț (organ, sistem

 orice ăc măConsider sistem.  ntr-unî zgomot de ratei surareaăm este "Biophilia-Tracker"aparatului Functia  a fundamentala 

Fig. 59. Fig. 60. 
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Folosind

Pentru

Cel

procese

Procesul

iițfunc Rezervele

In 

teșcre  isolina) iș graficului   rfurilevâ între interval  ănseamnî (tensiunea scade grafului tensiunea iar puncte, 5,5 la   ănpâ  izoline

 de ăbaz pe catabolic procesului a ăulterioar dezvoltarea cu ăOdat mult. mai iș puncte 3,5 are medie izolinea timp, ișacela

  nî i,ș cronice bolile ăcaracterizeaz at,țnepronun fi poate acesta catabolic, procesului al ialțini stadiul  nÎ energiei. a iș iilorținforma

 iațabsorb prin ăcaracterizeaz se proces Acestacea  albastr .   tdecâ sus mai  este roșielinia aplasat catabolic procesului

 esut.ț sau organ prin controlului pierderea
 

ăseamnn         î asta catabolic procesul  nî - altfel ,ăcompensat

 etapa la ajunge procesul rezerve, destule ăexist ăDac .ăcrizuluiproces  de   cursuliau iș rapid ăepuizeaz se unice esuturilorț
 ale compensatorii  esutului.ț nivelul la merge bolii Suprimarea hiperegic. esutț de iițreac iș organismului ale 

 iiățadaptabilit dereaăsc cu autoimune) alergice componente cu adesea pneumonie, iș abces (flegmon, acute rapide procesele

 ăcaracterizeaz decompensat anabolic Procesul ie.șrocea  t  
t

decâ mare mai este ăalbastr isolina caz, acest  nÎ ei .ținforma iș
 energie de rcareaădesc cu ăoarășdesf se care iș clinic cursului al pozitiv prognostic printr-un caracterizat anabolic, 

 catabolice. iș anabolice decompensate:  de tipuri ădou ăExist 

 sincron. ălucreaz organisme iș esuturiț de rezervele timp ișacela  nî ,țăasisten ărăf
 patologic procesului rezista poate sistemului a sine de rezerva reglat, fi poate compensat: procesul este productiv mai 

decompensat. 

 este procesul contrar caz  nî puncte, 0,25 de mic mai este intervalul ădac compensat este Procesul S. iș N izolinele

 dintre intervalul măanaliz compensatorii, iilețreac estima a Pentru factori. ițmul mai măutiliz procesul analiza a 

 ire.șie iș intrare de semnalelor izolinele sunt iișro iș albastre cele iar

 grafice, ambelor a ăsimpl media este galbenul iizol ne: trei procesului graficul pe vedea putem "Spectrum" iațfunc 

Fig. 61. Fig. 62. 
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esutulȚ

iș

 .țăfrecven o de mult mai  fi peva graficelor  disociereaiar mare, mai chiar puncte 4 - 3,5 la   ănpâ teșcre isolinei

 a ăacut medie de secundar Procesul puncte. 2,5 de mare mai fi poate nu mediu isolul iș țăfrecven o la ărităurm fi poate

 ăsemnificativ disocierea ial,țini acut procesul La medii. izolinei iațpozi  graficelor disocierea analizeze se ăs necesar

 este procesului eațacurate defini a Pentru plane. sunt diagramele zametasta la sine, de ațfrecven pe ămic tensiune o

 areatumo ear   ialțini graficul La puncte. 4 - 3,5 de intervalul prin ăcaracterizeaz se canceroase tumorile puncte), 1,5 - (1

 izolene  ntreî mic interval printr-un ăcaracterizeaz se ănon-canceroas Tumoarea tumori. pentru tipic este dezvoltare de

 tip Acest descreste .esutuluiț aițreac timp, ișacela  nî i,ș esuturiț de rezervele inețsus a pentru energie ămult teșcheltuie

 organismul cresc, albastre iș iișro izolinele dintre intervalul - intrare de semnalul la ionațreac poate nu 

Fig. 63. Fig. 64. 
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  all) Adjust( Ajustarile Toate  Ajustari /(Adjust) 
 

așA

iilețcompensa

-

 predispus. este

 organul care la bolile - agravare); (din remisiune de stare  nî sunt care cronice bolile 

 :ăzon ăaceast  nî situate sunt 

 pentru recomandate Etaloane .ănesemnificativ este organe de spectrului a iș etalonului

 similitudinea unde 0.750 la 0.425 la de ăzon o ăexist deja, ionatțmen sa cum 

 

Pentru  folosim precis mai defini a Adjust all (ca 

 

. 

simularea

 toare.ăcorespunz surileăm ia se ăs necesar este iș ăionalțfunc tulburare o ăexist ăc

  ănseamnî ie),șro zona  nî trecut (a 0,425 de ințpu mai devine etalon factorului 

 ădup ăDac stres. de caz  nî organism unui iațreac ăsimuleaz Calculatorul organului).

 a ăvirtual provocare o fost fi ar cum iș 

Ca

 

organism   ușro   cu evidentiate sunt moment acel  nî  unui utile sunt

 care etaloane acele urmare prin ,ădat dintr-o problemele toate cu confrunta poate se

 nu timp de perioade anumite unei timpul  nî organismul ăc  elegemțnî ăs importantEste 

 eficient. este nu dat etalonul iș suficiente

 rezerve are  ca organulinseamna mult, schimbat sa nu factorul ăDac .ăacut ăfaz o la

 remisiune sau iețpredispozi la de trece poate proces acest ,ăadvers țăinfluen orice iș 



101 

Apasati 'Adjustment' si  'Adjust all' (Fig. 65). 

Fig.65. 



Daca  butonul apasati Adjust all,
 

computerul 
 (Fig.66). compensare de standardele  iășnsî ni dica va iș stres  nî organunui

ei ițcondi   rileăschimb simula va 

 
 

Fig.66. 

 

In acest  exemplu LINUM 

 recomandate etaloanele dintre 

realege   ca folositi ăs util este urmare prin ie,șro zona  nî chiar a   trecut  
  iș considerabil zutăsc a Indicele ie.șro zona  nîerăap  

unul .

 

ăDac

 butonul

 pe clic ițface iș cursorul cu etalon acest ițindica agravare, cu ezon unei afara in tratare

 de procese iș ăpreventiv  inerețntreî pentru etalon anumit un de interesat ițsunte 

Adjustment. Programul  etalon. acestui ațeficien specific mod  nî estima va 
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D value /   D Valoarea (In coloana  patra a                      ) (Fig. 67) 

 
 ăDac ＞2.0, ăÎ nseamn
 .ămic foarte

 este morbiditatea potrivesc, se care probe rorăoric lipsa  

 
Intre     2.0～0.425

nu    ndcurâ  nî apare eleproblem pot  schimbare,  oinic ițface  ăDac                                                                                                 
                    atentie de nevoie este dar acum, simptome existanu

 
ăDac  ＜0.425, Indicele 

 95%). ~ 85% (aproximativ
 mare maieste  mortalitatea zona inacesta  - ușro 

Fig.67. 
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ANALIZ  ENTROPICA  A   

 
Apasati ' D# PATHOMORPHOLOGY ' si  Entropy Analysis (Fig.68) 

Fig.68. 
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Va  pagina aceasta apare (Fig. 69). 

Fig.69. 
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Analiza
ie)ț(organoprepara

procesului
rulănum

.  preclinice patologii  semnele uneisi procesului maturitatii
 semnele definite sunt fel, acest  nÎ.   extreme rileăst sau intermediare  dintre ăspectral

 nareăasem mare mai 
rileăst

cea ădetermin se analizei, cursul  nÎ intermediare. faze de 
  si cat grafice pentru matematic calcul un  faceApoi    final.  celfiind ca patologic 

 a clinic ăatțpronun ăform o iș (zero) ăialțini faza ca 
   ndluâ patologice, proceselor al matematic model un teșconstruie factori) (doi ăentropic 

 

O
de

sâ ndăap  butonul   
 ădup iș  nainteî ăefectuat trebuie entropiei Analiza acut. proces un ăindic 7 la 1 la 

 entropie de factori de ăgam  ntreagaî  nî (dispersie) ăspectral similitudinea  nî țădiferen ămic 

adjust all.   
 Doar

 
Cel
valoarea

permite
graficul

 butonului sareaăap prin e"ț"Suprafe modul  nî iș vizualizat fi poate 
 

Graficul
(Fig.69). torăcorespunz  ascundese  butonul,   ndsâăAp

  graficelor. a ătotal sau ăseparat vizualizarea  acea graph'
 N(S) 'Hide butoane ădou ăExist 0,086. este caz acest  nî u,șro cu ămarcat  estedigitala 

  iar ăgroas linie o de marcat este spectrului al vedere de punct din grafic apropiat mai 

 complete. fi vor inutețob iileținforma caz, acest  nî

'Surfaces'.   
Pentru  buton. acest ițelibera ăs necesar este "Liniar", modul la reveni a 
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ANALIZA

sau  individuale. morfologice grupuri în  "ALL") butonului apăsarea (prin tisulare structuri
 de grupele toate însimultan   patologice pronunțatemodificari aceste iurmăr pot Se

  dezvoltare. de curs în patologic
proces  tr-unîn țesuturi diferitelor a deteriorare de gradul determină ENTROPIEI 

Restul  sus. mai de lista  nî incluse sunt nu care  de esutțgrupurilor 

 
 Object ăeazșafi- 

ăreprezint - 
 proces. acest pentru optime valorile  

Vera-Test  .ăspectral similitudine ăapropiat mai cea cu grafic un 

 
Cu 

 sisteme aseș a cadrul  nî simptomelor a integrate

 valorii a toareăcuprinz ăanaliz o inețob putem   "Toate"All/ medie valoarea 

.

Artere ( Sistemul  arterial )  

Vene ( Sistemul  venos )  

Nervi ( Sistemul  nervos  ) 

Muschi ( Sistem  mucular )  

ăLimf  ( Sistem  limfatic ) 
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Apasand 'All', iar  apoi 'Exit', vaprogramul  numar acest arata  (Fig. 70). 

Fig.70. 
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E value / (In  coloana treia a  E Valoarea ) (Fig. 71): 
 

1--2 - ăindic  procesului cresterea de ețtendin ăexist nu ăc faptul 

3--4 - ăindic  .crestere de procesul  nî preclinice faze ăexist ăc faptul 

5--7 - ăindic  matur. este procesul ăc faptul 

Astfel,
î n clar.  mai  

 este diagnosticul  matur mai ișprocesul este    tatâ cu mare, mai este cifra   tcâ cu 

 

Fig.71. 
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Auto model  automatModel   / (Fig. 72). 

Fig.72. 
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Insemnatatea Punctului

 

1.Punctele Acestea .ăcoloan prima din 

î

 

 timp. ceva de exista boala ăc ăînseamn mare, mai rănum un cu iș albastru)cercul  exemplu: (ca
  jos mai situat este ușro punctul ăDac urare.ășdesf în este boala ăc faptul ăindic   durinrâ cateva primele

  nî sau   ndrâ primul  nî localizat este ăDac ingrijorare. potentiala o asemenea de reprezinta si moment
 acest in exista microorganismul sau boala ăc faptul indica 

2.Numerele  ăcoloan doua a din . Sageata(  verde )

Ele   nî  itețrămpî sunt (0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、∞).Aceasta  bolii. producerii momentul ăindic 

 
Primul

Al

Nivelul . urma in timp mult cu aparut A ):∞( patrulea al 

 an. un de mult mai sau an un de aparut A (7-9): nivel treilea 

  mult. mai sau luni aseș ultimele in aparut A (4-6): nivel doilea Al

  recent. rutăap A (0-3): nivel 

Fig.73. 
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NLS-Analysis  NLS Analiza / 
 

Apasati  pe 'C# BIOCHEMICAL HOMEOSTASIS' si  NLS-Anlysis (Fig. 74) 

Fig.74. 
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NLS-Analysis   NLS Analiza / (Fig. 75) 

Fig.75. 
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Analiza

toate
procesul

a

i,țî nregistra
factori.

 
Analiza
posibilitatea
semnalul
mecanisme.

cu
mecanisme  ireversibile. rilorăst a dezvoltare iș adaptare de   nî iunețdefec

 o ăindic care ie)șro (linia intrare de semnalului ale ridicate amplitudine valori  brusc
 deaăsc poate intrare de semnalului graficul maxime, valorii atingerea La 

 compensatorie intensificarea ăindic grafic) din ăalbastr (linia ireșie de 
 a   ăndcrescâ Amplitudinea patologiei. dezvoltarea în ireversibile riăst unei 

 rireaăurm ăposibil face NLS ăanaliz de grafic printr-un oncoproceselor 

  biochimice iș maligne
 procesele evalua a pentru exclusiv ăutilizat este NLS analiza    tncâî astfel  

 laborios
 iș complicat foarte proces de tip un este Acesta patologiei. riiădezvolt  precis mai

 model unui construirea permit ec investigare de curs  nî dezvoltare de  ale stadii
 diferite  nî pacientului corpurile din etaloane ca  nregistrateî sunt intermediare etapele 

 NLS analizei iațexcepCu.entropiei   a cea cu ăidentic este ămultidimensional NLS 
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Acesta  rezultate aceste taăar va (Fig. 76). 

Fig.76. 
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Butonul NLS-Analysis functioneaza HOMEOSTAZ A pentru doar  ĂBIOCHIMIC   

 
Semnificatia NLS-Analysis E value :  E Valoarea / 

 
1, ăindic 

 standard.
 valorilor intervalul decât mic mai este biochimic indicele ăc faptul 

 
2-6, ăindic  .țăsiguran de interval într-un este biochimic indicele ăc faptul  
7, ăindic  standard.valoarea    tdecâ mare mai este biochimic indicele ăc faptul 

 
ăDac  valuarea NLS-analysis este  1 sau  7, vi 

examinare.  pentru spital la departe
 mai ițmerge ăs ărecomand se 
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Reprinter 

Reprinterul
punctele

patologii
 (Fig.77).

 )ăParafin   r,ăahZ Alcool, ,ă(Ap suporturi diferite pe etc.)  microorganisme,
 iș microorganisme (medicamente, catalog din etaloanele toate iș nidus  uăr

 multe mai cu ăzon o sau organ un despre iilorținforma  nregistrareaî permite 

Fig.77. 
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iațFunc

ar

lucruri

ețfrecven

 

entruP

potrivite

 timp. de ălung ăperioad o pe elețfrecven straăp

 iș inețre pot deoarece parafina, iș alcoolul apa, sunt iiținforma inețcon a pentru 

 ichideleL reparare.P tartS pe clic ițface iș )ăparafin r,ăahz alcool, ,ă(ap suport de tipul

 ițselecta Apoi .țăonanzre de camera nî pahar un pus trebuie lucru acest face a 

 mediu. un-ntrî invers plasate fi pot negative lucrurile toate general, nî i,ș patologiile

 bolile, Microorganismele, curbelor). (apropierea  structura de apropie se

 care ețfrecven spre organelor iilețfunc ăaduc se ăs posibil este urmare, rinP ."incorecte"
 torilorăsurăm opusul deci itive),zpo  toate general, nî i,ș iețmedica de elețfrecven

 iținversa (nu inversate sunt elețfrecven rcat,ăncî este lichidul ndâC ni.âmăptăs

 multor mai parcursul pe ețfrecven aceste ăabsoarb ăs trebui  Clientul .țăfrecven de

 Reprint ăaceast cu lichid un ițrcaăncî ăs posibil Este tratat. organului specifice ețfrecven

 date, de azba nî iețizdispo la ețfrecven din ăcompus "copie" o este "reprimare"
 O onantei.zbiore principiile pe asemenea, de ,zăioneațfunc "Reprint" 
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Prin

 sticlă.
 singură într-o frecvențele toate încărcați să polivalent mai și simplu mai fiind practică,

 întotdeauna este nu medicamente lua a de modalitate de astfel o acestea, toate Cu
  China. din energetic orar ceasul de funcție în activ, mai

 cel este organul care în momentul în individual folosite fi a pentru diferite recipiente
 trei avea poate pacientul rinichii, și ficatul inima, tratăm să dorim dacă Astfel,

  frecvență.
 singură o cu încărcat organ, fiecare pentru recipient un foloseasca să fi ar Ideal,

  uz.
 în medicamente cinci de mult mai există dacă disturbata fi poate rezonanta Aceasta

  sale. rezonanței adecvat organul găsi va Medicamentul
 sticlă. aceeași în diferite frecvențe cinci la până încărcați să posibil Este

  persoană. această pentru
 exclusivă individuală lichidă" "soluție o la ajungă se să posibil este urmare, 
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ițAlege

 butonul pe click ițface iș ie)șro zona

 în medicament un = <0,425 D (indexul dat pacientul pentru necesar medicament un 

Reprinter (Este 

medicamentele

Apoi     AINVERSEAZINVERT/ ")." butonul

 ițsaăap nuăs      tâncî astfel invers, mod  nî date de ăbaz într-o scrise sunt 

 ateto ăc retineti ăs important 

 apasati Start preparation (Fig .78). Câ nd 

terminat,

butonul pe click ițface Reprinter, cu lucrul finaliza

 a Pentru automat. opri va se programul  transportator pe datele 

 

ănregistreaz

î se   

 Exit. 

 

Nu

lucruri  pozitive 
 sau

 medicamente utilizați
 când INVERSEAZA 

 apăsați 

Fig. 78. 
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O

mai  mediu. singur un pe  nregistrateî fipot  preparate inețpu 
  nregistrate,î preparatelor tensiunea mult mai ițamplifica   tcâ cu ăcRetineti 

 ori. 5 la   ănpâ
 de ărepetat fi poate mediu singur un pe organ / medicament singur unui a reprimare 

 

Atenţie!

 apa. cu contactul evitați și uscată
 cârpă o cu numai Reprinterul Ștergeți medicamentului. eficacitatea agravand

 și viitoare rezultatele influențand Reprinter, în depune pot se substanțe
 acestor moleculele contrar, caz În eprubeta. într-o turnate sau Reprinter pungi
 în puse trebuie etc.) parafină medicamente, (zahăr, materialele Toate 



ațEficien  matrice: de iețfunc  nî ădifer date medicamentelor 

 

Apa : În 

 
 săptămâni. 2-3 de timp eficientă este apă de baza pe Pregătirea

 acute. procese vindeca a pentru folosita fie să apa ca recomandat este scop, acest 

 Alcool: Medicamentele 

 iiî
 luni. 4-6 la până durează adăugate medicinale plante

 cu alcool de soluții în realizate acelea ce timp în luni, 3 - 2 la până durează alcool  in obținute
 preparatelor Eficacitatea medicinale. plante unor utilizarea recomandă se alcoolice, soluții
 unei eficacitatea prelungi a pentru și cronice sau acute afecțiunilor tratarea pentru bun mai

 este , Acesta luni. 2-3 de timp eficiente sunt compozitie in au il au ce 

Z :ahar Medicamentele  

 apă. sau alcool cu umezită fie să trebuie medicamentele
 prepara a pentru folosită lactoza că  faptul este reținut De cronice. bolilor tratamentul

 pentru utilizeaza se și luni 6-9 de timp eficace sunt lactate de bază pe 

 

 Parafina: edicinam 
 etc.) nevralgii radiculite, (eczeme, neurologice si cutanate

 afectiunilor tratamentul pentru utilizata este acesteia baza pe produsa 

 

Pentru

 6-8 la ăcrescut fi poate
 medicamente de cantitatea cronice proceselor tratamentul Pentru .acientp un pe (2-4) medicamente

 multor mai a ăsimultan î  administrarea ăposibil este cronice proceselor tratamentul 

.

 

O

copiii  .pastile / turiăpic 2-3 utilizati ani 14 de   starvâ sub  Pentru zi. pe ori ădou de sau
 ădat o pastile sau turiăpic 2-4 administra vor se cronice sau subacute rilorătulbur tratarea  nÎ zi. pe

 ori 3 de pastile sau turiăpic 4-8 obicei de reprezinta acute procesele pentru medicament de ădoz 
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Salvarea  datelor: 

 

Când

 etc. disk hard CD, disk, USB fi: ar cum suport, de tip orice pe
 datelor salvarea permite Meniul program. în disc un pe de datelor încărcarea sau disc un

 pe pacientului datelor copierea permite care (Fig.79), special meniu un introduce veți disk),
 to Save -> Administrator -> Setting -> principală (Pagina disk to Save deschideți 

Fig. 79 
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Copie

 butonul Apasati

   pacientilor a !date de bazei a rezerva de 

'Choose Folder' pentru 

  facuta fie salvareasa

 doriti care infolderul  creea alege/ a 

(Fig.80). 

Fig. 80. 



Apasati  butonul 'Create copy of data' pentru  copia efectiv creea a (Fig.81). 

Fig.81. 
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Recuperare  date! de baza  
Apasati Choose Folder, apoi  butonul pe c lick 'Import'   (Fig. 82). 

Fig. 82. 



ițFinaliza  butonul pe clic ițface apoi testele, toate 'Exit'  (Fig. 83). 

Fig. 83. 
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A.

 
C.
 
D.

 
E.

 
F.
 
G.

 
H.
 

  software-ul. rula a de înainte anti-virus programul dezactivați să rugăm Vă 

 Bio-inductorului. activitatea
 afecta va fapt acest puternică, lumină sub dispozitivului  utilizarea Evitați 

 software-ul. rula a de înainte Bio-inductorul purtați să rugăm Vă 

 bine. mai protejata este software date de baza
 Astfel, deschidere. dupa minut 1 la software-ul rulați și  dispozitivul Porniți 

   indelungata.
 perioada o pe folosit este nu daca dispozitivului,  oprirea indicata Este 

 zi. intr-o ori două de organ același  testati Nu 

 picioarele.  si mâinile  incrucisati Nu relaxați. vă să rugăm Vă
 
B. 

 metalice. obiectele toate eliminați testare, de Înainte 
 



sfarsit 
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