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το σώμα, μας υπάρχουν διάφορες μορφές ενεργείας.
Μία από αυτές είναι και η ηλεκτρομαγνητική, η οποία
εκφράζεται με ταλαντώσεις. Κάθε είδος ενέργειας έχει μήκος
κύματος, καθώς και κάποιο είδος ταλάντωσης.
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Το μήκος κύματος της ταλάντωσης ενός υγιούς
ανθρώπου είναι διαφορετικό από το μήκος κύματος της
ταλάντωσης που θα έχει κάποιο άτομο με κάποια παθολογική
κατάσταση. Οι παθολογικές ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις
υπάρχουν μαζί με τις υγιείς ταλαντώσεις στο σώμα κάθε
ασθενούς. Το φάσμα εκτείνεται από πολύ μακρέα έως πολύ
βραχέα κύματα. Οι παθολογικές καταστάσεις στο σώμα
διαταράσσουν την φυσιολογική κατάσταση ισορροπίας της
ενέργειας στον οργανισμό. Το σώμα ασθενεί, επειδή αυτή
η δυναμική ισορροπία δεν μπορεί να διατηρηθεί. Επιπλέον,
υπάρχουν διάφορα στρες από το περιβάλλον τα οποία
μπορεί να επηρεάσουν τις ηλεκτρομαγνητικές καταστάσεις
ή τα «βιοσήματα» ενός ασθενούς.
Επειδή ακριβώς οι ταλαντώσεις αυτές είναι
ηλεκτρομαγνητικής φύσης, μπορούν να γίνουν αντιληπτές
από κάποιο μηχάνημα, εφ΄ όσον αυτό συνδεθεί με το
σώμα του ασθενούς. Τα μηχανήματα βιοενέργειας ή
βιοανάδρασης αντιλαμβάνονται μέσω ειδικών ηλεκτροδίων
τα ηλεκτρομαγνητικά ερεθίσματα και τα μεταφέρουν μέσα
στην θεραπευτική συσκευή. Η συσκευή έχει την δυνατότητα
να αναγνωρίζει τα παθολογικά κύματα, τα οποία έχουν
διαφορετικό μήκος κύματος από τα φυσιολογικά. Οι
κατασκευαστές της συσκευής, έχουν δώσει το εύρος του
φυσιολογικού μήκους κύματος στην συσκευή, η οποία
περιέχει κάποιο φίλτρο, το οποίο φιλτράρει τα φυσιολογικά
κύματα το μήκος κύματος των οποίων γνωρίζουμε εκ
των προτέρων από έρευνες που έχουν γίνει, και δίνει την
δυνατότητα μόνο στα παθολογικά κύματα να περάσουν προς
την έξοδο. Η συσκευή τότε έχει την δυνατότητα να παράγει
ένα κύμα το οποίο να είναι ακριβώς αντίθετο, (σαν να βάζαμε
έναν καθρέφτη), από το παθολογικό κύμα. Δηλαδή, στην
επιστημονική ορολογία, δίνει ένα κύμα το οποίο βρίσκεται
σε ακριβώς «αντίθετη φάση» από το παθολογικό κύμα το
οποίο την «ταίσαμε». Έτσι, δημιουργείται «συντονισμός», και
εξουδετέρωση του παθολογικού κύματος.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι οποιαδήποτε παθολογική
ταλάντωση εισαχθεί στην συσκευή, η συσκευή αυτή έχει την
δυνατότητα να χορηγήσει μία εντελώς αντίθετη ταλάντωση
με τελικό αποτέλεσμα την εξουδετέρωση της παθολογικής
ταλάντωσης. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται μία κατά κάποιον
τρόπο εξισορρόπηση της ενέργειας του οργανισμού του
ατόμου, εξουδετέρωση των παθολογικών ταλαντώσεων, και
υποβοήθηση στην θεραπεία της ασθένειας.
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Συσκευές τύπου “Ritm”

Ο

ι φορητές ιατρικές συσκευές τύπου «Ritm» συνιστούν
μία καινοτόμο σύγχρονη μέθοδο ίασης των
μακροχρόνιων ασθενειών, της οποία ανάλογη δεν υπήρχε ως
σήμερα.
Η θεραπεία βασίζεται στην εφαρμογή μεσομέρειας
στα όργανα και συστήματα του ανθρώπου με θεραπευτικό
σκοπό, ο οποίος είναι αποτελεσματικός, ακίνδυνος και μη
φαρμακευτικός.
Η δράση των συσκευών Deta Ritm συνίσταται στη
διόρθωση και επαναφορά των βασικών λειτουργιών
του σώματος, όταν αυτό εκτίθεται σε χαμηλής ενέργειας
ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις με αυστηρά καθορισμένες
παραμέτρους στο φυσιολογικό εύρος συχνοτήτων 0,1Hz έως
100 Hz.
Οι συσκευές εργάζονται αθόρυβα και ανώδυνα με 1650
ξεχωριστά προγράμματα, τροφοδοτώντας κάθε κύτταρο
του σώματος με υγιείς δονήσεις, οι οποίες αποκαθιστούν
τη φυσιολογική λειτουργία των οργάνων και συστημάτων
και παράλληλα δρουν αποτοξινωτικά. Αυτές οι τεχνητά
προκαλούμενες δονήσεις είναι ταυτόσημες και δεν έρχονται σε
αντίθεση με τις δονήσεις που έχουν τα όργανα αυτά καθεαυτά
εκ φύσεως, όταν είναι απολύτως υγιή.
Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που έφεραν οι συσκευές
Deta Rιtm κατά την εκτέλεση μελετών σε ασθενείς σε
περισσότερες από εκατό κλινικές της Ρωσικής Ομοσπονδίας
είχαν ως άμεση συνέπεια οι συσκευές να λάβουν τα εύσημα από
το Υπουργείο Υγείας της χώρας, εφόσον η αποτελεσματικότητά
τους στην αντιμετώπιση, τόσο των οξέων, όσο και των χρόνιων
νοσημάτων ανήλθε σε ποσοστό άνω του 85%.
Οι ιατρικές φορητές συσκευές Deta Ritm δεν αποτελούν
μόνο μία αποτελεσματική εναλλακτική πρόταση στη θεραπεία
της συντριπτικής πλειοψηφίας των χρόνιων ασθενειών αλλά
είναι ταυτόχρονα και ένας πολύτιμος αρωγός στην βελτίωση
της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής εν γένει.

DETA RITM-10

DETA RITM-13

Συσκευές τύπου “АР”

Διαγνωστικός Εξοπλισμός

Ο

Η

ι ιατρικές συσκευές Deta Ap προορίζονται για τη
διενέργεια αντι-παρασιτικής θεραπείας και ειδικότερα
για την ίαση ενός ευρέος φάσματος ασθενειών με μολυσματική
βάση, μέσω της εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας
χαμηλής έντασης, η οποία καταφέρει ένα θανατηφόρο πλήγμα
στα διάφορα είδη των μικροοργανισμών.

σωστή διάγνωση συνιστά μία πρόκληση για τη
σύγχρονη ιατρική. Η στείρα αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων μίας ασθένειας, χωρίς την παράλληλη
αναζήτηση της γενεσιουργού αιτίας του προβλήματος
καθίσταται πλέον αναποτελεσματική, εφόσον τα συμπτώματα
ξαναπαρουσιάζονται μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.

Ο θάνατος ενός παρασίτου επέρχεται μόνο όταν το φάσμα
των ταλαντώσεων που εκπέμπεται από τις συσκευές συμπίπτουν
με τις ταλαντώσεις που εκπέμπονται από το παράσιτο που
διαβιεί στον οργανισμό. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να
προηγηθεί της θεραπείας μία ακριβής διάγνωση, εφόσον αυτή
η συσκευή δεν έχει προληπτικές ιδιότητες παρά προορίζεται να
θεραπεύσει μια μόλυνση που ήδη υπάρχει στο σώμα.

Οι διαγνωστικές συσκευές που κατασκευάσαμε
βασίζονται στη μέθοδο του R. Voll και το Vegetative
Resonance Test (VRT), το οποίο είναι ακριβές και
αποτελεσματικό κατά 93%, έχει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων
και για το λόγο αυτό αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Υγείας
της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Αμερικής, Ισραήλ και άλλων
χωρών ως επίσημη μέθοδος διάγνωσης. Το VRT αξιολογεί την
κατάσταση της υγείας του ατόμου προβαίνοντας σε έλεγχο
τριών επιπέδων: της φυσιολογικής δομής του σώματος,
της βιοχημικής και της ψυχοσυναισθηματικής λειτουργίας
του. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι
ότι προβλέπει θεωρητικά την αποτελεσματικότητα της
θεραπευτικής αγωγής και ως εκ τούτου καθίσταται εφικτή
η άμεση και έγκαιρη αναπροσαρμογή της εφαρμοζόμενης
θεραπείας, εξοικονομώντας στον ασθενή χρόνο, χρήμα και
κυρίως ψυχικά αποθέματα.

Η επιτυχής θεραπεία επιτυγχάνεται λόγω της εξαιρετικής
διεισδυτικής ικανότητας της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας
στο εσωτερικό του οργανισμού. Η υψηλή ακρίβεια της
συχνότητας του συντονισμού συνεπάγεται την αποτελεσματική
εξουδετέρωση του παρασίτου.
Οι συσκευές, εκπέμποντας δονήσεις σε μία συχνότητα εύρους
από 0,1Hz έως 10.000Ηz, λειτουργούν βάση εγκατεστημένων
προγραμμάτων. Στις συσκευές μπορούν να φορτωθούν 10, 13 ή
20 προγράμματα, αναλόγως του τύπου (Ap-10, Ap-13 & Ap-20).
Κάθε ένα από τα 160 διαθέσιμα αντιπαρασιτικά προγράμματα
της βάσης δεδομένων προορίζεται να πλήξει ένα συγκεκριμένο
είδος παρασίτου. Ενδεικτικά τα διαθέσιμα προγράμματα
πλήττουν τις ασκαρίδες, το μυκόπλασμα, τις τριχομονάδες,
την ονυχομύκωση, τον σταφυλόκοκκο, τον στρεπτόκοκκο,
τα χλαμύδια, το ελικοβακτηρίδιο, τον απλό έρπητα, τον ιό του
Epstein-Barr, τον κυτταρομεγαλοϊό, την κανδιδίαση και άλλα.
Ο χειρισμός των συσκευών είναι απλός και δεν απαιτεί κάποια
ιδιαίτερη εμπειρία ή γνώση από τον χρήστη.
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Η μέθοδος VRT είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, μεταξύ
άλλων, κυρίως στη διάγνωση:
των δυσλειτουργιών των οργάνων
των προβλημάτων μολυσματικής φύσης (ιοί, βακτήρια,
μύκητες, πρωτόζωα, παράσιτα)
των κυστικών και ορμονικών διαταραχών
της έλλειψης των απαραίτητων για τον οργανισμό βιταμινών
και ιχνοστοιχείων
των αλλεργικών αντιδράσεων και εύρεσης της κατάλληλης
αγωγής
της σωματικής εξάντλησης, καθώς και της εξασθένισης του
ανοσοποιητικού συστήματος
της αποτελεσματικότητας της εφαρμοζόμενης θεραπείας με
φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής ή ομοιοπαθητική
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