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МЕТодъТ БИоРЕЗоНАНСНА ТЕРАПИЯ
Биорезонансната терапия (БРТ) е най-сигурният и действен метод за 

лечение на организма - при него са изключени всякакви странични ефекти. 
С тази терапия се въздейства върху електромагнитните колебания и 
вибрации, свойствени за всички органи и системи в човешкото тяло. По 
време на това въздействие  процесите в организма се нормализират и се 
хармонизират. 

Резонансно-честотната терапия може да неутрализира патоло-гичните 
честотни колебания в организма и да възстанови неговите физиологични 
колебания, нарушени от различни негативни състояния, процеси или от 
паразитно присъствие. На практика, при тази терапия електромагнитните 
колебания влизат в резонанс с организма. Тя може да въздейства както на 
клетъчно ниво, така и на ниво органи или системи от органи - терапията е 
съобразена с техните честотно-вълнови параметри.

Биорезонансният терапевтичен метод може да бъде използван при 
всякакъв вид проявени нарушения – остри, хронични, функционални, при 
спешни състояния. Той има абсолютно универсален спектър на прилагане. 
С него могат да се коригират изключително голям брой състояния, сред 
които: хронични дегенеративни заболявания, ревматизъм, отслабване 
на имунната система, алергии; болки от всякакъв характер; невралгични 
болки, ревматични невралгии, отоци при пред- и следоперативни болки 
и усложнения, трудно зарастващи рани, следоперативни лечения; астма, 
бронхит, гастрит, дуонденит, язви, болки в резултат на злокачествени об-
разувания и мн. др. 

БРТ сe прилага успешно и при появата на патологии (или за профилактика), 
възникнали вследствие на електромагнитните колебания в околната среда – 
геопатогенни зони, електромагнитен смог и т. н.

Биорезонансната терапия е особено ефективна в случаите, когато 
постигането на оздравителен ефект с традиционните методи е невъзможно 
или е съпроводено със загуба на време и финаси. 
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СПЕЦИФИкИ НА АПАРАТИТЕ 
СЕРИЯ ПАРТНЕР

Принципите на целенасочено въздействие с електромагнитни коле-
бания, които имат своя честота, форма и амплитуда (в зависимост от про-
явените здравословни проблеми или при различни видове възбудители), 
са заложени в основата на функционирането на трите апарата серия 
Партнер. С тяхна помощ могат да се проведат целенасочени терапии на 
редица заболявания и на свързаните с тях синдроми, може да се ускори 
извеждането от организма на различни видове възбудители (паразити) и на 
ендотоксини, на отпадни продукти от метаболизма на патогенната флора, 
попаднала в човешкото тяло и др.

Биорезонансните апарати серия Партнер прилагат научно и практи-чески 
доказаните възможности на резонансно-честотната терапия. В последните 
години методът се наложи като изключително ефективен и безопасен при 
лечение и при профилактика на много голям брой заболявания, включител-
но и причинените от различни възбудители.

Апаратите серия Партнер, които извършват биорезонансна терапия, 
са предназначени главно да помогнат при нормализирането и при възста-
новяването на жизнените процеси в организма или да извършат ефективно 
антипаразитно лечение на хора от всяка възраст. Методът на лечение с 
тях е напълно безопасен за здравето на човека. Условно-патогенната фло-
ра в организма не се засяга по никакъв начин при прилагането на този 
терапевтичен метод.

При всички апарати от серията е въведена диференцирана схема на 
различен брой терапевтични честоти с подходяща интензивност на сигнала. 
Освен това, в апаратите е фиксирано и времето за провеждане на дадената 
терапия. Когато, например, се въздейства върху различни възбудители, за 
всеки лечебен цикъл са зададени необходимите параметри - в зависимост 
от вида и от локализирането на причинителя на патологията.

С апаратите серия Партнер се извършва Екзогенна (активна) Биоре-
зонансна Терапия. Те имат изключително широко приложение. Досега не е 
известна област от медицината, в която да не играят роля електромагнитните 
колебания на човека. Затова може да се каже, че използването на този 
терапевтичен метод - чрез подходящите апарати, е неограничено. 

С един апарат могат да се лекуват или да правят профилактика няколко 
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ползвателя. Апаратите от серията са подходящи както за клинично 
ползване в различни видове кабинети и центрове, така и за домашна или 
за индивидуална употреба. 

Терапевтичното въздействие върху заболяванията, симптомите и 
възбудителите с трите вида апарати - Партнер, Партнер Индукшън и 
Партнер Про, се извършва с едни и същи честоти. По време на работа 
апаратите използват честотите на органите, системите, паразитните 
форми, които са открити и изследване от учените Фол, Райф, Шмидт, 
Кларк.  Начинът, по който се осъществява лечебното въздействие обаче, 
е специфичен за всеки от апаратите. Въздействието при терапиите може 
да бъде безконтактно или контактно, което се обуславя от използването 
на различните накрайници, с които разполагат отделните апарати. В 
сравнителната Таблица 1 са посочени възможностите при терапевтичното 
въздействие, с които разполагат апаратите от серията. 

Както отбелязахме, терапевтично въздействие с апаратите Парт-
нер може да се прилага върху всички органи и системи от органи в 
човешкия организъм. В досегашната практика успех при въздействието на 
биорезонансната терапия е постиган при редица заболявания, по-разпрос-
транените от които са: мигрена, хронични и остри заболявания на лимфната 
система, сърдечни и сърдечно-съдови заболявания, панкреатит, кисти - 
на панкреаса, на матката и яйчниците, диабет при деца и възрастни, 
цистит, нефрит, белези (цикатрикси), пред- и следоперативно лечение 
в стоматологията и мн. др. 

Ефект от биорезонансната терапия е доказан също и при алергии - 
предимно към хранителни продукти, при нарушения в съня, при всички 
последствия от различни видове токсично въздействие, включително 
отравяния; предразположение към инфекции при деца; полова 
несъвместимост по резус-фактор, епикондилит и много други. 

Апаратите серия Партнер са изработени, като са спазени всички правила 
за производството на медицински устройства. Те могат да се използват 
в лечебни заведения и в различни кабинети, в научно-изследователски 
лаборатории, като са изключително удобни при употреба и за лични цели.

Не се препоръчва да се използват апаратите в първите шест месеца на 
бременността и от хора с вграден пейсмейкър.
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Таблица 1 
Възможности на апаратите серия Партнер

ПокАЗАТЕЛИ ПАРТНЕР ПАРТНЕР
ИНдукшъН

ПАРТНЕР
 ПРо

Брой програми 71 71 + 479 479
Безконтактно въздействие • • •
Възможност за допълнителни 
лични програми • • •

Подвижен индуктор (петля) • •
Електроди за контактно
въздействие •

Генератор за въвеждане
на честоти •

ПАРТНЕР
Съвременен и ефективен, терапевтичният апарат Партнер е ценен 

помощник за безлекарствена терапия и за профилактика на множество 
здравословни проблеми - многобройни заболявания или паразитно при-
съствие в организма.

Апаратът Партнер подпомага 
регенерирането на отделните орга-
ни и системи в човешкото тяло. Чрез  
метода на биорезонансното честотно 
въздействие, той  дава възможност 
да се неутрализира вредното влия-
ние на паразитите, които доказано 
причиняват множество заболявания. 
Лечението е възможно на ниво 
клетка, на ниво органи или системи 

от органи, както и върху организма като цяло. 
Апаратът Партнер значително се отличава от подобните конкурентни 

устройства на други фирми. Той разполага с вградени лечебни програми и 
със специфични терапевтични комплекси. Освен включените в апарата 71 
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броя самостоятелни и комплексни програми, от базата данни на софтуерния 
програматор Лайф командер, в апарата Партнер могат да се въвеждат 
избрани отделни програми или комплекси от всичките 3 775 терапевтични 
варианти в програматора - могат да се съчетават индивидуални лечебни 
комплекси, в зависимост от необходимите на потребителя. Допълнителното 
програмиране на апарата Партнер - въвеждането на избрани лични 
терапевтични програми, се извършва за няколко минути и за него не се 
изисква специално обучение или подготовка.

Партнер е преносим и безконтактен биорезонансен апарат, кой-то 
можем да имаме винаги в себе си - да го поставим в джоба или в подхо-
дящ калъф, и докато той работи и ни лекува, ние да продължим да се 
занимаваме с обичайните си дейности. Апаратът е подходящ за лечение 
на лежащо болни, които трудно се придвижват до стационарни лечебни 
устройства, за малки деца и бебета, за много заети хора. 

Когато се извършва терапия с Партнер, достатъчно е апаратът да 
бъде разположен на разстояние до 35 см. от тялото, перпендикулярно 
с лицевата или с обратната страна (излъчването е едно и също) и да се 
включи програмата, за да се задейства лечебният процес.

С апарата Партнер лечебните процедури се извършват само безкон-
тактно. Той има изключително улеснен начин на използване. Времето за 
въздействие на всяка отделна програма е фиксирано и не е необходимо 
ползвателят да следи завършването й. Апаратът има вградени звуко-
ви съобщения и уведомява винаги, когато програмата е финализирана. 
Настройването на апарата за работа се извършва по начина, описан под-
робно в Инструкцията за употреба.

Вградените програми в апарата Партнер са разпределени в три секто-ра 
- Антипаразитни, Профилактични и Домашна аптечка.

Антипаразитни програми
В този сектор са включени 22 от най-често срещаните паразити в 

човешкия организъм – различни представители на хелминти, бактерии, 
гъбички, вируси, едноклетъчни. Сред тях са например, програмите за пре-
махване на стефалококи, стрептококи, хламидия, папиломавирус, кандида, 
ламблии, острици, аскариди и т. н. 

Методът на биорезонасната терапия предоставя уникалната възмож-
ност за ефективно справяне с един от най-тежките проблеми в човешкия 
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организъм - паразитното присъствие. Ако някои от обичайните заболявания 
се поддават на определени лечебни методи на класическата медицина, то 
паразитите са се превърнали в реална заплаха за човечеството, поради 
трудното им отстраняване от тялото на човека. 

Малко хора знаят, че на планетата има няколко хиляди вида живи 
организми (плоски, лентови и кръгли червеи, гъбички, едноклетъчни, 
бактерии и др.), за които единственият начин да съществуват е да 
паразитират в различни органи и тъкани на чуждо тяло. По официални 
статистически данни около 90 - 97% от хората се сблъскват в живота си 
с проблеми, свързани с паразитите, а 75 - 80% от хората са постоянни 
носители на повече от един паразит. 

Установено е, че в голям брой случаи различните кожни заболявания 
като псориазис, невродермит, херпес, екзема, пъпки, себорея, папиломи, 
напукани пети, отлепване и чупливост на ноктите, както и различни 
възпалителни процеси в носоглътката, в синусите, в половите органи 
и др., са причинени от паразитно присъствие. Учените и патоанатомите са 
открили масивно присъствие на различни видове паразити дори в мозъка, в 
сърцето и във всеки орган или жлеза в човешкото тяло. 

Същността на Биорезонансното въздействие се състои в унищожаване на 
възбудителя (причинителя, паразита) на болестта - чрез вълново излъчване 
на честотните характеристики на тези микроорганизми. Вече са изследвани 
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, затова методът на биорезонансното 
излъчване може да се справи с тях. Честотно-резонансното лечение е особено 
ценно и при наличието на вътрешноклетъчни вируси, бактерии и тъканни 
хелминти, при които справянето с други методи е практически невъзможно. 

Профилактични програми
В сектора са включени 24 програми. Някои от тях подобряват цялостното 

състояние на организма – като например, Активна защита, Седемте чакри, 
Антистрес, Витализация и т. н. А други програми помагат за реанимиране 
и регулиране работата на конкретни органи, системи и жлези, като черен 
дроб, бъбреци, панкреас, ендокринни жлези, стомашно-чревен тракт и др.
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Домашна аптечка
Част от включените в този сектор програми могат да се окачествят като 

„бърза и ефективна помощ” при различни състояния. В този раздел има 
програми като: болки от различно естество, грип и ангина, изгаряния 
и отоци, травми и възпаления, астма, кръвотечения, стенокардия, 
панкреатит и мн. др. Общият брой на програмите в сектора е 25.

Най-добро терапевтично въздействие имат програмите в апарата 
Партнер, когато той се разположи до тялото (в подходящ калъф или в 
джоб) - в областта на гърдите или на мястото на проблема, болката. 

Малкият размер на апарата го прави удобен за носене в джоба или в малка 
дамска чанта. Апаратът има осветен графичен дисплей LCD и индикациите 
върху него лесно се виждат. Мощността на апарата може да се увеличи или 
да се намали, т. е. може да се адаптира към персонален режим на работа. 

За бързо зареждане на нови програми и комплекси, апаратът е снабден с 
USB-вход и не изисква използването на отделно устройство за програмиране.

ПАРТНЕР ИНДУКШЪН (ПИ)
Както беше отбелязано, принципът на въздействие на всички апарати от 

серията е един и същ и те работят с едни и същи честоти. 
С какво Партнер Индукшън (ПИ) се различава от апарата Партнер? 
На първо място - различен е броят на програмите, които са вградени 

в този апарат. Партнер Индукшън 
разполага със същите 71 програми 
(както Партнер). Но освен тях в 
ПИ има и още 479 програми, които 
са записани на мини SD-картата, 
с която разполага апарата (с 4/8 
GB памет). Съвместимостта на 
ПИ със софтуерния програматор 
дава възможност да се добавят 
допълнително - според индивидуалните потребности, други програми от 
общо 3 775-те, с които разполага Лайф Командерът. 

Допълнителни програми, извън вградените, могат да се включват в този 
биорезонансен апарат по два начина: директно в меню „Лични програми” 
на апарата или да бъдат добавени в допълнителната мини SD-карта. На 
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практика всеки отделен ПИ може да разполага с неограничен брой програ-
ми. Специфика при записването на индивидуалните програми е, че когато 
SD-картата е въведена в апарата, всеки запис на програми автоматично се 
насочва и се запазва в паметта на картата. Ако картата е извадена, записът 
на програмите се извършва в самия апарат - в меню „Лични програми”.

Както останалите апарати от серията, Партнер Индукшън разполага с 
опциите „Прескочи програма” и „Отложен старт”: 

Опция „Прескочи програма”
Оптималният брой програми, които се съчетават при създаване на 

индивидуалните комплекси, е шест. В списъка с програми (вградени или 
индивидуални) е поставено меню ”Избери всички”. Когато се избере това 
меню, то вече дава възможност да се продължи с избор на опцията „Прес-
кочи програма”. В случай, че не е необходимо някоя от програмите в даден 
комплекс да се активира в този момент, тогава се натиска бутонът „Прескочи 
програма”. Така се спестява времето за работа на тази програма. Тя няма 
да се активира, а директно ще продължи изпълнението на следващата от 
списъка на комплекса.

Опция „Отложен старт”
Това е една удобна опция в апаратите. Тя се активира от меню „Настрой-

ки”. Отложеният старт може да бъде с продължителност от 1 до 30 секунди. 
Когато започва изпълнението на даден комплекс от програми, опцията 
дава възможност да разполагаме с кратко време до началото на неговото 
изпълнение - да можем, например, да разположим апарата на определено 
място и др. Ако по някакви съображения това е необходимо, отложеният старт 
може да се поставя между всички програми, включени в даден комплекс.



13Апарати серия ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ПРО (ПП)
Партнер Про, както подсказва и неговото име, е предназначен да се 

използва и за професионални цели - в терапевтични, рехабилитационни и 
други кабинети. Това не изключва и възможността да бъде ползван и за лична 
употреба. Апаратът разполага с пълната гама от възможности за извършване 
на терапевтични сеанси. Ценно преимущество на Партнер Про, е възмож-
ността му да работи и в двата режима - безконтактно и контактно.

Контактният метод на въздей-
ствие - чрез двата ръчни електрода, 
увеличава силата на честотното 
въздействие, тъй като електродите, 
които провеждат честотите се до-
косват директно до кожата. Особено 
актуална е контактната терапия, ко-
гато става дума за отстраняване на 
паризитно присъствие. Тя дава въз-
можност да се намали времетраене-
то на процеса на лечение и дори да се редуцира броя на терапиите в един 
курс. Терапиите с апарата Партнер Про се извършват:

• безконтактно - с директно поставяне на апарата до тялото
• безконтактно - чрез подвижния индуктор (петля)
• контактно - чрез два ръчни електрода. 

Според мнението на специалистите, използването на ръчните електроди 
повишава въздействието с около 20%, тъй като честотното въздействие се 
извършва директо върху кожата. 

В апарата Партнер Про има общо 479 антипаразитни и терапевтични 
програми, които са включени в паметта на мини SD-картата, с която той 
разполага. За улеснение на ползвателите, програмите, които могат да се 
прилагат с помощта на апарата Партнер Про, са разделени по няколко 
класификации:

• програми, които се изпълняват безконтактно или контактно и 
програми, изпълнявани само контактно

• програми за терапия по системи - храносмилателна, полова (мъже 
и жени), УНГ, съдово-лимфна, кръвоносна, имунна, урология, опор-
но-двигателна, неврология
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• програми при: инфекциозни заболявания, проблеми със 
зъбите, травми или различни видове ефекти – антиоксидантен, 
антиревматичен, седативен, противовъзпалителен и мн. др.

• програми по дерматология, козметология, офталмология, пулмология, 
ендокринология

• програми за детоксикация на организма, при емоционални и други 
психични проблеми, както и общи разнородни програми. 

• програми, свързани: с честотите на главния мозък, с увеличаване 
на адаптивните ресурси на отделните органи и системи, с влия-
нието на различните планети. 

Специфично предимство на този апарат, е, че той е единствен от 
серията, който разполага с вграден генератор за допълнително ръчно 
въвеждане на програми.

Вградената памет на този апарат е разделена на постоянна 
(записани са производствените програми с вградените им честоти) и 
на презаписваема памет (в меню „Композиции” потребителят записва 
програми за индивидуално ползване). Програмите, които се записват в 
меню „Композиции”, се съхраняват отделно от програмите, записвани в 
менюто на апарата: „Лични програми”.

Записването на допълнителни програми в ПП е улеснено от 
съвместимостта му със софтуерния програматор. Това дава възможност 
да се добавят допълнително - според индивидуалните потребности, още 
програми от 3 775-те, с които разполага Лайф Командерът. 

И при Партнер Про е валиден начинът на записване на индивидуални 
програми - когато мини SD-картата е в апарата, всяка програма или 
комплекс се записват върху нейната памет. Ако картата е извадена, записът 
на програмите се насочва в самия апарат - в меню „Лични програми”. 
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ВГРАдЕНИ ПРоГРАМИ В АПАРАТИТЕ ПАРТНЕР
Представяме на вашето внимание кратка анотация на програмите, които 

могат да се прилагат с биорезонансните апарати от серията Партнер. Те 
са разделени на три секции, така както са подредени и в самите апарати. 
В описанията са посочени и съпътстващите програми, с които дадената 
програма е препоръчително да се прилага по време на терапията, за да се 
увеличи нейната ефективност и за по-бързо разрешаване на възникналия 
здравословен проблем.

.
I. Антипаразитни програми

АДЕНовиРуС
Предизвиква възпалeние на ди-

хателните пътища, фарингит, ко-
нюнктивит, тонзилит, тонзифарингит, 
вирусна пневмония, а може да доведе 
и до чревни заболявания. 

Курсът на лечение е от няколко 
часа до 5 - 7 дни и зависи от имунния 
статус на пациента. Програмата 
може да се използва с интервал 
на лечението на всеки 2 часа - до 
пълното изчезване на симптомите. Допълнително се ползват и програмите: 
1. Лимфа и детокс; 2. Дълбоко очистване; Защитни функции.

Симптоматични програми се включват, ако има показания за това.

АСКАРиДи
Аскаридите предизвикват за- 

боляването аскаридоза. 
Курсът на лечение  е 7 - 10 дни 

– всеки ден. Прави се прекъсване 
от 10 дни и курсът се повтаря с още 
7 сеанса – през ден. Необходимо 
е да се комбинира със следните 
програми: 1. Детокс базова; 
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2. Дренаж на лимфната система; 3. Главоболие при интоксикации; 
4. Нормализиране функциите на червата; 5. Функции на черния дроб. 
Необходимо е също да се добавят и симптоматични програми.

БАКТЕРии (БАзовА) 
Програмата е предназначена за 

лечение от всякакви видове бакте-
рии. Използва се, когато не е извес-
тен конкретният възбудител или ко-
гато е установено присъствието на 
няколко вида бактерии. 

Курсът на лечение е 10 - 14 дни. 
Интервалът на ползване на програ-
мата е 24 часа. Заедно с  тази про-
грама е необходимо да се назначат 

и: 1. Детокс базова; 2. Дренаж на лимфната система. И допълнително 
- програма за симптоматично лечение. 

За по-устойчив ефект от терапията е препоръчително курсът да се пов-
тори след 14 дни (в комплекс със същите допълнителни програми). Препо-
ръчва се и трети курс след  21 дни. 

ПАПиЛомА виРуС  
Някои от разновидностите на папилома вирус предизвикват образуването 

на брадавици, някои - рак на шийката на матката.
 В зависимост от нозологичните единици, се назначава и курсът на 

лечение, който може да бъде 3 - 14 сеанса, всеки ден. 
След това е необходимо да 

се направи прекъсване от 10 дни и 
курсът да се повтори още веднъж 
с продължителност 5 - 14 дни, като 
програмата вече се прилага 2 пъти в 
седмицата. Допълнителни съпътстващи 
програми са: 1. Лимфа и детокс; 
2. Дълбоко очистване; 3. Защитни 
функции. Симптоматични програми се 
включват, ако има показания за това.
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ХЕРПЕС
Програмата е предназначена за 

лечение на няколко вида херпес, ако 
пациентът ги има или ако не може 
да се диференцира кой точно видът. 

Курсът на лечение се състои от 
7 - 10 сеанса, след което се прави 
прекъсване от 10 дни и курсът се 
повтаря. За да се постигне по-бърз 
ефект от лечението, е необходимо 
да се добавят и програмите: 1. Лим-
фа и детокс; 2. Дълбоко очистване; 3. Защитни функции. 

Симптоматични програми се включват, ако има показания за това.

ГъБичКи (БАзовА)
Програмата се прилага при голям 

брой различни видове микози, или 
когато не може да се идентифицира 
конкретния възбудител. 

Курсът на лечение е 3 - 21 дни, в 
зависимост от клиничните прояви на 
заболяването. 

Към лечението трябва да се 
добавят симптоматични програми, а 
също: 1. Детокс базова; 2. Дренаж 
на лимфната система (кратка); 3. Имунокоригираща; 4. Антиоксидантна. 

ГРиП
Грипът предизвиква  възпале-

ние на дихателните пътища, фа-
рингит, конюнктивит, тонзилит, тон-
зифарингит, вирусна пневмония, а 
може да предизвика също и чревни 
заболявания.

Курсът на лечение е от няколко 
часа до 5 - 7 дни,в зависимост от 
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имунния статус на пациента. При лечението програмата може да се включ-
ва с интервал на всеки 2 часа - до пълно изчезване на симптомите. 

Допълнително се използват следните програми: 1. Детокс базова; 
2. Дренаж на лимфната система (кратка). Добре е да се прибавят и про-
грами за лечение на симптомите на заболяването. 

иНфЕКции
Програмата се използва в случаи на съчетаване на голямо количество 

микрофлора - когато в орга-
низма има вируси, гъбички, 
бактерии и едноклетъчни.  

Курсът на лечение е 7 - 15 
дни на интервал от 24 часа. 
В комплекс с тази програма 
е необходимо да се назначат 
и: 1. Лимфа и детокс; 2. Дъл-
боко очистване. 

Включва се и програма за 
лечение на симптомите. За по-
устойчив ефект от терапията, 

се препоръчва лечебният курс да се повтори след 14 дни (със същия комплекс 
от програми). Препоръчва се и трети курс - след почивка от 21 дни.

КРъГЛи чЕРвЕи 
Програмата се използва, когато пациентът има няколко паразита от тази 

група или не може да се определи кой точно присъства в организма. 
Курсът на лечение е 7 - 10 дни, 

всеки ден. Необходимо е да се проведе 
втори курс от 5 сеанса след 10 - 14 
дни, като програмата се включва през 
ден. Към лечението е необходимо да 
се добавят и програмите: 1. Лимфа и 
детокс; 2. Дисбактериоза; 3. Черен 
дроб. Симптоматични програми се 
включват при показания.
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ЛЕНТови чЕРвЕи  
Програмата се използва, кога-то 

пациентът има няколко вида лен-
тови паразити. Курсът на лечение 
е 7 - 10 дни, всеки ден. След 
преминаването на първия курс на 
програмата, трябва да се направи 
почивка за 3 - 5 дни и курсът да се 
повтори за още 5 - 7 дни, но вече през 
ден. Необходимо е терапията да се 
комбинира с програмите: 1. Лим-фа 
и детокс; 2. Дисбактериоза; 3. Че-
рен дроб. Симптоматични програми се включват, ако има показания за това.

ЛимфА и ДЕТоКС
Програмата се използва комплексно 

заедно с всички програми за очистване 
на организма, а също и при соматични 
заболявания. Курсът на лечение зависи 
от основната терапия.

ЛАмБЛии 

Предизвикват ламблиоза (течение; заболяването обикновено протича 
безсимптомно). Курсът на лечение е 
7 - 10 дни, всеки ден. След прекъсване 
от 7 дни курсът се повтаря с 3 
сеанса през ден. Като допълнителни 
програми са необходими: 1. Лимфа и 
детокс; 2. Дълбоко очистване; 3. Ре-
гулиране на СЧТ.
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миКоПЛАзмА 
Предизвиква микоплазмоза (те-

чение, заболяването обикновено 
протича безсимптомно). Курсът на 
лечение е 7 - 14 дни всеки ден, след 
което се прави прекъсване от 7 дни и 
курсът се повтаря с 3 сеанса през ден.

Като допълнителни програми е 
необходимо да се добавят: 1. Лимфа 
и детокс; 2. Дълбоко очистване.

оСТРици  
Този паразит предизвиква за-

боляването ентеробиоза. 
През курса на лечение - 3 дни, 

програмата се включва всеки ден. 
Курсът на лечение се повтаря след 
5 дни – и продължава също 3 дни, но 
вече през ден. Необходимо е да се 
комбинира с: 1. Лимфа и детокс; 
2. Дълбоко очистване. И програми 
за лечение на симптомите.

ЕДНоКЛЕТъчНи (ПъРвАци)
Програмата е предназначена за лечение, когато пациентът има няколко 

вида едноклетъчни паразита, или те не могат да се диференцират. 
Курсът на лечение е 7 - 10 

сеанса, с последващ повторен курс, 
като прекъсването между курсовете 
трябва да бъде 10 дни. 

За постигането на по-бърз ефект 
на лечението, трябва да се добавят 
и програмите: 1. Лимфа и детокс; 
2. Дълбоко очистване. Включват се 
и програми за лечение на симптомите.
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СТАфиЛоКоК,
СТРЕПТоКоК 
Програмата се назначава, когато 

е открит повече от един вид от 
тази група. Лечението трябва да се 
съчетава с програми, свързани със 
заболяването, което възбудителят е 
предизвикал. 

Курсът на лечение е 5 - 14 дни, 
като програмата се прилага един 
път на ден. Курсът се повтаря след 
прекъсване от 5 - 7 дни, като вторият 
курс продължава 10 - 14 дни, през ден и според показанията.

Необходимо е да се комбинира с програмите: 1. Лимфа и детокс; 2. Дълбоко 
очистване. Симптоматични програми се включват, ако има показания за това.

ТРЕмАТоДи (БАзовА) 
Програмата се назначава, когато има присъствие на няколко вида тре-

матоди (смукатели). 
Курсът на лечение на трематодите е 7 - 10 дни – всеки ден. Прави се 

прекъсване от 10 дни и курсът се повтаря за още 7 - 10 дни, но вече през ден. 

Препоръчително е при лечение от трематоди да се включат допълнително и 
следните програми, които да подпопогнат ефективното лечение: 

1. Детокс базова; 2. Дренаж на лимфната система (кратка програма); 
3. Симптоматични програми. 
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уРЕАПЛАзмА
Това е възбудителят, който при-

чинява заболяването вагиноза. Бо-
лестта се предава по полов път.

Курсът на лечения е 7 - 10 дни 
(трябва да се лекуват и двамата 
полови партньори).

В комплексното лечение се 
използват програмите: 1.  Лимфа и 
детокс (много рядко заболяването 
протича самостоятелно, обикновено 

създава симбиоза с други възбудители като хламидия, микоплазма и др.);         
2. Дълбоко очистване.

В комплексното лечение трябва да се включват и програми, които 
съпътстват тази инфекция.

ХЕЛиКоБАКТЕР
Тази бактерия предизвиква язвена 

болест на дванадесетопръстника и 
на стомаха, гастрити, дуоденити. 

Курсът на лечение  се състои от 
два цикъла. Първият цикъл е от 10 
сеанса всеки ден. Прави се почивка 
и курсът се повтаря с още 7 сеанса 
- през ден. 

Необходимо е да се комбинира 
със следните програми: 1. Детокс при бактериални инфекции; 2. Ос-
тра болка (ако има показания); 3. Гастрит; 4. Дуоденит; 5. Язва на 
12-пръстника; 6. Спазмолитична. 

Към курса на лечение трябва да се добави и симптоматично лечение, 
например „Киселини в стомаха”. 
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ХЛАмиДия
Това е един от възбудителите на 

заболяването вагиноза, предава се 
по полов път.

Курсът на лечения е 7 - 10 дни 
(лекуват се и двамата полови 
партньори). В комплексното лечение 
се препоръчва да се включи и 
програмата Лимфа и детокс. 

Много рядко заболяването про-
тича самостоятелно, обикновено се 
създава симбиоза с други възбудители като уреаплазма, микоплазма. 

В комплексното лечение се включват и програми, които съпътстват тази 
инфекция.

циТомЕГАЛовиРуС
Различават се вродени и придобити инфекции - от това зависи и броят 

на сеансите и на курсовете при лечението.
Курсът на лечение е 5 - 10 дни 

всеки ден. Повторните курсове са 
5 - 10 сеанса, като програмата се 
прилага 2 пъти в седмицата. 

Към допълнителните програми 
се отнасят: 1. Детокс базова; 2. 
Дренаж на лимфната система 
(кратка); 3. Бърза помощ; 4. 
Противовъзпалителна; 5. Имунна 
система (нормализиране); 6. Обща 
болка (при показания); 7. Антиоксидантна. Могат да се използват всички тези 
програми или да се изберат най-подходящите за конкретния случай - според 
симптомите, които придружават протичането на основното заболяване. 
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яйцА НА ГЛиСТи
Програмата се назначава като 

повторен курс при установено 
носителство – прилага се  7 - 14 
дни след завършване на основния 
курс на лечение. В зависимост от 
основния възбудител, лечението е 
3 - 15 сеанса. 

По време на лечението се 
ползват още и програмите: 1. Лимфа 
и детокс; 2. Дълбоко очистване. 

Освен тях се прибавят и съответните програми за лечение на симптомите.

II. Профилактични програми

изПъЛНи вСичКи
Тази програма се използва в случаите, когато всички програми по да-

дено заболяване и неговите симптоми, се намират в един раздел или ком-
плекс. Обикновено тя се прилага, когато има изготвен индивидуален тера-
певтичен комплекс.

СЕДЕмТЕ чАКРи  
Най-добре е програмата да се използва сутрин по време на утринната 

гимнастика или когато нямате възможност да правите гимнастика - включете 
програмата вместо нея. Програмата 
се препоръчва за хора, които живеят 
в големите градове или работят 
в условия на професионални 
вредности, за работещи постоянно 
в офисни пространства, в мет-ро, 
за чувствителните към метеороло-
гичните процеси хора или за тези, 
които са прекарали тежко или 
продължително заболяване.
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АКТивНА зАщиТА
Ползването на програмата позволява на пациента да бъде в добро здраве 

и да подобри показателите на своя организъм. Тя помага за: защита от 
различни патогенни излъчвания, повишаване на биоенергийния ресурс на 
организма, повишаване на имунитета, подобряване на метаболичните 
процеси, преодоляване на нервните и стресови състояния, защита от 
сърдечни аритмии. 

С тази програма може да се намали умората при шофиране, да се 
подобри съня и да се намали неговата продължителност, да се намалят 
нивото на захар в кръвта, както и нивото на млечната киселина (в 
резултат на това намалява 
умората), да се изведат 
свободните радикали от 
организма, да се мобилизира 
работата на клетките и на 
субклетъчните образувания. 

Може да се използва 
за профилактика на про-
студни заболявания, за въз-
становяване на имунитета.

Последователността на 
действие на програмата е 
следния:

• сваля психичната умора, изтощението
• регулира защитните сили на организма, регулира работата на сърце-
  то, регулира кръвообращението
• оказва антидепресантно и стимулиращо действие върху организма.
Програмата Активна защита е универсална и може да се използва 

по необходимост във всяко време на денонощието. Препоръчва се като 
стартова програма преди включване на следваща терапевтична програма 
от апарата. Доказано добре въздейства при възстановяване на организма 
след продължително боледуване.

Курсът на лечение зависи от тежестта на прекараното заболяване и 
могат да бъдат назначени от 5 сеанса всеки ден, до 30 сеанса 1 - 3 пъти в 
продължение на седмица.
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АНТиСТРЕС
Това е универсален режим, 

предназначен да премахне стреса 
и да защити организма - с помощта 
на електромагнитната индукция, от 
фактори като:  въздействие на вън-
шни излъчвания, психоемоционални 
въздействия, физическа преумора. 

След прилагането на програмата 
пациентът получава уверенност, 

създава си нови реалности, подо-брява се неговото настроение. Програмата 
може да се използова за профилактика 1 - 3 пъти в седмицата. 

АРТРозА, АРТРиТ
Програмата се използва при 

травматични и при възпалителни 
артрити. 

Курсът на лечение е 5 - 14 дни, 
като в първите 5 дни програмата се 
прилага всекидневно, а след това 
2 пъти седмично. Лечението се 
комбинира с етиологични програми, 
а също и с програмите: 1.  Лимфа 
и детокс; 2. Дълбоко очистване. 

Симптоматични програми се включват, ако има показания за това.

БЕзСъНиЕ
Програмата се назначава при 

всякакви форми на безсъние или при 
нарушаване фазите на съня. 

Курсът на лечение зависи от 
възрастта на пациента - колкото по-
възрастен е пациентът, толкова по-
дълъг е курсът на лечение. И той 
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може да бъде 10 дни всеки ден ползване на програмата, и след това да 
продължи до пълното изчезване на симптомите. В някои случаи един курс 
не е достатъчен, тогава курсът трябва да се повтори, като програмата се 
използва 2 пъти в седмицата, до достигане на пълен терапевтичен ефект. 
Към лечението трябва да се добавят и програмите: 1. Антистрес; 2. Ре-
гулиране на кръвообращението.

виТАЛизАция  
Прграмата е възстановителна. 
Курсът на лечение е от 5 - 10 

сеанса, които се прилагат 1 - 2 пъти 
в седмицата. Може да се комбинира 
с програми като: 1. Седемте чакри; 
2. Активна защита.

ДъЛБоКо очиСТвАНЕ
Програмата е предназначена за решаването на много проблеми - от 

очистване на черния дроб след премахване на паразити, до извеждане 
на токсини при лечение от много голям брой заболявания: алкохолизъм, 
наркотична зависимост, последствия от химио- и радиотерапия и др. 

Може да се използва също и в комплексно лечение при всички автоимунни 
заболявания и заболявания с хронично рецидивиращо протичане. 

Курсът на лечение е 10 - 30 
сеанса, веднъж на ден, до 50 сеанса, 
които обаче се провеждат през ден. 

Необходимо е да се комбинира с 
програмите: 1. Лимфа и детокс; 
2. Дисбактериоза; 3. Черен дроб.
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ДиСБАКТЕРиозА
Програмата е възстановяваща, 

често се назначава след прекарани 
заболявания на СЧТ при възрастни, 
а при деца -  за възстановяване на 
микробния филм на червата, след 
прекарана дисбактериоза. 

Курсът на лечение е от 3 - 7 
дни, повторен курс обикновено не 
е необходим. Към лечението се 
добавят и програмите: 1. Лимфа и 

детокс; 2. Регулиране на СЧТ; 3. Активна защита.

имуННА СиСТЕмА
Назначава се в комплексно лече-

ние на много заболявания и като са-
мостоятелна – след курсове на ле-
чение при соматични заболявания 
и програми за очистване на органи-
зма. Курсът на лечение за профилак-
тика е 3 - 5 дни, веднъж на ден или 
през ден. Комбинира се с програмите: 
1. Детокс базова; 2. Антиоксидант-
на; 3. Честота на Бек; 4. Дренаж на 
лимфната система (кратка). 

КожА (БАзовА)
Програмата е допълнителна при 

всякакви кожни заболявания. Курсът 
на лечение зависи от основното 
заболяване и може да бъде 3 - 14 
дни, всеки ден. Препоръчителните 
програми са: 1.  Детокс базов; 
2. Дренаж на лимфната система; 
3. Хормонален дисбаланс.
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мЕНСТРуАЛЕН циКъЛ (БАзовА) 
Програмата може да бъде изпол-

звана при всякакви нарушения 
на МЦ, освен при наличието на 
климактерични нарушения. 

Курсът се назначава през цялото 
време на лечение с основната 
програма. Необходимо е да се 
комбинира с програмите: 1. Детокс 
базов; 2. Дренаж на лимфната 
система (кратък); 3. Честота на 
Шуман; 4. Регулиране на женската 
полова система.

оСТЕоХоНДРозА
Остеохондрозното поразяване на хрущялната тъкан на дисковете се 

изражда и се превръща в подобие на кост. Втвърденият диск намалява по 
размер, губи амортизационните си свойства и започва да притиска нервните 
окончания, което води до появата на болки.

Началният стадий на остеохон-дрозата по-често не се  проявява с някакви 
неприятни усещания в гръбначния стълб и затова е възможно симптомът 
да се диагностира като заболяване на вътрешните органи. Реалната 
диагноза се разбира едва след многочислени изследвания. Според своята 
локализация се разделя на: шийна, гръдна, кръстна и поясна.

Тази програма се назначава 
при всички посочени видове и 
симптоми на остеохондрозата. Тя 
се прилага не по-често от 2 пъти 
в седмицата. Курсът на лечение 
е строго индивидуален и могат да 
бъдат назначени до 95 сеанса – до 
пълното възстановяване функциите 
на гръбначния стълб.
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чЕРЕН ДРоБ 
Тази програма е необходимо да 

се комбинира с етиологични и със 
симптоматични програми. 

Курсът на лечение е 3 - 14 
дни, в зависимост от тежестта на 
основното заболяване. Комбинира 
се с програмите: 1.  Лимфа и детокс; 
2. Регулиране на СЧТ; 3. Активна 
защита или Дълбоко очистване.

ПАНКРЕАС
Програмата може да се използва 

както за монолечение, така и в ком-
плекс с програмите за очистване, 
детоксикация и при лечение на мно-
го хронични заболявания. 

Курсът на терапията е 1 - 30 
дни. Към лечението се добавят и 
програмите: 1. Лимфа и детокс; 
2. Регулиране на СЧТ; 3. Активна 
защита.

БъБРЕци  
Програмата може да се назначава 

при всякаква бъбречна патология - 
като самостоятелно лечение или в 
комплекс с други програми. Курсът 
на лечение е 5 дни - всеки ден или 
до 14 дни - през ден. Необходимо е 
да се комбинира с етиологични и със 
симптоматични програми: 1. Лимфа 
и детокс; 2. Възстановяване; 
3. Дълбоко очистване.
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РЕГуЛиРАНЕ НА жЕНСКАТА ПиКочНо-ПоЛовА СиСТЕмА (ППС)
Програмата е предназначена за 

лечение на женската пикочно-полова 
система. Основното й действие е 
насочено към регулиране функциите 
на системите: хипоталамус – хи-
пофиза – надбъбречни жлези - 
полови желези.

Прилага се за лечение и при 
възстановяване функциите на 
пикочно-половата система след 
провеждането на лечения при много гинекологични проблеми, като: 
фибромиома на матката, ендометриоза, след криодеструкции, резекция 
на яичниците, а също и във възстановителния период след ампутация 
или екстирпация (пълно отстраняване) на матката или след много 
други заболявания с възпалителен характер. 

Курсът на лечение зависи от основния проблем и може да продължи 
5 - 21 сеанса, като програмата се прилага 1 - 2 пъти в седмицата. Сеансите 
могат да се провеждат и за профилактика на тези заболявания. За 
профилактика сеансите се провеждат 2 пъти в седмицата. За лечение 
сеансите се провеждат всеки ден - по всяко време на денонощието, според 
необходимостта. Програмата е важно да се комбинира с: 1. Лимфа и 
детокс; 2. Възстановяване.

РЕГуЛиРАНЕ НА СТомАшНо-чРЕвНия ТРАКТ (СчТ)   
Тази  програма може да се използва при всяка степен на дисбактериоза, 

а също и при много програми 
за очистване на организма, при 
различни заболявания на червата 
(възпалителни или невъзпалителни).

Курсът на лечение е 7 - 14 дни 
при всекидневно използване на 
програмата. Към лечението се 
добавят и програмите: 1. Лимфа и 
детокс; 2. Възстановяване; 3. Дъл-
боко очистване.
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РЕГуЛиРАНЕ НА мъжКАТА ПиКочНо-ПоЛовА СиСТЕмА (ППС)
Програмата е предназначена за лечение на мъжката пикочно-поло-ва 

система. Основното действие на тази програма е насочено към регулиране 
функциите на системите: хипоталамус - хипофиза - надбъбречни жлези - 

полови желези.
Използва се за лечение и за 

възстановяване на функциите 
след провеждане на лечения 
при много урологични проблеми, 
като: простатит, аденом на 
простатата, импотенция и много 
други заболявания. 

Курсът на лечение зависи от 
основния проблем и може да 

продължи 5 - 21 сеанса, като програмата се прилага 1 - 2 пъти в седмицата. 
Необходимо е да се комбинира с програмите: 1. Лимфа и детокс; 
2. Възстановяване.

РЕГуЛиРАНЕ фуНКцииТЕ НА СъРцЕТо 
Програмата може да се използва като основна и като спомогателна. 

Прилага се при много заболявания на сърдечно-съдовата система.
Курсът на лечение е от няколко дни до няколко месеца, програмата се 

прилага не по-често от 2 пъти в седмицата. Необходимо е да се комбинира 
с етиологични и с други програми: 1. Детокс базов; 2. Дренаж на лимфната 
система; 3. Честота на Бек; 
4. Хипертония (по показания); 
5. Стенокардия (по показания).
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РЕГуЛиРАНЕ НА КРъвооБРАщЕНиЕТо
Програмата е предназначена за лечение на системата на 

кръвообращението. Кръвообращението е движението на кръвта в 
кръвоносната система. То осигурява обмяната на вещества между всички 
тъкани в организма и външната 
среда и освен това поддържа пос-
тоянството на вътрешната среда 
на организма - хомеостазата. 
Системата на кръвообращението 
доставя на тъканите кислород, вода, 
протеини, въглехидрати, мазнини, 
минерални вещества, витамини и 
отстранява от тъканите въглеродния 
двуокис и други вредни продукти от 
обмяната, които се образуват в процеса на жизнената дейност. 

Кръвообращението осигурява топлинното и хуморалното регули-ране в 
организма, то е важен фактор за имунитета. 

Действието на програмата Регулиране на кръвообращението е 
насочено към движението на потока на кръвта. Когато се прилага тази 
програма за около 20 - 30 мин., хомеостазата се нормализира. Програмата  
може да се използва като основна и като спомагателна. Препоръчва се при 
много заболявания на сърдечно-съдовата система.

Курсът на лечение е от няколко дни, до месеци. Програмата не трябва 
да се прилага повече от 2 пъти в седмицата. Необходимо е да се комбинира 
с етиологични и с други програми: 1. Лимфа и детокс; 2. Антистрес. 
Симптоматични програми се включват, ако има показания за това.

 зАщиТНи фуНКции
Тази програма укрепва защитните 

сили на организма, назначава се 
както в комплексно лечение на 
много заболявания, така и като 
самостоятелна програма - след 
курсове за лечение на соматични 
заболявания или след програмите 
за очистване. 
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При профилактика курсът на лечение е 3 - 5 дни, като програмата се 
включва един път на ден или през ден. 

Необходимо е да се комбинира със симптоматичните програми: 1. Лимфа 
и детокс; 2. Възстановяване.

умоРА НА очиТЕ
Програмата се използва при 

вся-какви заболявания на очите, 
а също и след напрегнат работен 
ден, когато зрителният анализатор е 
превъзбуден. 

Курсът на лечение от 1 ден до един 
месец. Използването на праграмата 
зависи от тежестта на заболяването. 
Може да се ползва за профилактика - 
два пъти в седмицата.

умоРЕН ГРъБ
Програмата е предназначена за лечение на гръбначния стълб. Тази 

програма е показала подобрения при премахването на болки в мускулите 
около ставите, при лечение на осте-охондроза на гръбначния стълб, 
при лечение на увреждания на гръб-начния стълб, при премахването на 
болки в гръбначния стълб, проявени на фона на остеохондроза или осте-

охондропатии, при лечение на синдрома 
на гръбначните артерии, при лечение 
на лумбаго. При необходимост, про-
грамата може да се използва по всяко 
време на денонощието. Придружаващи 
програми са: 1. Лимфа и детокс; 
2. Антистрес. 

Симптоматични програми се 
включват, ако има показания.
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ЕНДоКРиННи жЛЕзи
Програмата се назначава при 

всички нарушения на ендокринните 
органи -  като основна или като 
спомогателна програма.

Курсът на лечение може да бъде 
от 4 дни всекидневно прилагане на 
програмата, до 4 месеца, по 1 - 2 
пъти в седмицата. Към лечението 
е необходимо да се добавят и 
програмите: 1. Лимфа и детокс; 
2. Регулиране на СЧТ; 3. Активна защита или Дълбоко очистване.

III. Домашна аптечка

АНГиНА
Тази програма се назначава в 

периода преди разболяване и в на-
чалото на заболяването. 

Курсът на лечение е 1 - 3 дни, 
като програмата се включва на 
всеки два часа. Необходимо е да се 
комбинира с етиологични и с други 
програми, като: 
1. Възпаление; 2. Активна защита; 
3. Лимфа и детокс.

оБЕзБоЛявАНЕ
Програмата се използва за обезболяване при всякакъв вид болки, които 

не са отбелязани в списъка. 
Може да се ползва като кратки курсове или за дълъг период от време 

- в периода на заболяването, което предизвиква болката. Използва се по 
всяко време на дено-нощието до 3 - 4 пъти. 
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Курсът на лечение е от 
няколко дни до 5 - 6 сед-
мици. Препоръчва се това 
въздействие да се съчетава с 
други етиологични програми, 
като: 
1. Активна защита; 
2. Очистване на организма; 
3. Антистрес. 

Необходимо е по време на 
лечението да се комбинира с 

основната програма и с програмата Лимфа и детокс.

БРоНХиАЛНА АСТмА 
Курсът на лечение с тази 

програма зависи от тежестта, 
продължителността на заболя-
ването и от степента на ди-
хателната недостатъчност. 

Курсът при лечение на 
хормонозависима БА е от 
3 месеца до една година и 
се подбира в зависимост от 
съпътстващите патологии. Пре-
поръчва се първият курс да 
бъде 21 дни всеки ден,  да се 

направи прекъсване от 10 дни и да се повтори курса с още 30 сеанса, като 
програмата се прилага 2 пъти в седмицата. Следващият курс се назначава 
след интервал от 10 - 20 дни за още 30 - 45 дни, като програмата се прилага 
веднъж седмично. 

Към допълнителните програми се отнасят: 1. Лимфа и детокс; 2. Ан-
тиболка; 3. Възстановяване; 4. Защитни функции.
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възПАЛЕНиЕ
Програмата се назначава в 

комплексни лечения при много 
заболявания, а също и като само-
стоятелна, след курсове за лечение 
на соматични заболявания и 
програми при остри състояния. 

Курсът на лечение при про-
филактика е 3 - 5 дни, като се 
прилага веднъж на ден или през 
ден. Препоръчва се съчетаване с: 
1. Лимфа и детокс; 2. Активна 
защита; 3. Защитни функции.

ХЕПАТоХоЛЕциСТиТ
Тази програма се използва при хепатити, хепатози, застойни явления в 

черния дроб и в жлъчния мехур. 
Често това заболяване се разви-

ва при жлъчнокаменна болест, след 
вирусен хепатит и други инфекциозни 
заболявания, при наличието на 
хронично огнище на инфекции или 
паразитни заболявания.

Проявите на холецистит предиз-
викват застоя и изменението на 
състава на жлъчната течност, което 
може да е свързано с особеностите 
в храненето. 

Курсът на лечение в периодите на обостряне е 5 - 10 сеанса два пъти 
на ден или 1 - 2 пъти в седмицата при необходимост от възстановяване на 
функциите. Може да се комбинира с програмите: 1. Лимфа и детокс; 
2. Регулиране на СЧТ.
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ХиПЕРТоНичНА КРизА 
Използва се при повишено 

систолично или диастолично 
налягане.  Може да се прилага 
заедно с алопатични средства, 
като те се заместват постепенно 
(намаляват се дозите на при-
еманите препарати). Използва се 
и като самостоятелна терапия - в 
началото на появата на повишено 
артериално налягане. Прилага се 
всеки ден в първите 5 - 7 дни, след 

това през ден в продължение на 1 - 2 месеца. Комбинира се с програмите: 
1. Лимфа и детокс; 2. Главоболие; 3. Регулиране на кръвообращението.

ГЛАвоБоЛиЕ 
Програмата се назначава, ко-

гато причината за главоболието не 
е точно установена. 

Фиксиран курс на лечение не е 
необходим, програмата може да 
се използва на кратки курсове, ако 
има показания за това. Необходимо 
е да се комбинира с програмите: 
1. Лимфа и детокс; 2. Защитни 
функции.

ГРиП
Тази програма се назначава в 

периода преди разболяване и в началото 
на заболяването. Курсът на лечение е 
1 - 3 дни, като програмата се включва 
на всеки два часа. Необходимо е да 
се комбинира с етиологични и с други  
програми, като: 1. Лимфа и детокс; 2. 
Активна защита; 3. Възпаление.
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зАХАРЕН ДиАБЕТ
Програмата се назначава при 

захарен диабет от I и II тип. 
Курсът на лечение зависи от 

тежестта и продължителността на 
заболяването и може да продължи 
от 14 дни до една година. Лечението 
се състои от няколко курса. При 
първия курс програмата се прилага 
всеки ден, при повторението на 
курса - през ден, при следващите 
курсове - 2 пъти в седмицата и завършващите курсове са 1 път в седмицата. 
Необходимо е да се комбинират и със симптоматични, и с етиологични 
програми, а също така трябва задължително да се назначат и следните 
програми: 1. Детокс базов; 2. Дренаж на лимфната система; 3. Норма-
лизиране функциите на панкреаса; 4. Честота на Шуман; 5. Център на 
изцелението; 6. Микроциркулация при захарен диабет; 7. Обновяване на 
клетките. 

Програмите могат да се назначават както при всички курсове за лечение 
на основното заболяване, така и по показания.

зъБНА БоЛКА
Програмата се използва като 

бърза помощ при всякакъв вид и 
локализация на болки, вкл. от зъби. 
Провежда се на курсове. Прилага се 
по показания, за да отстрани бол-
ката. Важно е да се установи какво 
причинява болката, затова е необ-
ходимо да се обърнете към лекар. 
Прилага се в комплекс с програмите: 
1. Противовъзпалителна; 
2. Спазмолитична.
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КРъвоТЕчЕНия 
Програмата се използва като 

възстановителна – след обил-на 
кръвозагуба и като „бърза помощ” при 
кръвотечения. 

NB.! Непременно да се установи 
причината за кръвотечението.

Курсът на лечение е 5 - 15 сеанса 
всеки ден. Комбинира се с: 1. Лимфа и 
детокс; 2. Защитни функции;
3. Възстановяване.

НАзофАРиНГиТ
Острият назофарингит рядко е изолирано явление, по-често той се 

съчетава с остро възпаление на горните дихателни пътища, като: грип, 
катар на дихателните пътища, различни 
инфекциозни заболявания. 

Курсът на лечение е 3 - 5 сеанса, 
като програмата се прилага на всеки 2 
часа. Необходимо е да се комбинира с 
етиологични и с други програми: 
1. Детокс базов; 2. Дренаж на лимфната 
система (кратка); 3. Противовъзпали-
телна; 4. Имуностимулираща.

изГАРяНия
Програмата се препоръчва в 

периода на възстановяване след 
изгаряне - подобрява регенеративните 
способности на кожата. Прилага 
се веднъж на ден или през ден, до 
достигане на пълен терапевтичен ефект. 
Комбинира се с програмите: 1. Лимфа 
и детокс; 2. Защитни функции; 3. 
Възстановяване.
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оСТъР РЕСПиРАТоРЕН СиНДРом
Програмата се използва при острите 

стадии на заболяването. Може да се 
прилага с интервал от 2 часа, но не 
повече от 3 дни - до пълното изчезване 
на симптомите на ОРВИ. 

Комбинира се с програмите: 
1. Детокс базов; 2. Дренаж на 
лимфната система (кратка).

оТоци
Програмата е предназначена за 

терапия при заболявания на бъбреците 
и при лечения  на процеси в органите, 
които са предизвикали изменения в 
уриноотделянето. 

Курсът на лечение зависи от 
основното заболяване. Необходимо е 
да се комбинира с програмите: 
1. Лимфа и детокс; 2. Бъбреци.

оТРАвяНия 
Програмата може да се използва както за монолечение, така и в 

комплекс с програмите очистване 
и детоксикация. Прилага се и при 
лечението на много остри и хронични 
заболявания. Курсът на лечение е 1 
- 30 дни. Към лечението се добавят и 
програми като: 1. Лимфа и детокс; 
2. Регулиране на СЧТ.
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очиСТвАНЕ  НА оРГАНизмА
Това е универсална програма. 

Препоръчва се в края на лечебния 
процес от антипаразитни програми, 
за да се отстранят от организма 
токсините, образувани в процеса на 
лечението. Програмата може да се 
използва след химио- и радиотерапии 
или в комплекс с всички програми по 
премахване на хелминти, бактериално, 
вирусно и гъбично натоварване. 

Курсът на лечение зависи от съпътстващите патологии, сеансите могат да 
се назначат за 7 - 60 дни. Добре е да се придружава от програмите: 1. Лимфа и 
детокс; 2. Дисбактериоза; 3. Регулиране на СЧТ.

ПАНКРЕАТиТ 
Програмата може да се използва 

както за монолечение, така и в 
комплекс с програмите „очистване”, 
„детоксикация”, при лечение на много 
хронични заболявания.

Курсът не лечение е 1 - 30 дни. Към 
лечението се добавят и програмите: 
1. Лимфа и детокс; 2. Регулиране на 
СЧТ; 3. Възпаление.

БъБРЕчНоКАмЕННА БоЛЕСТ 
Образуването и натрупването 

на пясък в бъбреците може да е 
предизвикано от различни фактори 
-. нарушена обмяна на веществата и 
по-точно на водно-солевия баланс, 
инфекции, заседнал начин на живот. 
Други фактори са начинът на хранене 
(излишък на мазнини, солени, лютиви, 
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белтъчни храни), климатът (горещините увеличават загубата на течности, 
повишава се концентрацията на соли в урината), анатомофизиологичните 
особености, инфекциите на уретрите. 

Курсът на лечение е 10 - 30 сеанса два пъти седмично. Необходимо е 
да се комбинира с етиологични  и със симптоматични програми: 1. Лимфа и 
детокс; 2. Дълбоко очистване.

ПРоСТуДА 
Тази програма се назначава в 

периода преди разболяване и в 
началото на заболяването. 

Курсът на лечение е 1 - 3 дни, като 
програмата се включва на всеки два 
часа. Необходимо е да се комбинира с 
етиологични и с други програми, като: 
1. Седемте чакри; 2. Активна защита; 
3. Възпаление.

СПАзми 
Това е програма за разслабване на 

гладката мускулатура на вътрешните 
органи, която премахва спазмите. 

Курсът не лечение е 1 - 3 дни. 
Необходимо е да се комбинира с 
програмата Лимфа и детокс.

СТЕНоКАРДия 
Програмата може да бъде използвана като спомагателна при лечения с 

класическите терапии. 
Курсът на лечение е от 14 дни до 3 месеца, като програмата се ползва 
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не по-често от 2 пъти в седмицата. 
Необходимо е да се комбинира с 
етиологични и с други  програми: 1. 
Лимфа и детокс; 2. Регулиране на 
кръвообращението.

ТРАвми 
Програмата се назначава за 

времето на цялото основно лечение, 
попомага за бързо възстановяване 
на сухожилията, мускулите,  на 
съдово-нервните снопчета. 

Необходимо е да се комбинира с 
програми като: 1. Лимфа и детокс; 
2. Антиболка; 3. Възстановяване; 
4. За-щитни функции.

ЕНТЕРоКоЛиТ 
Програмата е възстановителна, често се назначава след заболявания 

на СЧТ при възрастни, а също и при 
възстановяване на микробния филм 
на червата при деца - след прекарана 
дисбактериоза. 

Курсът на лечение е 3 - 7 дни, 
повторен курс на лечение обикновено 
не е необходим. Към лечението се 
добавят и програмите: 1. Лимфа и 
детокс; 2. Регулиране на СЧТ.
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ИНдИВИдуАЛНИ ТЕРАПИИ
Софтуерен програматор Лайф командер 

В базата данни на софтуерния програматор Лайф командер са включени 
3 775 програми, разделени на четири сектора. От програмите всеки 
потребител може да подбере тези, които са му необходими за индивидуална 
терапия - например, при по-специфични възбудители или заболявания. 
Секторът „Моите програми“ дава възможност да бъдат ръчно въведени 
специфични честоти. 

В книгата към програматора - „Пътеводител в биорезонансната 
практика”, са описани терапевтичните програми с обяснение как да се 
провежда лечението с тях: брой 
сеанси и курсове, подходящи и 
препоръчителни съпътстващи про-
грами и други подробности.

Допълнителни индивидуални 
програми могат да се подбират и да 
се записват на всички апарати серия 
Партнер. По този начин - с помощта 
на софтуерния програматор Лайф 
командер и с апаратите от тази 
серия, могат да се извършват 
конкретни индивидуални лечения 
за ползвателите. С помощта на 
програматора в апарататите от 
тази серия могат да се въвеждат 
- в отделни папки, създадените 
собствени комплекси, които да 
се съхраняват в базата данни на 
съответния апарат или в мини SD-картата. 

Програмите, с които разполага програматорът Лайф командер могат 
да се използват самостоятелно или в терапевтични курсове. Всеки курс е 
специфичен и изисква определен брой сеанси, които винаги трябва да бъдат 
нечетно число. При терапии за изчистване от всякакви видове паразити 
или при лечение на заболявания, причинени от тях, терапията трябва да се 
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извършва с поетапни сеанси, които се провеждат в определен ред. Те винаги 
трябва да започват с програма Дренаж, след това се включва основната 
програма за премахване на съответния паразит - хелминти, бактерии, гъбич-
ки, вируси, едноклетъчни. А след тази програма/и се включват подходящи 
симптоматични програми. 

Терапевтичният курс винаги завършва с програма за извеждане на 
токсините - детоксикация. Програмите Дренаж и Детокс задължително 
придружават всяко премахване на паразити и токсини. 

В програматора Лайф командер - в съответните сектори, могат да 
се намерят целенасочени програми от типа: насищане на организма, 
етиологични програми - работят върху причините за здравословния 
проблем, симптоматични програми - когато вече има проявено заболяване 
или процес и реакцията от него се проявява със съответни симптоми, 
спомагателни програми - запълват някакъв недостиг в организма, активират 
функциите на органите или системите при лечение или рехабилитация.

Включените 3 775 програми в софтуерния програматор Лайф коман-
дер са разделени в следните сектори:

• Терапевтични програми – 1 510
• Комплекси с програми – 255 
• Антипаразитни програми – 1 182
• Паразити – 828. 

Допълнителното въвеждане на програми и комплекси в апаратите се 
осъществява само за няколко минути и не изисква специално обучение 
и подготовка. Програматорът може да се настройва за работа на шест 
езика: руски, английски, немски, български, полски, чешки. Заедно със 
софтуерния програмотор, потребителят получава и видео-обучение за 
работа с него.

Правилното прилагане на програмите с терапевтичните апарати е 
изключително улеснено от указанията, посочени в книжното ръководство на 
програматора Лайф Командер - „Пътеводител в биорезонансната практика” 
(то може да се закупи заедно или отделно от софтуерния продукт). 
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