АПАРАТ ПАРТНЕР

КАКВО Е БИОРЕЗОНАНСНА ТЕРАПИЯ?
Биорезонансна терапия (БРТ) — е най-сигурният и ефективен метод за лечение на
организма, без странични ефекти. За разлика от медикаментозните, тя въздейства не
на химичните процеси (те са вторични), а на електромагнитните колебания и вибрации,
свойственни за всички органи и системи в човека, и привеждането им към нормалното,
към хармония. И по този начин, компенсира нарушените функции на тялото.
Биорезонансната терапия – това е терапия на електромагнитните колебания, с чиито
структури организмът влиза в резонанс. Въздействието е възможно както на клетъчно
ниво, така и на ниво органи, системи на органите и цялостният организъм, така както
различните нива се характеризират и управляват с различни частотно-вълнови
параметри.
Основната идея за прилагането на резонанс в медицината е, че при правилен подбор
на честотата и формата на лечебното (електромагнитното) въздействие може да засили
нормалните (физиологичните) и да отслаби патологичните колебания в човешкото
тяло. Така биорезонансното въздействие може да бъде насочено както към
неутрализиране на патологичните, така и към възстановяването на физиологичните
колебания, нарушени при патологични състояния, т.е. за подтискане на смущения
(шум) в информационното поле на тялото, без което е невъзможно да се излекува
всяка болест.
ВЪЗМОЖНОСТИ НА БИОРЕЗОНАНСНАТА ТЕРАПИЯ
Биорезонансната терапия има абсолютно универсален спектър на прилагане. Този
метод може да бъде използван при всички съществуващи нарушения – остри,
хронични или функционални. На първо място това могат да бъдат: хронични
дегенеративни заболявания, ревматизъм, отслабване на имунната система, алергии;
болкови симптоми от всякакъв характер; невралгични болки, ревматични невралгии,
подутини при пред- и следоперативни болки, трудно зарастващи рани,
следоперационно лечение; астма, бронхит, гастрит, дуонденит, язва, болки в резултат
на злокачествени образувания.

Терапевтичното въздействие може да се прилага върху всички органи и системи от
органи. Някои заболявания, при които се постига терапевтичен успех са: мигрена,
хронични и остри заболявания на лимфната система, сърдечни и сърдечно-съдови
заболявания, панкреатит, кисти на задстомашната жлеза, матката и яйчниците, диабет
при деца и възрастни, цистит, нефрит, белези (цикатриса), пред- и следоперативно
лечение в стоматологията; алергии - предимно към хранителни продукти, нарушения в
съня, всички видове на токсично въздействие, включително отравяне;
предразположение към инфекции при деца; полова несъвместимост по резус-фактор,
епикондилит и много други.
Граници на прилагане: при използването на БРТ може да се разчита на успех в
терапията при въздействие върху всяко състояние, при което съществена роля играят
електромагнитните колебания и информацията, независимо дали е патология или за
профилактика на здравето.
Областта на прилагане е изключително широка. Не е известна нито една област от
медицината, в която да не играят роля собствените електромагнитни колебания на
пациента. Затова може да се каже, че за използването на този метод не съществуват
граници и противопоказания.
Биорезонансната терапия е особено ефективна в случаите, когато постигането на
оздравителен ефект чрез традиционните методи е невъзможно или е съпроводено с
големи загуби на време и пари.
АНТИПАРАЗИТНА ТЕРАПИЯ

Методът на биорезонасната терапия най-после даде на хората ефективен начин за
борба с паразитите. Ако обичайните заболявания все някак се поддават на лечение, то
паразитите са се превърнали в реална заплаха за човечеството. Малко хора знаят, но на
Земята има няколко хиляди видове живи многоклетъчни организми (плоски и кръгли
червеи, насекоми, гъбички и др.), за които единственият начин да съществуват е да
паразитират в различни органи и тъкани на тялото. Междувременно официални

статистически данни показват, че около 90-97% от всички жители на Земята се
сблъскват в живота си с паразити и 75-80% от хората са постоянни техни носители.
Освен това, различните кожни заболявания като псориазис, невродермит, херпес,
екзема, пъпки, себорея, папиломи, цепнатини на петите, отлепване и чупливост на
ноктите, а също и възпалителни процеси в носоглътката, в синусите, в половите органи,
могат да бъдат следствие от паразитна или микробна инвазия.
Биорезонансното въздействие може да убие микробите, вирусите и паразитите за
няколко минути, а не за дни или за седмица, както антибиотиците. Вече са изчислени
електромагнитните честотни характеристики на всички известни видове
микрорганизми и червеи, паразитиращи в човека, а също и на техните форми в
различните стадии от развитието им. Същността на този метод се състои в
унищожаване на възбудителя (причинителя) на болестта чрез вълново излъчване с
честотните характеристики на тези микроорганизми. Методът на честотно-резонансно
лечение е особено ценен при наличието на вътрешноклетъчни вируси, бактерии и
тъканни хелминти, при които справянето с други способи е практически невъзможно.
ПРОГРАМИ В АПАРАТА „ПАРТНЕР“
Апаратът включва комплекс от 60 програми, с които могат да се провеждат
антипаразитни и оздравителни терапии, профилактика или да се ползва комплекса от
програми Домашна аптечка - за оказване на бърза помощ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТА ПАРТНЕР

Апаратът, който извършва биорезонансна терапия, е предназначена главно да
нормализира и да възстанови жизнените процеси в организма или да извърши
ефективено антипаразитно лечение във всяка възраст. По време на работа апаратът
Партнер може да използва частотите, открити от учените Фол, Райф, Шмидт и Кларк.
Методът на лечение, наречен биорезонансна терапия, е напълно безопасен за
здравето на човека.
Управлението на апарата ПАРТНЕР - за по-голямо удобство, винаги се съпровожда с
гласови команди на съответния език. Той работи с батерия Li-ion, която изключва
необходимостта постоянно да се сменя зарядното устройство. За бързо зареждане на
нови програми и комплекси, апаратът е снабден с USB-порт и не изисква отделно
устройство за програмиране.
Апаратът има осветен графичен дисплей LCD. Поради малкия си размер, ПАРТНЕР е
удобен за носене по всяко време – в джоба или в малка дамска чанта. Мощността на
уреда, чрез който се осъществява биорезонансната терапия, може да се увеличи или да
се намал, така че да използват персонални режими.
Базовият комплект включва шестдесет програми.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕРСОНАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ

Уредът за биорезонансна терапия „Партнер“ се различава значително от
конкурентните устройства. Той разполага с вградена програмиа за настроиване на

различни комплекси за лечени. Също така е много по-евтино и по-удобно в сравнение
с други подобни устройства, тъй като не изисква скъпо заплащане за отделно
програмиране.
В базата на програмата „Лайф командер“, предназначена за аппарата „Партнер“, има
повече от три хиляди и половина програми за лечение, с помощта на които може да се
подбере индивидуално лечение за всеки човек.
Потребителят на „Лайф командер“ има възможност да създаде собствени програми,
които се съхраняват в едноименната база данни.
Допълнително програмиране на апарата „Партнер“ се осъществява само за няколко
минути и не изисква специално обучение и подготовка.

