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Квантовата физика доказа, че чо-
вешкото тяло е материя, която в 
основата си е вибрация с различни 
честоти. Всяка организирана клет-
ка вибрира в свой точно определен 
честотен диапазон. В зависимост от 
честотата на вибрацията на орга-
ните и на системите в организма, те 
или са в здравословната си матрица 
или имат отклонения от изначалната 
си честотата, което е показател за 
здравословен проблем. 

Резонансно-честотната терапия е 
ефективен и безопасен метод за лече-
ние и за профилактика на много забо-
лявания, включително и причинените 
от различни инфекциозни и патогенни 
фактори. Силата на излъчване от апа-
рата е много малка (биопотенциалите 
по сила са същите както, ако говорим 
по микрофон или сме със слушалките 
на телефона). Характеристиките на 
излъчването не влияят негативно 
върху тъканите и органите на чо-
вешкото тяло. Този метод позволява 
съществено да се намали потребнос-
тта или въобще да се прекрати при-
емането на лекарствени средства.

Ф. Морел доказва, че ако се въз-
действа върху човека или върху па-
разита чрез слаби електромагнитни 
вълни с определени характеристи-
ки, може от една страна да се усили 
собствения биопотенциал на клетки-
те в човешкото тяло и от друга - да 
се отслаби потенциалът на клетките 
на патогенния организъм, включител-
но и той да бъде умъртвен. След тези 
открития се заражда новото направ-
ление в медицината - Биорезонансна-
та терапия (БРТ).

Ефективността на биорезонансна-
та терапия е много висока. На лечение 
чрез биорезонансните апараги се под-
дават дори заболявания, които много 
трудно се повлияват с класическите 
методи или въобще не се лекуват. Био-
резонансната терапия е показала впе-
чатляващи резултати при лечението 
и на редица хронични заболявания. В 
клиниките премахват острите симп-
томи, но причинителите на заболява-
нето остават в организма. 

Методът Биорезонансна терапия 
открива възможността за ефектив-
но въздействие и върху натоварвани-
ята от различен произход - паразитно 
присъствие, геопатогенни зони, елек-
тромагнитно или радиационно нато-
варване, лъче- и химио-натоварвания 
и т. н. 

Ако за обичайните заболявания ме-
дицината може да препоръча и да при-
ложи определено лечение, то при пара-
зитно присъствие в организма това 
много рядко е възможно и то с твърде 
ниска степен на ефективност. Пара-
зитите са се превърнали в реална и се-
риозна заплаха за човечеството - око-
ло 90 - 97% от хората на Земята са 
имали досег с паразитите.  Постоянни 
носители на паразити са 75 - 80% от 
хората, често без дори да подозират 
това. При децата до 5-годишна въз-
раст 90% от смъртността е свър-
зана с паразитна агресия на вируси и 
бактерии.

Показанията за назначаване на био-
резонансна терапия са много обширни 
- от хронични кожни проблеми, обриви 
акне, брадавици, опадане на косата, ен-
докринни и хормонални разтройства, 
мигрени, снижен имунитет, остеопо-
роза, артрит, до психосоматични про-
блеми, преумора и много други. Тази 
терапия може ефективно да повлиява 
и върху хронични дегенеративни забо-
лявания.

Терапевтично въздействие чрез 
биорезонансните методи може да 
се осъществява върху всеки орган и 
система в човешкия организъм - за 
прилагането им не съществуват 
ограничения и противопоказания. 
Относителни противопоказания за 
приемането на БРТ, които изискват 
налюдение и контрол отстрана на ле-
каря, са наличието на  кардиостиму-
латор, бременност в първите шест 
месеца, трансплантирани органи (със-
тояние след трансплантация), период 
на обострена шизофрения и епилеп-
сии, остри състояния след инфаркти 
и инсулти, при състояние на остро ал-
кохолно опиянение.

Биорезонансната терапия -
новото направление в медицината 
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Компания ОЛВИЯ ИНФ предоста-
вя за европейския и на други външни 
пазари различни видове собствено 
производство на диагностични и на 
терапевтични апарати, които се 
основават на биорезонансните тех-
нологии. Тези апарати се създават 
съвместно от учени с различни спе-
циалности – лекари, физици, химици, 
биохимици, програмисти и т. н. От-
дените серии апарати предоставят 
възможност да се прилагат всички 
видове терапевнични биорезонансни 
въздействия.

ОЛВИЯ ИНФ създаде техническа 
разработка на терапевтичен ком-
плекс - Многофункционалният ком-
плекс АГАПИТ, който съвместява ня-
колко вида биорезонансни терапии, 
прилагани контактно и безконтакт-
но. По своите възможности той може 
да бъде сравнен с една съвременна кли-

ника с почти неограничени варианти 
за подкрепа на здравето. Сертифици-
ран е в Евпропа като медицински лече-
бен апарат.

Функционалните възможности на 
терапевтичния комплекс АГАПИТ са 
много широки. Той ефективно може да 
се използва както в лечебни заведения 
и в различни по насоченост кабинети, 
така и в домашни условия. Компле-
ксът разполага с неограничени въз-
можности за запис на лични програми, 
актуални за конкретния ползвател/и. 

Комплексът осигурява възможност 
терапията да се извършва и по двата 
начина за подаване на информация към 
пациента: контактно (с електроди) и  
безконтактно (чрез външен индуктор 
с кабел - Матрак). 

Този комплекс се отнася към тера-
певтичната група апарати. С него е 

Многофункционален 
комплекс Агапит

възможно коригирането на заболява-
ния и състояния с всякаква сложност, 
степен и тежест. Той работи в чес-
тотния диапазон от 0,1 Хц до 3 Мхц 
(контактно). 

В комплекса АГАПИТ са включени 
следните опции и възможности за при-
лагане на лечение:

• Ендогенна БРТ .

• Екзогенна БРТ .

• Индукционни програми .

• Опция - Вграден генератор на чес-
тоти.

• Опция - използване на софтуерния 
програматор Лайф командер.

Всеки организъм е уникален, зато-
ва само чрез един метод на лечение, е 
много сложно да се постигне резултат 
или да се възстанови равновесието на  

организма. Тъй като с АГАПИТ могат 
да се прилагат различни видове биоре-
зонансни терапии, това дава възмож-
ност за всеки конкретен пациент и 
случай да се подбират най-оптимал-
ните и най-подходящите лечения и 
рехабилитации. Според получените 
клинични резултати при различни за-
болявания, сравнителната ефектив-
ност на биорезонансната терапия, 
която може да се прилага и с комплекса 
АГАПИТ, е от 75% до 85%, което е дока-
зано с лабораторни, научни и клинични 
изследвания.

Основното предназначение на МК 
АГАПИТ е да улесни максимално при-
лагането на различните видове био-
резонансни терапии. И освен това, да 
предостави възможност да се използ-
ват и двата вида въздействие – кон-
тактно или безконтнакто. АГАПИТ е 
създаден така, че при използването на 
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дейността на организма и се понижа-
ва неговата реакция към обкръжава-
щата среда.

Основната функция на съня е да 
предостави почивка на организма от 
дневните натоварвания. На първо 
място, той довежда нервните клет-
ки на нашия организъм в спокойно 
състояние, а те вече възстановяват 
останалите системи на организма, в 
това число и изпълнителните апара-
ти (мускули, жлези, съдове и т. н.)

По време на сън имунната система 
на организма се възстановява, благо-
дарение на което по време на сън ор-
ганизмът активно се бори със заболя-
ванията. Затова на болните хора се 
препоръчва лежащ режим и повече сън. 
Чрез съня организмът също се приспо-
собява към светлината на деня. Имен-
но затова хората се делят на „чучули-
ги” и „сови”.

В процеса на съня получената ин-
формация се фиксира в съзнанието. Не 
напразно се казва „Утрото е по-мъдро 
от вечерта”. 

Сънят е цикличен процес, при 
който се редуват две фази: бавен и 
бърз сън.

През нощта човек преминава през 
пет фази  на сън (всяка от по 1,5 часа). 
Те от своя страна се делят на следни-
те пет стадия:

• Бавен сън (първи стадий), 5 - 10 мин.

• Бавен сън (втори стадий), 20 мин.

• Бавен сън (трети и четверти 
стадий), 40 мин.

• Бърз сън (стадии на бърозо дви-
жение на очите - БДО), 5 мин.

С всяка фаза на съня общата про-
дължителност на Бавния сън (БС) се 
съкращава по отношение на стадия 
на БДО, който на последната фаза 
може да бъде 60 мин.

Първият стадий на БС е процесът 
на заспиване, дрямка – в това време 
мозъкът работи на честотата на ал-
фа-вълните.

Вторият стадий на  БС се нарича 
„недълбок”, или «лек» сън, мозъкът ра-
боти в режим на сигма-вълни.

програмите, да предоставя удобство 
и за пациента, и за оператора. 

ТК АГАПИТ е надежден, компактен 
и лесен за ползване терапевтичен 
комплекс. Той не е зависим от външни 
източници на захранване, тъй като 
разполага с вградена батерия - изклю-
чен е и рискът от поражения при то-
ков удар.

АГАПИТ може да се използва и в „по-
леви условия”, като мобилен медицин-
ски комплекс, по време на експедиции, 
в отдалечени местности и т. н. 

Разработените и изпитани ва-
рианти на БРТ, които се прилагат с 
АГАПИТ, могат да се използват при 
лечението на широк спектър от па-
тологични състояния в клиники, в ам-
булаторни или в домашни условия (при 
сериозни състояния - под наблюдение 
на лекуващ лекар). С АГАПИТ може да 
се лекува както чрез монотерапии, 
така и с цялостни комплексни тера-
пии. Всички варианти на БРТ се про-
веждат при едно задължително усло-
вие: болният трябва да има правилно 
поставена диагноза на заболяването. 
Няма ограничения да се правят профи-
лактични сеанси и курсове за поддър-
жане на здравето с АГАПИТ, но е добре 
ползвателят да е наясно със своя 
здравословен статус. 

Използването на многофункционал-
ния комплекс АГАПИТ трябва да е ос-
ъзнато, да се разбере как е правилно 
да се провеждат терапиите и какво 
представлява самото лечение. Именно 
това ще позволи на всеки притежател 
на АГАПИТ да се възползва от главно-
то му преимущество – възможност-
та да се прилага напълно индивидуален 
подход. Самото боравене с апарата и с 
програмите е много улеснено и достъп-
но за всеки.

Предимства на МК АГАПИТ
Какво прави Многофункционалния 

комплекс АГАПИТ наистина безценен 
помощник при лечение и профилактика 
на здравето и го отличава от извес-
тите досега апарати за биорезонанс-
но лечение?

• АГАПИТ обединява в едно няколко 
строго специализирани медицински 
апарата.

• АГАПИТ разполага със специален 
външен индуктор, наречен МАТРАК, 
който превръща терапевтичните 
сеанси в още по-ефективни, удобни, 
практични и начини за лечение и 
профилактика.

• При разработването и производ-

ството на апарата са използвани 
патентовани иновативни техно-
логии в областта на медицинска-
та техника и програмното осигу-
ряване. 

• Комплексът е максимално функцио-
нален - създаден е изцяло на базата 
на съвременните радиотехнически 
и програмни технологии. 

• Към АГАПИТ могат да се добавят 
и други лечебни методи - само 
чрез разширяване на програмното 
осигуряване и заложените опции в 
самия апарат. 

• С комплекса АГАПИТ се извършва 
контактно лечение - чрез два ръч-
ни електрода. 

• Като допълнителна опция (не 
влиза в основната окомплектовка) 
към АГАПИТ може да се използва 
безконтактно лечение чрез втори 
външнен индуктор - Индукционно 
колие.

• Комплексът е съвместим със 
софтуерния програматор Лайф 
командер. Към програматора е съз-
дадено методично ръководство  с 
указания за курсовете на терапия, 
количеството сеанси, как да се 
изготвят  комплексни комбинира-
ни терапевтични въздействия от 
съществуващите програми.

• Възможност за разширяване да 100 
000 и повече индивидуални програ-
ми и комплекси от програми.

МАТРАК - външен индуктор на 
МК АГАПИТ

МАТРАКЪТ на МК АГАПИТ е излъчва-
тел на обемно терапевтично поле, кое-
то се разпространява над и под него 
и има големина над 2 - 3 метра. С този 
външен индуктор пациентът може да 
се лекува и когато е в хоризонтално по-
ложение на тялото - докато спи или си 
почива. Известно е, че терапията по 
време на физиологичен сън е най-благо-
приятна за организма.

Сънят е физиологичен процес, който 
позволява на организма да се отпусне и 
да си отдъхне. По време на сън се забавя 
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Третият и четвъртият стадий на  
БС са дълбокият сън (в тези стадии е 
много трудно да събудите човека), мо-
зъкът работи  в режим на делта-вълни. 

След четвъртия стадий органи-
змът се връща обратно на втория и 
след това преминава на стадий БДО -  
тогава на практика сънуваме, а мозъ-
кът работи в режим на бета-вълни. 

По тази причина се смята, че 
най-физиологично е да се назначават 
Биорезонансни терапии след заспива-
не или в процеса на съня. Тази препо-
ръка много удобно може да се прилага 
чрез МАТРАКА на ТК АГАПИТ.

Матрачният индуктор е много це-
нен за хора, които:

• са трудно подвижни или пара-
лизирани и не могат лесно да 
достигат до различни лечебни 
апаратури

• са много заети и предпочитат 
да се лекуват или да провеждат 

профилактика на здравето си по 
време на сън или почивка

• за деца в различна възрасти, 
които могат да бъдат лекува-
ни, докато спят – от бебета до 
пораснали деца, чието внимание 
трудно се задържа и не могат да 
стоят дълго на едно място. 

При провеждане на лечебен сеанс, 
МАТРАКЪТ може да бъде поставен 
по различни начини – върху, до или 
под обикновено легло, на фотьойл, 
на  голям стол (без метални части в 
тях), под или встрани от обикнове-
но, масажно или болнично легло и т. 
н. – възможностите са неограничени 
и могат да се съобразят с индивиду-
алните изисквания на пациента и на 
лечебното заведение или с дома на 
ползвателите. 

Единственото ограничение при 
терапията с външния индуктор МА-
ТРАК, е тялото на пациента да се на-
мира в излъчвателното му поле.

ВИДОВЕ ТЕРАПИИ, прилагани с 
Многофункционалния Комплекс 
АГАПИТ

АГАПИТ дава възможност да се 
ползват най-съвременните подходи в 
биорезонансната терапия (БРТ). Едно 
от най-ценните му предимства е въз-
можността да се използват всички 
видове биорезонансни терапии чрез 
обемното електромагнитно поле на 
неговия външен индуктор по удобен 
за потребителите начин.

Екзогенна/активна БРТ
Лечението с Екзогенните програми 

е насочено към възстановяване и нор-
мализиране на биологичните процеси 
на клетъчните структури и на функ-
ционалните системи на организма. 
Терапията с тях добре се съчетава с 
всички други методи, познати в меди-
цината - и от класическата, и от тра-
диционната медицина. 

Терапията с Екзогенните програ-
ми, реализирана чрез АГАПИТ, дава 
многостранни възможности:

•  освобождава организма от болес-
нотворни фактори, които блоки-
рат енергията на организма

•  озволява да се съкрати или напъл-
но да се отстрани приемането 
на лекарствени препарати

•  съхранява, организира и възста-
новява нарушеното равновесие 
на организма

•  предоставя алтернатива за 
възстановяването на организма, 
когато с общоприетите терапии 
не е постигнат резултат при 
лечението.

Биорезонансната терапия (БРТ) ко-
ригира функциите на организма с по-
мощта на електромагнитни излъчва-
ния със строго определени параметри, 
подобно на камертон, който отговаря 
на определен честотен спектър на 
звуковата вълна.

При биорезонансната терапия не 
може да се навреди на организма - ме-
тодът и самият процес на лечението 
са абсолютно безвредни и не предиз-
викват странични ефекти. Затова 
могат да се провеждат толкова кур-
сове, колкото са необходими, за да се 
достигне до терапевтичен ефект. 
Условнопатогенната флора също не 
се засяга при лечението. Необходимо е 
единствено да се регулира нивото на 
интензивност на излъчването и то 
зависи от типа кожа на пациента - ако 
възникне леко пощипване по кожата в 
областите на допир с електродите, 
интензитетът трябва да се намали.

Биорезонансната терапия се про-
вежда чрез въздействие върху пациен-
та по два начина:

•  с индукционно магнитно поле 
(чрез индуктори)

•  чрез електричен сигнал с опреде-
лена честота - с електроди. 

Възможно е едновременното из-
ползване на индуктор и на ръчни елек-
троди. Честотният спектър на въз-
действие е много голям: от 0 до 25 
кХц - поддавани чрез индукторите, и 
от 0 до 3 мХц - чрез електродите.

В използването на биорезонанс-
ната терапия с АГАПИТ няма нищо 
сложно. Преди лечението трябва да 
се определят характеристиките на 
електромагнитното излъчване от 
конкретния паразит или вид патоге-
нен микроорганизъм, който трябва да 
бъде отстранен. При провеждане на 
лечението, апаратът се настройва в 
съответствие с получените данни. 

Характеристиката на „лечебни-
те” вълни се подбира така, че при 
тяхното наслагване върху излъчва-
нето от патогена, той отслабва. В 
резултат на лечението се нарушава 
физиологията на патогенните клет-
ки (например, бактерии или клетки на 
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паразити). При продължително лече-
ние патогенните клетки умират. При 
това, за човека това въздействие е 
безопасно: силата на излъчване от 
апарата е много слабо, а характерис-
тиките му не влияят върху тъкани-
те на организма. 

Когато програмите са избрани пра-
вилно, болните се чувстват значител-
но по-добре още след първите сеанси. 
Курсът на лечение зависи от характе-
ра на заболяването и от спецификата 
на самия възбудител, който го е пред-
извиквал - той може да продължи от 
няколко дни до няколко месеца. 

Терапевтичното биорезонансно 
въздействие с АГАПИТ може да се при-
лага върху всички органи и системи 
в организма, като: кожни проблеми, 
акне, брадавици, косопад, ендокринни 
и хормонални разстройства, мигре-
ни, понижен имунитет, остеопороза, 
артрит, психосоматична преумора и 
много други. На първо място по ефек-
тивност са хроничните дегенера-
тивни заболявания като: ревматизъм, 
отслабена имунната система, алер-
гии, болки с различен произход, неврал-
гични или ревматични болки, трудно 
зарастващи рани, следоперативно ле-
чение, астма, бронхит, гастрит, дуо-
денит, язва и т. н. 

Известно е, че лечението на всяко 
заболяване трябва да започва с тре-
тиране на етиологичните фактори. 
Въздействието върху тях прекратя-
ва съществуването на заболяването. 
Но последствията от пребиваване-
то в организма на бактерии, вируси, 
гъбички, хелминти и други паразити, 
остават. Затова след тяхното от-
страняване, лечението трябва да 
продължи с онези програми, които въз-
становяват функциите и баланса в 
засегнатите органи и системи и в ор-
ганизма като цяло. 

При лечението е необходимо да се 
добавят и програми, свързани със симп-
томите на заболяването. В „Симпто-
матичната терапия” или „Симптома-
тичното лечение” се включват лечебни 
програми, названието на които показва 
симптомите на заболяванията. Напри-
мер, Стафилококът, може да предизви-
ка пневмония, ринит или възпаление на 

тръбите на матката. Затова е необ-
ходимо да се подбират допълнителни 
програми, в зависимост от това какво 
е предизвикал даденият възбудител. 

Терапевтичните курсове се съста-
вят строго индивидуално, като се из-
хожда от общите соматични пробле-
ми и от индивидуалните особености 
на организма. Курсът с БРТ може да 
се удължи, когато организмът е мно-
го отслабнал и не може да се пребори 
с инфекцията само със стандартния 
курс (това се случва, когато инфекци-
ята е лекувана много пъти с тради-
ционни методи). 

По принцип, при назначаване на пър-
вия курс на лечение, (при паразитно 
присъствие) програмите се използват 
всеки ден,  1 - 4 пъти в денонощието. Те 
задължително се комбинират с програ-
ми за дренаж и за детоксикация на орга-
низма и със симптоматични програми. 

При необходимост от повторен 
курс, не се препоръчва всекидневно 
прилагане на програмите. Понякога 
то дори е противопоказно - особено 
при програмите, които са насочени 
към регулиране функциите на органи-
те и системите. 

Посредством екзогенната тера-
пия на АГАПИТ, се предоставят нови 
възможности на лекарите-фолисти за 
медикаментно тестване:

•  тестване на различни вредни 
вещества в организма

•  приготвяне на селективни хоме-
опатични препарати, подбрани 
специално за отделни органи или 
меридиани

•  приготвяне на електронни авто-
органопрепарати, автонозоди и 
т. н.

•  създават се индивидуални био-
резонансни препарати (БРП) по 
време на лечебната терапия

•  подбира се оптималната тера-
певтична доза на лечебните пре-
парати, приготвени с АГАПИТ

•  определят се страничните ефек-
ти от различни алопатични сред-
ства и се предоставя възможност 
за тяхното отстраняване в про-
цеса на биорезонансната терапия.
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Ендогенна/пасивна БРТ
Ендогенната/пасивната БРТ е ле-

чение чрез собствените електромаг-
нитни колебания на организма. Те се 
инвертират от апарата и се връщат 
обратно в организма - вече прерабо-
тени в здравословната честота на 
органа или на системата.

Това е терапия чрез външни елек-
трични сигнали или с магнитни поле-
та, с които определени органи и сис-
теми в организма влизат в резонанс. 
При подаването на честотите към 
отделните органи и системи или към 
пребиваващите в тялото патогенни 
микроорганизми, те реагират, като 
или се възстановяват функциите на 
организма, или се унищожават пато-
гените. 

Целта на терапия при лечение на 
пациенти чрез ендогенна/пасивна БРТ, 
е да се намерят и да се отстранят 
всички екзогенни и ендогенни източ-
ници на дисхармонични патологични 
колебания, които възникват в орга-
низма, вследствие на различни забо-
лявания. С тази терапия се неутра-
лизират патологичните колебания в 
организма на пациента и се активи-
рат защитните му сили. При това, не 

се използват никакви външни енергии 
- всички колебания са физиологични,  
т. е. получени от самия пациент.

Основополагащият принцип при па-
сивната БРТ е инверсията: колебания-
та, записани от ръцете и от стъпала-
та на пациента, постъпват във входа 
на апарата, инвертират се, усилват 
се, и се подават от изхода на апарата 
към другата ръка и другия крак на па-
циента. При това патологичните ко-
лебания се елиминират, а нормалните, 
физиологичните само леко отслабват, 
което им действа като трениращ и 
активиращ фактор. 

Всяко живо същество притежава 
информационна матрица, състояща 
се от отделни електромагнитни ко-
лебания. Този спектър на колебания 
е характерен за дадения пациент (за 
момента) и може да съдържа всички 
характерни информационни сигнали 
на организма. Освен физиологични-
те колебания, носещи информация за 
здравето на хармоничните сигнали, в 
спектъра се съдържат и патологични 
дисхармонични колебания (излъчвани 
от увредените органи или други пато-
логични фактори), които в процеса на 
терапия е необходимо да бъдат силно 
отслабени или напълно да изчезнат.

 Болестта е нарушаване на балан-
са в честотния спектър на организма 
под влиянието на патологични (дис-
хармонични) колебания. Това позво-
лява за лечение да се използва сложен 
спектър от собствените електро-
магнитни колебания на пациента. Тук 
вече става въпрос за биофизична те-
рапия в чист вид. 

Апаратурата превръща сигнали-
те, приемани от пациента, в сигнали, 
които оказват терапевтично въз-
действие. При това влияние върху 
организма мигновено се променя спек-
търът на собствените колебания. 
Впоследствие, постепенно се възста-
новява динамичното равновесие в ор-
ганизма (хомеостазата).

Когато се използва АГАПИТ за при-
лагането на Ендогенна терапия, се по-
лучават различни положителни ефек-
ти и възможности за лечение:

•  активират се саморегулиращите 
способности на организма. Из-
ползват се резервните възмож-
ности на пациента за възстано-
вяване в оптимална за него форма

•  извеждат се от организма на-
трупаните екзо- и ендотоксини 
(мезенхимно реактивиране), 
отстраняват се различни нато-
варващи фактори в организма, 
стоматологични материали и др.

•  коригират се психосоматични 
състояния

•  нормализира се работата на 
каналите (меридианите) в човеш-
кото тяло

•  лекуват се алергии, чрез пригот-
вяне на електронни антиалерге-
ни (те деблокират биофизичното 
ниво на управление в организма)

•  лекуват се алкохолна, наркотич-
на и никотинова зависимост

•  извършва се профилактика на 
здравето

•  дава се възможност за повишава-
не качеството и продължител-
ността на живота на пациента.

Използването на Ендогенната те-
рапия чрез АГАПИТ, дава възможност 
за създаването на индивидуални био-

резонансни, хомотоксикологични пре-
парати, а терапията на състоянието 
и на заболяването да се извършва чрез 
приготвените с апарата електронни 
инверсни препарати. 

Пасивната биорезонансна терапия 
притежава абсолютно универсален 
спектър на употреба. Показанията 
за използване на този метод обхва-
щат всички познати нарушения, не-
зависимо от това, дали са остри или 
хронични, органични или функционал-
ни. На първо място това са хронич-
ните и дегенеративни заболявания, 
отслабването на имунната система 
и алергиите. Също и всички видове 
болки - невралгични болки, туморни, 
до- и следоперативни болки, трудно 
зарастващи рани, следоперационно 
лечение. Към тях могат да се добавят 
още и астма, бронхит, гастрит, дуо-
денит, язва, болки вследствие на обра-
зуване на злокачествени тумори и др. 

Някои заболявания, при които дока-
зано се достига терапевтичен успех с 
прилагането на това лечение са: миг-
рени, хронични и остри заболявания на 
лимфната система, сърдечни и сърдеч-
но-съдови заболявания, панкреатит, 
киста на панкреаса, на матката или 
на яйчниците, диабет при възрастни 
и деца, цистит, нефрит, белези, до- и 
следоперативно лечение в стома-
тологията, алергии, нарушаване на 
съня, всякакви токсични въздействия, 
включително отравяне, предразпо-
ложеност към инфекции при децата, 
полова несъвместимост по резус-фак-
тор, и много други. 

Не трябва да се смята обаче, че би-
орезонансната терапия може напълно 
да замени приемането на лекарства 
във всички случаи. Но както показва 
практиката, тя може съществено да 
намали  тяхното количество. По прин-
цип, отслабеният организъм на хро-
нично болния човек не притежава ця-
лата информация, необходима за борба 
със заболяванията. В тези случаи само 
биорезонансната терапия не е доста-
тъчна и се налага да се приемат и хоме-
опатични препарати. Те от своя стра-
на внасят допълнителна информация, 
която активира блокираните резерви 
на организма и съществено повишава 
ефективността от лечението.
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Ендогенното биорезонансно въз-
действие може да бъде насочено как-
то към неутрализиране на патологич-
ните, така и към възстановяване на 
нарушените физиологични колебания. 
Предлаганият метод, който се опира 
на древната традиционна медицина, 
за разлика от повечето познати ме-
тоди на физиотерапия, не е свързан 
с нагряване на тъканите, което при-
числява този метод към “лечебен фак-
тор с ниска интензивност”. 

Засега не са познати абсолют-
ни противопоказания за използване 
на Ендогенната БРТ. Относителни 
противопоказания са неадекватна 
оценка на болния за своето състоя-
ние (психични заболявния) и затруд-
нен контакт с болния. Съществуват 
и състояния, при които използване-
то на Ендогенната БРТ е ефективно. 
Това са:

•  токсикози, тежки отравяния

•  психични причини

•  състояния на тежки дефицити в 
организма.

При тежки отравяния, т. е., кога-
то организмът е буквално “удавен” или 
има “комплексно задръстване” с токси-
ни, БРТ не е достатъчно ефективна. 

Трябва да се има предвид, че в такива 
случаи биохимичното въздействие 
на голямата маса токсини дотолко-
ва превъзхожда въздействието на 
електромагнитната информация, че 
елиминирането на патологичните ко-
лебания ще бъде безуспешно. Едва ли е 
възможно, при случаи на тежко отра-
вяне с арсен например, да се спаси паци-
ента с помощта само на БРТ, въпреки 
че такива опити не са правени. 

Съществуват и токсикози, върху 
които може да се въздейства с пасивна 
БРТ. На първо място това са уремични 
или диабетни “задръствания” на орга-
низма. В такива крайни ситуации Ендо-
генната БРТ може да е много полезен.

Истинските психични заболявания, 
като шизофрения и маниакално-депре-
сивни психози, не са подходящи за Ен-
догенната БРТ, във всеки случай става 
дума за тези, които са първични (непо-
средствени и преки).  Към психичните 
причини се причисляват и духовните 
и душевни проблеми, които никога не 
се приемат като заболявания и не се 
лекуват от лекари и психотерапевти.

 Дефицитни състояние не се лекуват 
с Ендогенната БРТ. Това са състояния-
та на недостиг на витамини, минерали 
и микроелементи, желязодефицитни 

състояния, инсулинов дефицит и др. 
Отсъстващите вещества трябва да 
бъдат доставени на организма отвън. 
Пасивната БРТ ще подпомага усвоява-
нето на подаваните минерали, вита-
мини и микроелементи с храната или с 
други способи, но не може да ги замени 
в случаи на тяхната липса в организма.

Човешкият организъм има нужда не 
само от своите собствени честотни 
колебания и не е зависим единствено 
от тях. За да живее пълноценно, той се 
нуждае и от други честоти, които се 
намират извън него - те се пораждат 
от Слънцето, от планетите, както 
и от вътрешността на планетата 
Земя. Ако тези честоти са в недостиг 
или отсъстват, възникват заболява-
ния. Отсъстващите колебания тряб-
ва да бъдат замествани - преди всичко, 
това са честотите на естествената 
светлина и т. нар. вълни на Шуман. 

Провеждане на  
Ендогенна терапия 

Ендотгенната биорезонансна те-
рапия се извършва само чрез използва-
не на електродите. Те трябва да кон-
тактуват директно с повърхността 
на тялото, така че да се получава до-
бър електричен контакт с кожата. 

•  Електроди за ръцете - използват 
се за лечение на всички органи, 
разположени над диафрагмата. 

•  Електроди под стъпалата – из-
ползват се предимно за лечение 
на органите под диафрагмата. 

•  Електроди за главата - през тях 
в тялото навлизат сигналите, 
получени от електродите на 
ръцете и под стъпалата. 

Като се има предвид пътя на мери-
дианите - те  преминават през целия 
организъм, при използване на елек-
тродите както за ръцете, така и под 
стъпалата, се лекува цялото тяло. 
За да се разширят възможностите и 
ефекта от терапията, се препоръчва 
едновременно да се използват всички 
електроди. 

След терапия, месинговите елек-
троди се почистват със 70%-ен спирт 
и се доближават един до друг, за да се 
изтрие информацията от предишния 
пациент.

Контрол на терапията се провеж-
да с помощта на измерванията по ме-
тода на Фол или Експрес диагностика, 
когато показателите на тези мериди-
ани (органи) достигнат стойността 
на нормата и отсъства Феномена на 
падащата стрелка.

Режими на  
Ендогенната терапия 

Програма Хоризонтална терапия: 
автоматично се включват най-напред 
електродите за ръцете, а след това и 
тези под стъпалата. Този режим се из-
ползва най-често. Той е много щадящ. 
Прилага се при заболявания на вътреш-
ните органи и на опорно-двигателния 
апарат (гръбначен стълб и стави).

Програма Вертикална терапия: 
най-напред се включва дясната, след 
това лявата страна. Този режим се 
използва при ендокринни заболявания, 
тъй като стимулира ендокринната ос 
на организма (хипоталамус, хипофиза, 
епифиза, щитовидна жлеза, панкреас, 
надбъбречни жлези, тестиси и яйчници).

Програма Диагонална терапия: 
този вариант на терапия се използ-
ва при множество енергийни блока-
жи в органите и по гръбначния стълб, 
най-вече при онкологии. 

Програма Кръгова терапия: тя 
е синтез между Хоризонталната и 
Вертикалната терапия. Провежда се 
по посока на часовниковата стрелка, 
което способства активирането на 
ензимните системи в организма. 

Програма Ръчен режим: дава въз-
можност да се избират до 10 мери-
диана, които при диагностиката са 
показали най-големи нарушения или са 
свързани по правилата на У-син. Ако 
при метода на Фол се появяват от-
клонения от нормата на 1 - 3 мериди-
ана, то БРТ се провежда по тези кон-
кретни меридиани. 
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Индукционна Терапия
Във всекидневието си човек посто-

янно е подложен на стрес, на различни 
нарушения на нормалната работа на 
главния мозък, което води до прояви 
и развитие на различни заболявания. 
Организмът на човека като една от-
крита система, непрекъснато обменя 
различни информации с околния свят, с 
външната среда, в която се намира. Той 
е саморегулираща се система. Мозъкът 
създава различни електроманитни ко-
лебания - мозъчни ритми, които се от-
белязват като алфа, бета, тета, делта 
честоти. Всеки от тях отговаря за 
различен тип дейности - за интелекту-
алните занимания, съня, напрегнатост-
та и отпуснатостта и т. н. 

При индукционната резонансна те-
рапия се използват програми, свърза-
ни преимуществено с честотите на 
главния мозък. Индукционната тера-
пия позволява да се стабилизират и 
да се хармонизират биоритмите на 
мозъчната дейност. Това се налага, 
защото дисонансът на тези ритми е 
причина за редица психични и физиче-
ски разстройства.

Индукционните терапии се при-
лагат само чрез различните видове 
индуктори. При тези програми не се 
използват електроди. Програмите 

в тази терапия въздействат преи-
муществено върху структурите на 
таламуса, който е тясно свързан с 
мезенхимната тъкан. Мезенхимът 
е система, която е ключова при въ-
трешната обмяна на информация в 
човешкия организъм. Индукционни-
те терапии въвеждат в организма 
необходимата информация, която 
помага за възстановяване на нор-
малните функции на неговите уп-
равляващи системи. Тази терапия 
позволява да се отстранят както 
психичните, така и физическите 
патологии.

Индукционната терапия използ-
ва резонансните ефекти за взаи-
модействие с електромагнитните 
ритми на главния мозък и стимулира 
тяхното нормализиране и възста-
новяване. По този начин лечението 
с тези биоритми задейства саморе-
гулиращите функции на организма и 
го заставя да се възстановява чрез 
собствените си резерви. Способнос-
тта на нашия организъм да съхраня-
ва получената информация осигурява 
продължителността на ефекта от 
сеансите на индукционната терапия.

Основните програми на индукцион-
ната терапия включват различни въз-
можности:

•  програми за покой и почивка

•  възстановяване на съня и подо-
бряване на заспиването

•  детски програми, програми за 
преодоляване на стресови и на 
депресивни състояния

•  програми за по-лесно обучение

•  релаксиране на мускулите

•  развитие на творческите и на 
деловите способности

•  церебрални програми, програми за 
повишаване на концентрацията

•  енергизиращи и обезболяващи 
програми

•  програми за увеличаване на резер-
вите на организма

•  преодоляване на различни зависи-
мости (цигари, алкохол, наркоти-
ци) и много други.

Научно е доказано, че физическото 
здраве е пряко свързано със стабил-
ността на психиката, с емоциите и 
със стресовите състояния, на които 
човек е подложен. Психичното състоя-
ние влия пряко върху имунната систе-
ма и върху хормоналния баланс. Затова 
силният стрес, например, води до нару-
шаване на хормоналния баланс и до дес-
табилизиране на имунната система.

АГАПИТ предоставя възможност 
за прилагане на всички видове програ-
ми за индукционно лечение.

Генераторът на честоти в 
АГАПИТ

Тази опция предоставя възмож-
ност да се регулират честотите и 
модулациите по време на лечението. 
В АГАПИТ са вградени два честотни 
генератора. Има възможност да се 
използват или ръчни електроди, или 
индуктори, или комбинация от тях. 
Изборът кой от тях да се включи, се 
извършва чрез съответните буто-
ни в менюто на комплекса. Честоти-
те се въвеждат ръчно, преходът към 
следващата единица на въвеждане се 
потвърждава с бутона ОК. Времето 
за провеждане на терапията също се 
фиксира ръчно. 

Генераторът на трептящата чес-
тота е електрически осцилатор. При 
него честотата на електрическите 
колебания периодично се разклаща, 
променя се. Такива генератори, по 
принцип, имат ниска мощност и след-
ват специален закон за промяна на 
честотата. Генераторното устрой-
ство позволява плавно да се променя 
честотата на синусоидалните изход-
ни колебания в определен честотен 
диапазон. 

Прилагането на нискочестотни 
токове с релируеми параметри се ос-
новава на факта, че те са подобни на 
физиологичните параметри на човека. 
Колебанията (осцилациите) се пода-
ват на входа по същия начин, както, 
ако честотата се настройва ръчно. 
В резултат на това амплитудата на 
сигнала на дадена честота може да 
се променя. С помощта на колебани-
ята на честотата се контролира на 
изходния сигнал на апарата, като се 
променя входящата честота. А след 
това - от получените (въведените) 
данни, се построява крива, по която 
се определят коридора на пропуска-
ните честоти, неравномерността 
на честотните характеристики и 
отслабването на сигнала на опреде-
лената честота и други необходими 
параметри.

Честотното колебание е за пред-
почитане в случаите, когато е необ-
ходима по-стабилна честотна харак-
теристика на вълната.

Честотна модулация - това е про-
мяната в честотата на трептене на 
генератора под въздействието на мо-
дулиращото напрежение.

В режима Генератор за фиксиране 
на честоти (Плъзгането е изключено) 
са възможни честотна и амплитуд-
на модулация. При преход към режим 
Плъзгане включено, амплитудната мо-
дулация е недостъпна, тъй като усил-
вателят на модулиращото напреже-
ние се изключва.

Режим на плъзгащите се честоти 
- това е режим на Генератора на елек-
трични колебания, честотата тук 
периодично се променя в зададените 
граници за определен промеждутък от 
време. Режимът е особено полезен, ко-
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гато не е известна точната честота 
за необходимото въздействие или по-
ради мутация, честотата постоян-
но се променя, или има друга причина.  
Амплитудата на сигнала може да се 
променя в процеса на генерирането.

Честотната модулация е промяна 
на основната честота на колебание 
в Генератора, която съответства на 
функцията на модулиращата често-
та. В процеса на модулирането се про-
менят информационните параметри 
на носещото колебание. 

Тъй като по време на модулацията 
се променят информационните пара-
метри на носещото колебание, наиме-
нованието на типа модулация зависи 
от променливия параметър на това 
колебание. Форми на амплитудната или 
честотната модулация на носителя: 
синусоидална (по подразбиране), право-
ъгълна, трионна, импулсна, триъгълна.

Въздействието с импулсен ток 
с правоъгълна форма (преди - ток на 
Ледюк) с продължителност на импул-
сите от 0,1 до 1 мсек и с честота от 10 
до 100 Хц, при първо въздействие про-
дължава 15 - 20 минути на процедура 
с последващо увеличачане до 1 час, при 
курс на лечението 11 - 21 процедури.

При импулсен ток с островърха 
триъгълна форма (тетанизиращ ток, 
преди - фарадичен ток), продължител-
ността на отделните импулси е 1- 17 
мсек и честота 100 Хц.

Диадинамичен ток (ректифицира-
ни импулсни токове със синусоидална 
форма или ток на Бернар) с честота 
50 и 100 Хц.

Към тази група на физичните аген-
ти спадат и синусоидалните модули-
рани токове: променлив ток със сред-
на честота (5 000 Хц) синусоидална 
форма, модулиран с импулси с ниска 
честота (10 до 150 Хц).

В АГАПИТ има и възможност за 
вземане на проби - подаване към ор-
ганизма на отделни порции на въз-
действащ ток. Това позволява да се 
намалят: 

•  образуването на топлина в тъ-
каните

•  натоварването на сърдечно-съ-
довата и на нервната система

•  избягването на ефекта на „при-
викване”. 

Преминаването на импулсния ток 
през тъканите на организма се съ-
провожда с преноса на различни веще-
ства, с промяна на концентрацията 
в тъканите, клетките, с поляризира-
не на мембраната, както и с химични 
процеси, които обуславят лечебното 
въздействие на електрическия ток 
и по-точно на импулсния. Импулсни-
ят ток значително усилва местно-
то кръвообращение в областта на 
въздействието, разширява артерио-
лите, повишава микроциркулацията, 
усилва венозния и лимфния оток. Пови-
шаването на местното кръвообраще-
ние възниква вследствие на мускулни-
те съкращавания, които пациентът  
усеща като вибриране на мускулите и 
това се запазва за около 1 - 2 часа след 
процедурата. 

При избирателно възбуждане на 
особените нервни влакна (които 
вземат участие при формирането 
на усещането за болка), те се акти-
вират без участието на двигател-
ните структури, т. е. няма съкра-
щаване на мускулите. Максимумът 
на въздействие е съсредоточен 
върху чувствителните аферентни 
влакна, които имат висока скорост 
на провеждане на нервните импулси. 
Благодарение на това, чрез механи-
змите на гръбначния стълб, се бло-
кира болковият импулс от патоген-
ното огнище.

 Противоболковият ефект започ-
ва да се проявява при честота 10 
Хц, постепенно нараства и достига 
максимума си при 60 - 70 Хц. Отслаб-
ването на острата болка и на хро-
ничния болков синдром се отбелязва 
още по време на процедурата и след 
това се задържа в продължение на 
1 - 4 часа. Повтарянето на процеду-
рата в значителна степен намалява 
интензивността на болката или я 
стопира за кратко време. При това 
се усилва локалният кръвен поток, 

Стратегиите за провеждане на 
биорезонансната терапия (БРТ) са 
свързани с методите за записване на 
биорезонансни препарати (БРП) - ин-
формпрепарати, докато се провежда 
самия сеанс на терапията.

 В АГАПИТ записването на биорезо-
нансни препарати се осъществява в 
чашата OUT. 

По време на сеанса с БРТ вещество-
то (препаратът) се поставя в чашата 
IN и се въвежда във вълновия контур: 
пациент-апарат, пряко (без инверсия). 
Ако в процеса на БРТ се включи инвер-
сия, тогава веществото (препаратът) 
поставен в чашата IN в процеса на био-
резонансното въздействие, трябва да 
се въведе във вълновия контур: паци-
ент-апарат, с инверсия. При инверсен  

който активира процесите на кле-
тъчното дишане и защитните свой-
ства на тъканите. Намаляването на 
отока около нерва подобрява също 
възбудимостта и проводимостта на 
кожните аференти и способства за 
възстановяването на потиснатата 
тактилна чувствителност в зоната 
на локалната болка.

Показания за използване за лечебно 
въздействие на опцията Честотен 
генератор са: функционални наруше-
ния на централната нервна систе-
ма - неврози, реактивни и астенични 
състояния, нарушаване на нощния 
сън, повишена емоционална и съдова 
реактивност, хипертонична болест, 
исхемична болест на сърцето, в ран-
ния следболничен период след прека-
ран инфаркт на миокарда, първична 
хипотония, нощно незадържане на 
урина, както и други заболявания, в 
патогенезата на които от значение 
са функционалните разстройства 
на централната нервна система, ви-
сшите вегетативно-ендокринни цен-
трове (бронхиална астма, невродер-
мит и др.).

запис свойствата на веществото 
(препаратът) ще се изравнят и ще 
се получи въздействие, което е про-
тивоположно на механизма, по който 
изначално действа препаратът. Това е 
необходимо при провеждане на деток-
сикация, извеждане от организма на ле-
карства, на екзо- и ендотоксини. 

Чашата OUT се използва за запис на 
хармонични и на дисхармонични на чо-
вешкия организъм честоти, премина-
ли селекция, сепарация и възможна ин-
версия в апарата за БРТ, а също така 
и запис на честотите на препаратите 
(веществата), поставени в чашата IN. 

В настоящия момент се използват 
пет основни стратегии за провежда-
не на ендогенна БРТ с едновременен 
запис на биорезонансни препарати. 

Стратегии и варианти за запис на 
биорезонансни препарати с АГАПИТ 
(в процеса на Ендогенна БРТ) 
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Първа стратегия
При тази стратегия биорезонанс-

ните препарати се записват от само-
то начало на процеса на БРТ. В чаша-
та OUT се поставя носителят, върху 
който ще се записва (вода, физиоло-
гичен разтвор, спирт, хомеопатични 
гранули и т. н.). Върху този носител 
се записват физиологични или патоло-
гични колебания с различни амплитуди 
и спектрални характеристики, които 
се променят в процеса на БРТ.

Особеност на апаратите, с които 
се провежда ендогенна БРТ е, че в про-
цеса на сеанса дисхармоничните (па-
тологични) колебания „D” отслабват 
и асимптоматично се стремят към 
„0”, а хармоничните (физиологични) ко-
лебания „H”  се стремят към нормата 
и всъщност се усилват. По този начин 
се подобрява съотношението: сиг-
нал-смущение, в резултат на което се 
възстановява контурът на спектрал-
но-селективното регулиране. В този 
модел биорезонансно въздействие не 
се отчитат вътрешни шумове, тъй 
като в дългия процес на самата тера-
пия, те се осредняват. 

Биорезонансната терапия приключ-
ва, когато показателите на БАТ при 
диагностика по Фол се връщат в нор-
мални стойности (т. е. 50 у. e., без да 
има Феномен на падащата стрелка). 

След завършване на терапията, би-
орезонансният препарат се изважда 
от чашата OUT, тества се каква е не-
обходимата доза и се дава на пациента. 

При провеждане на терапия при 
остри заболявания, общият биорезо-
нансен препарат (ОБР) се дава по-чес-
то, може дори и на всеки час. 

При терапия на хронични заболява-
ния се изписва по 1 - 2 пъти на ден. 

В процеса на терапия, провеждана 
по първата стратегия, патологични-
те колебания отслабват, а физиоло-
гичните се усилват. Тъй като записът 
се извършва от момента на започване 
на терапията, върху носителя са фи-
ксирани както патологичните, така 
и физиологичните спектри на колеба-
нията. По този начин предписаният 
биорезонансен препарат „усилва” дис-
хармоничните колебания, т. е. „усилва” 

се болестта. Едновременно с това се 
усилват и Н-колебанията, т. е. „за-
щитните сили” на организма.

Това е причината, през първата 
седмица на приемане на прапарата, 
приготвен по първата стратегия, да 
се получава обостряне на състояние-
то. Тя е подходяща за пациенти, които 
могат да издържат кратко обостря-
не. Затова първата стратегия може 
да се нарече още „Лечение чрез обос-
тряне”. Аналогични ефекти наблюда-
ваме и при хомеопатичното лечение, 
въпреки че практиката на използване 
на БРТ и БР-препарати (по първата 
стратегия) често дава съществено 
по-голям ефект при лечение и доста 
по-слаби обостряния в сравнение с хо-
меопатичните терапии. 

Степента на обостряне лесно се уп-
равлява чрез дозиране на БР-прапарат. 
Ако са предписани по 3 дози, 2 пъти на 
ден и пациентът е получил „лекарстве-
но обостряне”, трябва за 3 - 4 дни пре-
паратът да се приема до 1 - 2 дози, 2 
пъти на ден. Когато състоянието на 
пациента се подобри, дозата може да 
се върне към стандартния прием. 

Трябва да се отбележи, че първата 
стратегия е естествено завършване 
на цялата схема за лечение чрез Ендо-
генна БРТ. 

Втора стратегия
Тази стратегия е характерна с 

това, че биорезонансният препарат 
започва да се записва във времеви мо-
мент t2, който е различен от начало-
то на сеанса на БРТ – t1.

Записът на БР-препарати по втора-
та стратегия се извършва по следния 
начин: моментът на време t2 (момен-
тът на поставяне на хомеопатичната 
доза в чашата за запис OUT) се избира 
според желаната степен на обостряне 
– то е резултат от подчертаването 
на дисхармоничните колебания. При-
мер за момент на време t2, може да е 
моментът, когато показателите на 
БАТ по Фол са близки до нормата, но 
още не са достигнали от нея. 

Затова тази стратегия може да се 
нарече „Управляване на обстрянето”.  
В този случай степента на обостряне 

се регулира не с количеството на при-
емания БР-препарат, а с момента на 
запис на препарата - времето t2. Край-
ният момент да се постави препара-
та в резонаторната чаша за запис в 
случая, е началото на записа да започне, 
когато показателите на БАТ по Фол са 
достигнали границата на нормата. 

В този случай се записват само 
Н-колебанията, докато D-колебания-
та са вече компенсирани или погасени. 
Крайният момент на втората стра-
тегия е подходящо да се използва: за 
поддържане на други видове терапии, 
в това число хомеопатична; за подго-
товка на спортисти; за повишаване 
на работоспособността; за пред- и 
следоперативни периоди; по време на 
бременност и раждане; за поддържане 
на новородени и т. н.  

Трета стратегия
Във вълновия контур: пациент-апа-

рат се въвеждат пряко или с инверсия 
и дори едновременно - пряко и с инвер-
сия, различни вещества (препарати), 
които предизвикват насочена реакция, 
спонтанно адаптиране (натоварване). 
(В АГАПИТ за тази цел се използва до-
пълнителна чаша, включена към стра-
ничния вход – който ще служи като ин-
версен вход, чашата IN ще се използва 
за пряк вход и в този случай режимът 
за инверсия в апарата не се включва!!!) 

Използването на третата стра-
тегия е подходящо при случаи като: 
натоварване с нозоди, хомеопатични 
препарати, орган-препарати, алерге-
ни, инверсия на лечебен компенсиращ 
препарат, например - инсулин при за-
харен диабет, който се помества в ин-
версната чаша. Третата стратегия 
се провежда под контрол на ответ-
ната реакция на пациента - това поз-
волява да се оценят и да се тренират 
специфични адаптивни реакции. Осо-
беностите на апаратите за БРТ поз-
воляват да се проведат оценка и тре-
нировка на функцията за специфично 
адаптиране по отношение на един или 
друг агент - както на целия организъм, 
така и на отделни органи и системи.

Записът на БР-препарата може да 
се осъществява в произволни момен-
ти от времето на сеанса, в зависи-
мост от това какви задачи искаме да 
решим впоследствие при използване-
то на тези препарати. Може, напри-
мер, да се включи инверсията в проце-
са на БРТ и да се постави в чашата IN 
препарат, който е открит в пациента 
като алерген (битов прах, цветя, пера 
от възглавница, животинска козина). 
Тогава, в процеса на БРТ, алергенът ще 
се изведе от организма, ще се елимини-
ра и в края на терапията ще се запише 
общ биорезонансен препарат, в който 
са въведени Н-колебанията и инверси-
ята на алергена. Тази стратегия може 
да се нарече „Тренировъчни цикли”.
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Четвърта стратегия
Във вълновия контур: пациент-апа-

рат се въвеждат пряко или с инверсия, 
или едновременно пряко и с инверсия 
различни вещества (препарати), като 
целенасочено се намалява интензив-
ността на дадената патологична ре-
акция в организма. 

Пример за използване на четвър-
тата стратегия е провеждането на 
БРТ по всички меридиани или по избра-
ни меридиани - на фона на инверсен 
запис с БАТ, БАЗ или по меридианите с 
най-лоши показатели при измерване-
то по Фол. При провеждане на четвър-
тата стратегия може да се разграни-
чат следните времеви моменти: 

t1 – начало на провеждане на биоре-
зонансната терапия

t2 – начало на запис на дисхармо-
нични честоти

t3 – момент, в който записаните 
честоти инверсно се въвеждат 
във вълновия контур (съответ-
ният БР-препарат се поставя в 
инверсната чаша)

t4 – моментът, в който започва да 
се записва БР-препарата, използван 
по-нататък за лечение. 

Записването на БР-препарати по 
четвъртата стратегия се извършва 
по следния начин: избраните моменти 
t1 - t4 могат да се комбинират, напри-
мер, t1 и t2 - когато в началото на БРТ 
едновременно се свалят и се записват 
дисхармоничните честоти за крат-
ко време (40 - 80 сек.); t3 и t4 – когато 
записът на БР-препарата за лечение 
произвежда инвертирани дисхармо-
нични честоти, след въвеждането във 
вълновия контур. 

Технически тази стратегия се из-
пълнява по следния начин: от нача-
лото на терапията в чашка OUT се 
слага чашка с 2 - 3 дози и се провежда 
запис на дисхармоничните D-честоти 
в първите 40 - 80 сек. на терапията. 
Записът се произвежда при изключена 
инверсия. След това слагаме чашка-
та с дозите в чашата IN, включваме 
в апарата инверсия и провеждаме БРТ 
по една от програмите - Хоризонтал-
на терапия, Вертикална терапия, 
Кръгова терапия, Избор на терапия. 
В края на терапията, в последните 3 
мин., слагаме за запис чашката с хоме-
опатичната доза в чашата OUT. Полу-
чаваме ОБР препарат, в който ще са 
записани всички амплитуди на Н-чес-
тотите и инверсия на D-честотите.

Четвъртата стратегия реализира 
идеята на Ф. Морел за лечение на па-
тологичните колебания чрез инвер-
сия. Тя се използва в случаи на: тежко 
болни пациенти с хронични, комплекс-
ни патологии, отслабнали енергийно 
пациенти, когато има много лоши по-
казатели на меридианите при измер-
ванията по метода на Фол, при кожни 
заболявания, алергии, при необходи-
мост от прекъсване на остър процес, 
в случаите, когато първата страте-
гия дава излишно обостряне и т. н. 
Четвъртата стратегия се нарича 
„Стратегия с разтоварване”. 

Както вече отбелязахме, при за-
вършването на процеса е необходим 
преход от „Стратегията с разтовар-
ване” (четвърта), през „Тренировъч-
ните цикли” (трета стратегия), към 
„Управляемо обостряне” (втора стра-
тегия) и към използването на пър-
ва стратегия. Разгледаните четири 
стратегии реализират способността 
на човешкия организъм към „самообу-
чение” при различни условия. При това 
се предполага, че присъстващата в 
организма „информация за здравето” е 
потенциално достатъчна, за да се из-
лекува заболяването. 

Възможни са ситуации, когато по 
една или друга причина организмът не е 
способен „да се самообучава”: той е „заб-
равил” или „по начало не е знаел” да леку-
ва даденото заболяване, но е способен 
да се научи на това. Тогава лечението 
може да се реализира по схемата „учи-
тел-ученик” (донор-приемник, донор-па-
циент). Споменатата идея предста-
влява основата на петата стратегия 
на БРТ със запис на БР-препарат.

Пета стратегия 
При тази стратегия в контура на 

пациента се въвежда директен биоре-
зонансен запис от адаптивната реак-
ция на „донора”, след като е насложен 
записът на патологичните D-често-
ти на пациента. Реализирането на 
петата стратегия се осъществява 
поетапно. На първия етап се прави 
запис на патологичните D-честоти 
на пациента (както при четвъртата 
стратегия). Най-добре е да се използ-
ва програмата Изборна терапия и да 

се изберат меридианите с най-лоши 
показатели по Фол. 

В чашата OUT се поставя чашка с 
2 - 3 дози и в продължение на 40 - 80 
сек. се записват дисхармоничните 
честоти от най-поразените мериди-
ани на пациента. При вторият етап 
- на „донора” (най-често млад кръвен 
роднина - син, дъщеря) се наслагва по-
лученият в първия етап БР-препарат 
от „получателя” (както при третата 
стратегия). Чашката със записаните 
D-честоти на пациента се поставят 
в чашата IN. Провежда се в продъл-
жение на 20 мин. БРТ за „донора” по 
програма Кръгова терапия - с включе-
на инверсия. В края на терапията - в 
последните 3 мин., се записва ответ-
ната реакция на „донора” към наслаг-
ването, в чашата OUT  се поставя 
пълната чашка с дозите. На третия 
етап са възможни следните варианти 
за провеждане на терпията:

•  БРТ на пациента се осъществява 
на фона на добавените честоти, 
записани от „донора”

•  полученият от „донора” „обуча-
ващ” БР-препрат се дава непо-
средствено на пациента

•  БРТ на пациента се осъществя-
ва едновременно с инверсия на 
неговите D-честоти, които са 
записани в началото на проведе-
ното БРВ, и с „обучението” чрез 
препарата, получен от „донора”. 

Ключов момент в реализирането на 
схемата: „донор–пациент” е правилни-
ят избор на „донора”, тъй като той: 
трябва да е способен да лекува съот-
ветното заболяване; да няма заболя-
вания, които могат да се прехвърлят 
на получателя; да бъде съвместим с 
получателя - като възможност за реа-
лизиране на „обучителния” процес. 

Критерии за изпълнение на първо-
то условия е безсимптомната реак-
ция на БАТ на „донора” (с показател 50 
у. е.) при наслагването му със запис на 
патологичните D-честоти на пациен-
та (тест за способност за „лечение” 
или „обучаване”).

Критерии за изпълняване на второ-
то условие е да не се влошават показа-
телите на пациента при съвкупност 
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от БАТ, която описва състоянието 
му като цяло, когато „донорът” се 
включи във вълновия контур: „паци-
ент-апарат” (тест за „лоялност” или 
„толерантност” към пациента). 

Критерии за изпълнено трето ус-
ловие е безсимптомното подобряване 
на показателите на пациента в БАТ 
(намиращи се във вълновия контур 
„донор-апарат”) в процеса на провеж-
дане на сеанса БРВ, когато „донора” е 
натоварен с патологични D-честоти 
от този пациент. В случай, че пациен-
тът не може да бъде заедно с „донора”, 
критерий за адекватност на провеж-
даната терапия е нормализирането 
на показателите на пациента при 
тестване с БР-препарати, получени 
от „донора” по метода на Фол. 

За допълнителна защита на паци-
ента се осъществява превантивна 
БРТ от „донора” по втората стра-
тегия. За допълнителна защита на 
донора, след записа на обучаващия 
БР-препарат, се „отменят” натовар-
ванията, предизвикани от въвежда-
нето на D-честотите на пациента 
във вълновия контур „донор-апарат”, 
като се провежда БРТ на „донора”, с 
инверсия на тези колебания. 

Разглеждането на петте страте-
гии не обхваща цялото разнообразие 
на методите за БРТ и БРВ, но дават 
достатъчно информация за начални-
те етапи на работа. 

Създадените общи биорезонансни 
препарати се изписват на пациента 
в дозировка, която е тествана по сис-
темата на маркерите във ВЕГА-тест, 
чрез филтър на маркера KMX или чрез 
виртуалната компактна диагноза.

 При хронични патологии в ремисия 
се назначава приемане на препарата 2 
- 3 пъти на ден. При остри или хронич-
ни патологии в периода на обостряне 
се назначава през първото денонощие 
на всеки час-два. На второто деноно-
щие 4 - 5 пъти на ден, на третото - 2 
- 3 пъти на ден. Продължителността 
на терапията при хронично болнихора 
е до месец, при остри заболявания - 1 
- 2 седмици. След това, при необходи-
мост, се правят нови БР-препарати. 

Приготвяне на директни и на 
инверсни информпрепарати

При провеждане на ендогенна/па-
сивна БРТ можем да използваме чаша-
та IN за въвеждане на честотите на 
хомеопатичните или на алопатич-
ните препарати в контура на адап-
тивното регулиране. За целта слага-
ме флакон с препарат или с гранули, 
таблетки, капсули, ампула с разтвор и 
т. н. в чашата IN - в процеса на БРТ (по 
време на целия сеанс) информационни-
те копия на препарата ще се въвеж-
дат в организма на пациента. 

Когато провеждаме запис на 
БР-препарат по една от стратегиите 
на БРТ, то честотите на препарата 
се записват на крайния БР-препарат, 
поставен в чашата ОUT.

Ако искаме да изтрием от органи-
зма на пациента някакви вещества, 
токсини, алергени, можем да прове-
дем БРТ сеанс при включена инверсия. 
Тогава чашата IN става инверсионна 
и всички честоти, свалени от него се 
инвертират, докато се подават в кон-
тура на адаптираното регулиране с 
противоположни свойства. В този вид, 
инверсните честоти могат да бъдат 
записани на носител в чашата на АГА-
ПИТ - OUT. По този начин получаваме 
антидот, антитоксин, антиалерген.

Например: може да се приготви 
препарат „антисополи” в процеса на 
БРТ. Пациентът се оплаква от силно 
изявени симптоми на грип, подсмърча, 
простудил се е, тогава се взима негов 
секрет на салфетка или на целофан, 
и се поставя в чашка IN. Включваме 
инверсията в АГАПИТ, провеждаме в 
продължение на 20 минути ендоген-
на Кръгова терапия или чрез Ръчна 
терапия по меридианите Ly, P, Nd, Al, 
RP, Cd, R. В последните 3 минути сла-
гаме чашка с доза гранули или друг 
носител в чашата OUT. Правим запис 
на общия биорезонансен препарат 
(ОБР), в който ще се запишат високи-
те амплитуди на нормалните често-
ти и инверсните на секретите от 
носа. Полученият препарат помага 
да се свали възпалението от лигави-
цата на носоглътката. Той ще изведе  
токсините на бактериите и вирусите  

от организма и ще има антивирусно и 
антибактериално действие. 

Така приготвеният препарат се 
взима по 2 гранули на всеки час  - до 
изчезване на симптомите на грипа и 
настинката. След два дни се премина-
ва на приемане на гранулите 4 пъти на 
ден (за още 3 - 4 дни). По този начин -  
при остри прояви, можем да пригот-
вяме препарати от всякакви патоло-
гични секрети в организма.

 Пример за принципа на приготвя-
не на „анти-препарат”‘ може да бъде 
приготвянето на „антитабак” или 
на „антиалкохол”. Ако пациентът 
иска да се избави от вредните навици 
на тютюнопушенето, трябва да се 
вземат тютюн от цигарите, които 
пуши и елементи от неговата слюн-
ка. Завиват се в целофан и се поста-
вят в чашата IN, като в ТК АГАПИТ се 
включва Инверсия. Провежда се сеанс 
с Кръгова терапия. В началото на те-
рапията се поставя чашка с дозата 
гранули в чашата OUT на АГАПИТ и се 
прави запис на ОБР препарат. В този 
препарат ще присъстват инверсион-
ните честоти на тютюна и на него-
вата смола, никотина и целия процес 
на почистване на организма от про-
дуктите на горене на тютюна. Така 
приготвеният препарат се приема 4 
- 5 пъти на ден, по 2 гранули и допъл-
нително още 2 гранули, когато се по-
яви желание за пушене.

 По същата схема може да се при-
готви и препарат „антиалкохол”. Чаш-
ката с акохола се поставя в чашата IN 
на комплекса, включва се инверсията и 
за 20 минути се провежда Кръгова те-
рапия. В края на терапията - в послед-
ните 3 минути, се прави запис на ОБР 
препарат в чашата OUT. Препаратът 
„антиалкохол” се приема по 2 гранули, 
8 - 10 пъти на ден.

При използване на различни стра-
тегии за БРТ, се прави запис на общи 
биорезонансни препарати (ОБР). Кога-
то се взимат, те ще напомнят на ор-
ганизма на пациента, какво трябва да 
направи, за да се освободи от зависи-
мостта и да бъде здрав. Т. е. ОБР-пре-
паратите решават общите проблеми 
на организма. 

Приготвяне на индивидуални 
биорезонансни препарати 
(ИБРП)

Съществува и група препарати, 
които решават индивидуалните про-
блеми на организма. Те се наричат 
ИБРП - индивидуални биорезонансни 
препарати. 

За разрешаване на индивидуални 
здравословни проблеми, е необходимо 
да се определи маркера на патоло-
гията. Маркерът може да бъде общ 
указател на проблема или хуморален 
нозод - указател за конкретната но-
зологична форма.

Общи указатели за проблем във 
ВЕГА-тест са: Conium D30 (маркер 
за доброкачествени тумори), Rus. 
toxicodendron D60 (показател за кис-
тозни процеси), Carcynozinum D26 
(показател за тенденция към злока-
чествени процеси). Ако указателят на 
проблема се тества във ВЕГА-тест, 
чрез него като през филтър, може да 
се тестват меридианите, свързани 
със съответната патология. По този 
начин се изяснява в честотата на кои 
меридиани трябва да се тества пато-
логичния тест-указател. 

Единственото, което винаги 
трябва да помним при създаване на 
ИБРП, това е необходимостта от 
подробен и грамотен избор на филтър 
(тест-указател).

След това избираме в ТК АГАПИТ 
програма Ръчен режим и включваме 
Пасивна БРТ по избраните меридиани. 
Пациентът взима електродите в ръ-
цете, плоските електроди са под стъ-
палата, а челните електроди могат да 
бъдат и по дължината на меридиана 
на поразения орган (пространствена 
селекция на честотите). Поставя се в 
чаша OUT съответната доза гранули 
и за 3 минути се прави запис на ИБРП. 
Препаратът трябва да се тества 
след това, за да се определи количе-
ството на дозите - според указателя 
на проблема във ВЕГА-тест. 

Conium D30 дава падане на показа-
теля надолу, при тестване на 1 - 2 -  
3 гранули/таблетки стрелката ще 
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се вдига нагоре (поставят се в ре-
зонаторната чаша за тестване). 
Назначават се на пациента по 1 - 2 
- 3 гранули/таблетки, 3 пъти на ден. 
Препаратът ще отстранява добро-
качествените тумори в организма. 
По същия начин можем да направим 
ИБР-препарати по общите указатели 
на Rus. Toxikodendron D60 (кистозни 
процеси) – те ще отстраняват кис-
тозните процеси в организма. Или по 
показателя Carcynozinum D26 (пока-
зател за тенденция към злокачестве-
ни образувания) - за отстраняване на 
злокачествени процеси. Много добре е, 
ако на такъв пациент се направи още 
по-специфичен препарат - по хуморал-
ния нозод за тумора, който е открит 
в организма.

 Да допуснем, че това ще бъде но-
зод за аденом на простата или нозод 
за фибромиома на матката. Пригот-
вяме препаратити на същия принцип, 
както и в първия случай (по който се 
прави по общ показател). Намираме в 
честотата на кои меридиани във ВЕ-
ГА-тест се тества нозода за аденом 

(нозод за аденом на простата дава 
падане на стрелката надолу), после-
дователно, чрез филтър на нозода за 
аденом, включваме меридианите и оп-
ределяме кои от тях вдигат стрелка-
та нагоре.

 Така може да се направи запис на 
Индивидуален биорезонансен препа-
рат по нозода за фибромиома на мат-
ката, за кисти на бъбреците, кисти 
на щитовидната жлеза, кистозна 
гуша, кисти на черния дроб и т. н. 
Тестваните и откритите нозоди се 
използват само като тест-указател. 
Включва се в АГАПИТ програма Избо-
рен режим, избират се тестваните 
меридиани, пуска се програмата за 3 
минути и се прави запис на дозите в 
чашата OUT. 

Определяне на еднократната доза: 
указателят-нозод за аденом предиз-
виква падане на стрелката надолу във 
ВЕГА-тест, а записаният ИБР препа-
рат 1 - 2 - 3 дози води до вдигане на 
стрелката нагоре. Изписват се съот-
ветно по 1 - 2 - 3 дози, 3 пъти на ден. 

Съвместимост на АГАПИТ с 
програматора ЛАЙФ КОМАНДЕР 

Голямо предимство при използва-
нето на АГАПИТ е неговата съвмес-
тимост със софтуерния програматор 
Лайф командер, който разширява въз-
можността да се включват различни 
индивидуални терапевтични биорезо-
нансни програми при използването на 
АГАПИТ. 

Програмата на Лайф командер ра-
боти в честотния диапазон от 0,1 до 
3 МХц. Базовата честота на мета-
болитната активност на повечето 
възбудители е 30 кХц. В един режим 
могат да бъдат представени както 
базови, така и допълнителни видове 
патогени, които да се отстранят в 
същия режим. В състава на програ-
мите са използвани честотите на Р. 
Райф и на Х. Кларк.

С помощта на програмите в соф-
туерния програматор Лайф командер, 
може да се извършва конкретно инди-

видуално лечение за всички ползватели 
на АГАПИТ. Създадените индивидуал-
ни комплекси могат да се съхраняват 
в базата данни или в мини SD-карта. 

В указателната книга на програ-
матора - „Пътеводител в биорезонан-
сната практика”, са описани всички 
програми, които съдържа софтуерни-
ят програматор. Изведено е подробно 
обяснение как да се провежда лечение-
то - брой курсове и сеанси, подходящи 
и препоръчителни съпътстващи про-
грами и други особености.

Програмите, включени в програ-
матора Лайф Командер, могат да се 
използват самостоятелно или в те-
рапевтични курсове. Всеки курс е 
специфичен и изисква определен брой 
сеанси, които винаги трябва да са не-
четно число. При отстраняването 
на всякакви видове паразити или при 
лечение на заболявания, причинени от 

тях, терапията трябва да се извърш-
ва с поетапни сеанси, които се про-
веждат в определен ред. Програмите 
Дренаж и Детокс са задължителни, ко-
гато се премахват паразити. 

Лайф Командер съдържа няколко 
различни типа програми: насищане 
на организма, етиологични програми 
- работят върху причините за здра-
вословния проблем, симптоматични 
програми - когато вече има проявено 
заболяване, спомагателни програми - 
запълват някакъв недостиг в органи-
зма, активират функциите на органи-
те или системите.

Допълнителното включване на про-
грами в АГАПИТ на терапевтичните 
апарати с различни програми се осъ-
ществява само за няколко минути и 
не изисква специално обучение и под-
готовка. Програматорът може да се 
настройва за работа на шест езика: 
руски, английски, немски, български, 
полски, чешки. 

При използване на програмите от 
софтуерния програматор Лайф Коман-
дер могат да се прилагат контактни и 
безконтактни методи на терапия.

Благодарение на съвременния про-
грамен комплекс, Лайф командер не 
изисква особени ресурси от компю-
търа, с който се работи (като сис-
темни настройки, специални виде-
окарти и др.) Програматорът лесно 
се ситуира и се обновява на всеки 
компютър или лаптоп.

В базата данни на Лайф командер 
са включени 3 775 програми в чети-
ри сектора: Терапевтични програми, 
Комплекси с програми, Антипаразитни 
програми, Паразити. Така всеки потре-
бител има възможност да зареди в своя 
биорезонансен апарат с голям брой те-
рапевтични програми, които са му не-
обходими за индивидуално лечение.

Включеният в Лайф командер  раз-
дел „Мои програми” позволява ръчно 
създаване на индивидуални лични ком-
плекси от програми, които да се съх-
раняват в програматора.

Работата с програматора е мак-
симално облекчена. Допълнителното 
програмиране се осъществява само за 
няколко минути и не изисква специал-
но обучение и подготовка. 
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Терапевтични програми, 1 510 броя
 Седемте чакри, 7
Акупунктура - неврология, 2
Алергология, 8
Анатомия, физиология и хистология, 197
Вертебрология, 27
Гастроентерология, 59
Гинекология и акуше, 32
Главоболие, 4
Дерматология и козметология, 65
Ендокринология, 38
Инфекциозни болести, 24
Кардиология и сърдечно-съдова система, 
87
Лимфология, 13
ЛОР, 77
Мамология, 2
Неврология, 52
Обща енергия, жизненост, 7
Онкология, 13
Офталмология, 26
Проктология, 20
Психология и психиатрия, 11
Пулмология, 27
Ревматология, 15
Сексология, 4
Симтоми и синдроми, 60
Стоматология, 21
Урология и нефрология, 58
Физиологични ефекти, 75
Флебология, 10
Хематология и имунология, 40
Хепатология, 32
Хирургия, травматология и атрология, 
48

Комплекси с програми, 255 броя
3 програми, 3
Аденом на простатата, 7
Алергия, 8
Ангина, 6
Артрит, 8
Атеросклероза, 4
Безсъние, 6
Астма, 7
Бронхит, 6
Бъбречно каменна болест, 5
Вени, 7
Гастрит, 7
Депресия, 2
Дисменорея, 6
Жлъчнокаменна болест, 6
Аутизъм, 8
Затлъстяване, 5
Захарен диабет, 9
Захарен диабет II-ри тип, 6
Климакс, 6
Козметология, 7
Колит, 5
Кариес, 4
Артрит, 2
Атеросклероза, 3
Миома, 6
Млечни жлези, 6
Набор от ем-терапия, 13
Наркология, 8
ОРВИ, 5
Отит, 6
Очистване, 5
Пиелонефрит, 5
Гръбначен стълб, 5
Зрение, 13
Програма за обучение, 3
Простатит, 6
Хипертония, 6
Диария, 4
Цистит, 6
Често боледуващи деца, 6
Язвена болест, 5

Програматорът Лайф командер е структуриран по следния начин:

Антипаразитни програми, 1 182 броя 
АИДС, 11
Акарология, 4
Акупунктура, 5
Алергия, 17
Артрология, 13
Болести, предизвикани от бактерии, 77
Болести, предизвикани от вируси, 103
Болести, предизвикани от гъбички, 60
Болести, предизвикани от едноклетъч-
ни, 24
Болести, предизвикани от хелминти, 40
Болка, 30
Вертебрология, 21
Ветеринария, 12
Гастроентерология, 43
Гинекология, 34
Грип, 17
Дерматология, 47
Детоксикация, 25
Детски болести, 4
Ендокринология, 28
Ефекти, 13
Имунология, 11
Инфекциозни заболявания, 28
Кардилогия, 20
Лимфология, 10
ЛОР, 36
Антипаразитни, 43
Неврология, 88
Офтамология, 16
Психиатрия, 29
Пулмология, 20
Ревматология, 16
Симптоми и синдроми, 22
Стоматология, 27
Урология, 38
Хематология, 7
Хепатология, 17
Хирургия, 53
Хомепатични, 77

Паразити и други, 828 броя
Антибиотици, 8
Бактерии, 195
Брадавици, 10
Вируси, 59
Хомеопатия, 37
Гъбички, 229
Индукционни програми, 71
Кърлежи, 6
Кръгли и плоски червеи, 40
Лентови червеи, 48
Наркоманни, 25
Препарати, 9
Зъби, 24
Едноклетъчни, 45
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ЕО дЕкларация за съОтвЕтствиЕ
Долуподписаният, „Олвия инф” ООд
     1000 гр. софия, ул. „трапезица” № 2, ет. 3
     република България
     телефон: +359 988 878 696

декларирам на собствена отговорност, че:
Продуктът: Биорезонансно устройство
Търговска марка: OLVIA
Модели: AGAPIT
Производител: „Олвия инф” ООд, софия, република България

е проектиран, конструиран, произведен, опакован и етикетиран при прилагане на принципите за 
безопасност и съгласно съвременните технологии в съответствие със съществените изисквания на:
Директива 93/42/ЕИО, въведена с „Наредба за съществените изисквания и 
процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания 
на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските 
изделия”,
като са изпълнени изискванията съответно на следните български стандарти, въвеждащи 
хармонизирани европейски стандарти:

               EN 60601-2-10:2015+A1:2016 
       (БДС EN 60601-2-10:2015+A1:2017)
                 EN 60601-1:2006+A1:2013+A12:2014
       (БДС EN 60601-1:2006+A1:2013+A12:2014)
и   
                 EN 60601-1-2:2015 (БДС EN 60601-1-2:2015)

          EN 61000-4-2:2009 (БДС EN 61000-4-2:2009)
          EN 61000-4-6:2014 (БДС EN 61000-4-6:2014)
          EN 61000-4-8:2010 (БДС EN 61000-4-8:2010)
          EN 61000-4-20:2010 (БДС EN 61000-4-20:2010)
          EN 61000-4-3:2006+А1:2008+А2:2010
(БДС EN 61000-4-3:2006+А1:2008+А2:2010).

При правилното му монтиране, поддържане и използване по предназначение, при условията и 
за целите, за които е предвидено, по начин указан в придружаващите го инструкции и информация за 
безопасност, не застрашава безопасността и здравето на пациентите, медицинските специалисти и 
трети лица.

 маркировката върху медицинското изделие и опаковката удостоверява, че е оценено 
съответствието на медицинското изделие с всички приложими съществени изисквания, определени 
в посочената по-горе Директива (Наредба), като е приложена процедура „ЕО деклариране на 
съответствие” съгласно приложение № 6 от наредбата  и че „Олвия инф” ООД поддържа и съхранява 
техническата документация и ЕО декларацията за съответствие на разположение на органите, 
извършващи надзор на пазара (лицата по чл. 86, ал. 2 от Закона за медицинските изделия).

Година на поставяне на маркировката -   18
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.
Издадена от: Сергей Копбаев, Управител, „Олвия инф” ООД.

гр. София, 09.03.2018 г.
        ............................................ 
             Сергей Копбаев, „Олвия инф” ООД
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