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КАКВО Е БИОРЕЗОНАНС СКЕНЕР 3D NLS?
Апаратурата за NLS – системно нелинейно честотно сканиране е едно
от най-перспективните достижения на медицината от началото на XXI-ви век.
Тя функционира на базата на спектралния анализ на вихровите магнитни полета
на живите организми, което дава възможност за получаване на най-пълна
информация за здравето и дори за най-началните, иначе неуловими прояви на
заболяванията (в това число и ракови). Това не влиза във възможностите на други
съвремени достатъчносериозни медицински апарати (ултразвук, рентген,
компютърна томография и др), които могат да установят само вече оформен обемен
процес. Биорезонансните апарати или NLS обединяват диагностичните възможности
на компютърната томография, ядрено-магнитния резонанс, и ултразвуковото
изследване. Всеки един от тях поотделно открива само оформения вече процес или
заболяване, докато NLS скенерът анализира състоянието на отделния орган до ниво
клетка и позволява ранна диагностика и прогноза за развитие на евентуално заболяване
от 3 до 5 години преди появата на първите оплаквания.

КАК РАБОТИ БИОРЕЗОНАНС СКЕНЕР?
За кратко време с апарата се извършва експресен, безболезнен и неинвазивен преглед на
целия организъм, без да се налага провеждане на предварителна специална подготовка и диети.
Изисква се единствено около два часа преди провеждане на изследването да не се консумират
кофеинови, никотинови продукти, енергийни напитки и хранителни добавки, които биха
компрометирали крайния резултат.
Всички органи и клетки притежават специфични само за тях вълнови трептения, които
характеризират нормалната им функция. В резултат на стрес, инфекции, алергии, замърсена
околна среда и др. в тях възникват болестни електромагнитни колебания различни от тези на
здравия орган и чрез нервната система те достигат до мозъка. Апаратурата приема излъчените
от мозъка биоимпулси, прави сравнителен анализ със заложената в програмата информация за
120 000 енергоинформационни шаблона и регистрира спектрално сходство на познаваемост със
заболяване до 95 % в изследвания орган.
Без отрицателни за здравето въздействия се измерват и анализират промените на вълновите
характеристики на магнитните полета на всеки орган в човешкия организъм до ниво клетка,
което дава възможност:
• да се регистрират заболяванията, включително в ранен безсимптомен стадий, да се определи
местонахождението им, характера на патологията, както фазата и хода на развитие;
• да се установяват причинителите на заболяването /вируси, бактерии, паразити, алергени, храни/
и веднага да се изготви адекватна индивидуална програма за лечение, като подбраните
лечебни препарати се тестват в резонансната камера на апарата за ефективност , поносимост и
съвместимост;
• да се анализират при всеки пациент заложените в хромозомите му наследствени заболявания
и възможността за ранна превенция на проявата им;
• да се определят биохимичните показатели в режим на NLS анализ;
• да се тестват медикаменти, хранителни добавки, билки и др.: до колко те са подходящи
за прием спрямо индивидуалните биологични характеристики на тествания организъм;
• да се ускорят процесите на възстановяване на организма при боледуване чрез стимулиране
на собствения оздравителен потенциал с помощта на МЕТА терапия (мета-честотна терапия
за клетъчно възстановяване), която е заложена в апарата 3D БИОРЕЗОНАНСЕН СКЕНЕР;
• да се проконтролира в хода на провеждано лечение ефективността на различните методи
на въздействие в оздравителния процес и да се направи сравнение с предишни получени
резултати.

ТЕРАПИИ С БИОРЕЗОНАНС СКЕНЕР 3D NLS?
Биорезонансната терапия е форма на холистичната медицина. Това е метод, който използува
електромагнитни трептения от самия пациент, като информация за диагностика и лечение
на заболяванията му. Ако има неправилно хранене, стрес, токсини или отрицателни емоции,
трептенията на здравото тяло могат да станат небалансирани или слаби. Уникалността на
биорезонансната тарапия с апарата се състои в това, че се постига целенасочено терапевтично
въздействие върху най-засегнатите структури на органите, без да се натоварва целия организъм.
Изследванията проведени последните няколко десетилетие в Европа показват, че електромагнитния
профил на вредните вещества може да бъде елиминиран чрез изпращане на обратни трептения в
тялото. Манипулирането на вълновите модели в прецизни модели, чрез отхвърляне или засилване
на електромагнитния профил на конкретно лице е в основата на Bicom Биорезонансната терапия,
която повече от 25 години се използва при хора и животни с огромен успех.
В действителност тази лечебна модалност се превърна в един от най-популярните инструменти и
продължава да се раширява сред лекарите в Германия и цял свят.
През октомври 2005 година, Ханс Брюгеман представя проучване проведено сред немско говорящи
Bicom практици. В проучването участват 241 664 пациенти, при които са били изчерпани всички
форми на конвенционалната медицина в 396 практики.
След проведена Bicom терапия, 46.7% от тях вече не показват никакви симптоми, 34% са получили
значително подобрение, 13.1% регистрирали малко подобрение и само 6.25% не се показали
никакви симптоми на подобрение.
Известно е, че човешкото тяло е електромагнитно поле, което може да предава и приема
електромагнитни трептения. Вие не може да ги видите или почувствате, така както излъчвате
топлина, която не може да видите. Човешкият организъм отделя различни трептения: клетките,
тъканите и органите имат техни специфични трептения. Събрани заедно тези трептения оформят
вашият общ спектър на трептене. Единичните трептения имат взаимна връзка и влияние в тялото.
Нарушените резонансни модели в тялото имат негативно влияние върху нашето тяло. Можете
много добре да си представите, че енергийните трептения на здравия човек имат различна
структура от тези на нездравото лице. Стресовите фактори натрупани в тялото на нездравото лице
отделят негативни енергийни трептения, които нарушават нормалната енергийна матрица и в
крайна сметка причиняват различни симптоми.
Биофизичната биорезонансна технология включва “схема на инверсия” (схема на преобръщане),
която произвежда огледален образ на дисхармоничните трептения, унищожавайки по този начин
електромагнитните трептения причиняващи симптоми. Честотните модели чрез био-обратна
връзка резонират с молекулните, дисхармонични честотни модели съдържащи се във водните
клъстър структури. Това води до разрушаване на водородните връзки в клъстър структурата. В
резултат намесата в молекулното трептене губи предишната си здрава конфигурация и сила на
траптене. Това което се вижда в клиничната практика е, че токсините се освобождават и влизат
в ръвообръщението където трябва да бъдат елеминирани чрез урината, изпражненията, кожата
и чрез дишането. Затова пиенето на обилно количество вода е толкова важно. В допълнение,
естествените здравословни модели на физиологичните трептения могат да бъдат усилени или
укрепени до оптимални нива. По този начин се ре-активира и стабилизира способността на тялото
за регулиране и самолечение. Целта на Биорезонансната терапия е да се намалят или премахнат
ефектите от стресовите фактори на средата и така да се намалят или елиминират свързаните с това
симптоми и в същото време засилване на физиологичните сили.
КАКВО Е МЕТА ТЕРАПИЯ?
МЕТА ТЕРАПИЯ (Мета-Честотна) терапия за клетъчно възстановяване, е неинвазивна терапия,
която позволява да се ускорят процесите на възстановяване на организма след боледуване чрез
стимулиране на собствения оздравителен потенциал.
Чрез МЕТА терапията се оказва влияние върху:
• терапевтично въздействие върху поразените структури;
• стимулират се възстановителните процеси в организма;
• регенерацията на тъканите и обезвреждането на инфекциозните причинители;
• На ден, с тази терапия могат да се третират до три органа, а общият брой на процедури се
определя в зависимост от стадия и тежестта на заболяването.
ИСКАТЕ ДА ЗНАЕТЕ ПОВЕЧЕ: ВИЖТЕ ВИДЕО ТУК

Др. ОРХИДЕЯ НИКОЛОВА
Др. Николова е Магистър-специалист по медицина с близо 40 годишна практика зад гърба си.
Изключителен диагностик и уважан медик с дълбоки познания в холистичната медицина.
Завършва обща медицина в Медицинска Академия,София през 1977г и специализира
Вътрешни Болестти (1989г.). Няколко години по-късно, заминава да практикува медицина
извън границите на България. Тя пътува и прилага медицинската си знания в райони силно
нуждаещи се от специалисти-лекари по това време. Тя работи като медик в централни
болници в Ангола и Либия. По напред в професионалният си път тя избира България и работи
като лекар специалист в няколко централни клиники в София, включително практикува
Кардиология за няколко години.
С буден интерес на истински лечител тя записва и успешно завършва специализирано обучение
по “Хомеопатия’’ през 2008г. В последните 15 години тя завежда собствена практика като общо
практикуващ лекар и едновременно практикува Хомеопатия. Интересът към емпиричната
медицина я води в търсене на по-съвременна и надеждна методика за Диагностика и Лечение,
която да предостави възможност за по-точни,обширни и детайлни диагностики.
През 2017 Д-р Николова завършва сепцилизирано обучение за Лечение и Диагностика с
Биорезонансен Скенер NLS.

‘‘Изкуството

на медицината е да забавляваме пациента, докато природата
натурално излекува заболяването’’
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