
- AVGUST 08 - Misteriji 31

Prek toplotnega valovanja z bio-
spektrumom, napravo, ki jo je
pred dvema desetletjema za-

snoval Kitajec dr. Zhou Lin, je mogo~e
izbolj{ati krvni obtok, uravnavati delo-
vanje ‘iv~nega sistema, krepiti delova-
nje imunskega sistema in odpraviti
vrsto zdravstvenih te‘av. Naprava od-
daja spekter vibracij, ki
nihajo podobno kot zdra-
ve ~love{ke celice. Bios-
pektrum frekvence bol-
nega ali utrujenega orga-
nizma uravnote‘i z no-
vimi in zdravimi. U~in-
ke je eksperimentalno
potrdilo veliko {tevilo
bolnikov v kitajskih bol-
ni{nicah, v Sloveniji pa
z njo ljudem pomaga
Stanko Lisjak*.

Zakaj ste se odlo~ili za
biospektrum?
Ko je ‘ena zbolela, sem
iskal pomo~ vsepovsod.
Tako sem pri{el do in-
formacije o delovanju
BSM (Bio Spectrum Me-
dicine) in si, da bi poma-
gal ‘eni, napravo pre-
skrbel. @ena je imela ra-
ka na debelem ~revesu
‘e v zadnjem stadiju in
sem ji z aparatom zelo
pomagal. @ivela je {e pol
leta. Z biospektrumom
sem ji laj{al te‘ave, saj
delujejo na psihosomat-
ski sistem. Bila je pred-
vsem bolj mirna in je la‘-
je prena{ala te‘ave.
Kako deluje biospekt-
rum?

Naprava je sestavlje-

na iz generatorja elektromagnetnih frek-
venc {irokega spektra, ki simulira celo-
ten spekter frekvenc, kot bi ga imel

~lovek v idealnih fizi~nih pogojih. Ker
privede celice v resonanco, te za~nejo
nihati, kot da bi bile zdrave. Imel sem,
denimo, bolnike, ki so imeli raka na
jetrih in plju~ih in so pri meni okrevali.
Frekvence prodirajo skozi tkiva, pet cen-
timetrov v globino in zajamejo vse no-
tranje organe in ‘leze. @al skozi kosti

nihanje naprave biospe-
ktrum ne prodre.

Pri kak{nih obolenjih je
terapija u~inkovita?
Na prvo mesto lahko po-
stavim obolelo prostato.
Terapija obi~ajno traja
sedem dni. Uredi delova-
nje vseh sistemov. Bistvo
tak{nega zdravljenja je
celostna terapija telesa.
Zelo dobro vpliva tudi
na ko‘o, na{ najve~ji or-
gan. Po{kodbe na ko‘i
so lahko v~asih tako hu-
de, da jih je te‘ko ozdra-
viti. Vpliva globinsko in
pozdravi tudi podko‘je
in celo globlje plasti. Te-
rapija z biospektrumom
mo~no omili ali odpravi
presnovne te‘ave, bla-
godejno vpliva na repro-
dukcijske organe, bla‘i
ali odpravi bakterijska
vnetja … Zelo dobro po-
maga tudi pri odprav-
ljanju parodontoze. Za
uni~enje bakterij, ki raz-
jedajo dlesni, obi~ajno
zadostuje pet terapij.

Delovanje biospektru-
ma temelji na poznava-
nju meridianov in aku-
punkturnih to~k …

Kitajski frekven~ni generator vzpodbuja zdravo nihanje celic

Zdravljenje s frekvencami
»Na prvo mesto lahko

postavim obolelo
prostato.«

Biospektrum deluje na meridiane kakor akupunktura; obi~ajna je desetdnevna
terapija po pol ure na vsakem meridianu.
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Pomembno je, da med terapijo ohra-
njamo stik z meridiani. Odziv meridia-
nov oziroma energetskih centrov je ved-
no v stopalih ali rokah. ^e na to pravil-
no vplivamo, se tudi vsi centri pravilno
odzovejo, kar vzpostavi normalno delo-
vanje ali resonanco.

Imam biospektrume z razli~no na-
membnostjo, ki se prilagajajo telesu.
Delujejo na meridiane enako kot staro-
kitajska akupunktura. Le da ne zbadam,
temve~ usmerim valovanje pre~no ali
vzdol‘ telesa in meridianom dovajam
energijo. ^e denimo zdravim hrbtenico,
lahko usmerim delovanje aparata vzdol‘
nje, tako da zajame o‘ji krog ‘iv~nih
kon~i~ev. Tudi samo delovanje na pre-
krvitev celotne hrbtenice je skoncentri-
rano. Na tak na~in dose‘em bolj{o pre-
krvitev. S tem se izbolj{a tudi oskrba s
hranilnimi snovmi in, kar je najpomemb-
neje, s kisikom. ^e so denimo okvarje-
na vratna vretenca, to izzove slabo pre-
krvitev glave ali pa tudi rok. Magnetno
delovanje aparata izbolj{a mikrocirkula-
cijo in tudi raz{iri o‘ilje, spodbujevalno
deluje na limfni sistem in bezgavke.
Uspehi takega zdravljenja so zanesljivi,

saj ne zdravim le posameznega dela,
ampak celo ~love{ko telo.

V ~em se biospektrum razlikuje od infra-
rde~ih, laserskih, mikrovalovnih in dru-
gih naprav?
Druge naprave generirajo le manj{i del
celotnega biofrekven~nega spektra elek-
tromagnetnega valovanja ~love{kega
organizma, medtem ko biospektrum ob-
sega {ir{i spekter in po ustreznem {tevi-
lu terapij celicam vrne potrebno ‘ivljenj-
sko energijo. Biospektrum obsega devet
spektrov: vidnega, ultravijoli~nega, {es-
tero spektrov infrarde~ega spektra – to
je celoten val, ki zajame 70 odstotkov va-
lovanja celice – da pa ta valovanja pro-
drejo v globino, je potrebno {e ultra{ib-
ko mikrovalovanje, ki je tak{no, kakr{-
nega oddaja zdrava ~love{ka celica.

^emu so v biospektrum vgrajeni kristali?
Zaradi varnosti. To zagotavlja filter, ki
je narejen iz 43-ih razli~nih kristalov, mi-

NAJNOVEJ[I IZZIV
NA PODRO^JU
BIOMEDICINE

Biospectrum je najsodobnej{i na~in
zdravljenja na podro~ju biotehnologije.
Namenjen je izbolj{anju zdravja, bolj{e-
mu po~utju in lep{emu telesnemu vide-
zu brez stranskih u~inkov. S pomo~jo
efekta bioresonance se ~love{ke celice,
organi in celotno telo uglasijo s frek-
venco naprave, ki proizvaja celoten
frekven~ni spekter zdravega ~love{kega
telesa. Ponovna uglasitev celic omogo~a
presnovo celotnega ~love{kega telesa
ter vzpostavitev procesa zdravljenja in
samozdravljenja.

ZDRAVLJENJE Z
BIO-SPECTRUM APARATI
RAZISKAVE SO POKAZALE U~INKOVITO DE-
LOVANJE NA:
• sistem prekrvavitve
• celoten imunski sistem
• reguliranje psihosomatskega sistema

BIOSPECTRUM MEDICINE NUDI TUDI:
• zdravljenje ko‘e, aken, ko‘nih ma-

de‘ev
• anticelulitno terapijo, pomo~ pri huj-

{anju
• pomo~ pri pove~anih {portnih aktiv-

nostih in hitrej{em okrevanju po
{portnih po{kodbah

• pove~uje spolno vitalnost, odpravlja im-
potenco, neplodnost, menstrualne te‘ave

• odpravlja te‘ave s prostato
• zdravi stresna stanja in nespe~nost,

pomaga pri preutrujenosti
• uravnove{a sr~no, ledvi~no in prebav-

no funkcijo
• izbolj{uje mikro- in makrocirkulacijo
• laj{a revmatske bole~ine in bole~ine

v sklepih

www.biospectrum.biz
Iz~rpne informacije o na{ih storitvah,

cenah in celotni ponudbi dobite po telefonu

01/366 31 31  - vsak dan od ponedeljka
do petka od 8. ure do 17. ure.

Frekvence zajamejo vse
notranje organe in ‘leze,

ne pa tudi kosti.

ZDRAVLJENJE S FREKVENCAMI

Shema prikazuje fekven~no obmo~je delovanja (valovanja) naprave Biospectrum Medicine
(0,5 μm do 104 μm), ki obsega frekven~no podro~je vidne svetlobe (modro podro~je), obse‘nej{e
infrarde~e ‘arke (rde~e obmo~je) in del mikrovalov. Isto~asno je to biofrekven~no obmo~je –
biospekter zdravega ~love{kega telesa.
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neralov in dragih kovin. Filter omogo~a
pravo nihanje. Telo lahko zdravimo tudi
samo s kristali in drugimi minerali. Ni-
hanja so razli~na, ampak zato mora{ biti
velik poznavalec. Sam u~inek na bolni
del telesa je majhen, proces zdravljenja
pa je dolgotrajen.

Lahko z napravo delujemo na tudi raz-
li~ne snovi, teko~ino?
^e damo vodo za deset minut pod bio-
spekter, se energetsko tako nabije, da
izgubi vse negativne primesi in se uni-
~ijo vse bakterije.

Ima terapija z biospektrom kake kon-
traindikacije?
Naprava je testirana in ni popolnoma
ni~ {kodljiva. Vse naprave imajo medi-
cinske teste, spadajo v 1., 2. in 3. razred
in z njimi lahko zdravimo domala vse.

Stranskih u~inkov nima, ker je po-
dobnost z valovanjem prave celice zelo
velika. Gre le za majhno odstopanje, a
~love{ka celica ima to sposobnost, da se
lahko prilagaja tudi majhnosti odsto-
panja. Zato tudi sprejme valovanje brez
stranskih u~inkov.

V~asih se zgodi, da telo tak{no niha-
nje dolgo ~asa zavra~a. Nekaj {e manj-
ka, zato je zelo priporo~ljivo, da imamo

napravo doma, ker s tem lahko stalno
vplivamo na telo in s~asoma dose‘emo
pravo preobrazbo celic oziroma le te
pripeljemo v resonanco.

Kako ljudje uporabljajo napravo doma?
Vsak po svoji potrebi, ravnanja se nau~i
pri meni. Sicer pa priporo~am 10-dnev-
no terapijo po pol ure na vsakem meri-
dianu. Lahko pa terapijo izvajamo po
dvakrat na dan.

Bolezni ugotavljate z nihalom in ana-
tomskim atlasom v rokah? Koliko je to
zanesljivo?
Gre za navadno diagnozo z energetskim
nihalom, ki preko moje energije, energije
zdravljenca ter odboja slike dolo~enega
organa ali ‘leze, pa spet odboja te ener-
gije do same slike na anatomskem atla-
su, zanesljivo pove, kaj je v telesu naro-
be. Lahko diagnosticiram vse plasti
ko‘e, vse plasti o~esa, vklju~no z njego-
vo prekrvitvijo. Preverim lahko tudi de-
lovanje vseh ‘lez z notranjim in zuna-
njim izlo~anjem ter notranje organe.

Tudi moja energija je tako mo~na, da
lahko delam z energijo, lahko tudi od-
pravljam stare te‘ave, ki jih imajo ljudje
zaradi prenosa negativnih energij iz
roda v rod. Hodil sem na ljubljansko {o-
lo za bioenergijo, ki deluje v sklopu

milanske {ole, kjer sem dobil medna-
rodno diplomo. Ljudem ‘elim pomagati
po naravni poti brez uporabe zdravil.
Lahko izmerim vsa negativna sevanja,
ki jih imajo ljudje doma, v svoji postelji.
Lahko diagnosticiram in zdravim na
daljavo. [e raje pa imam oseben stik, da
lahko ‘e v pogovoru pozitivno vplivam
na njihovo du{evnost.

Kako pa je z zdravljenjem neplodnosti?
Doslej imam sedem primerov, da so
‘enske zanosile. S prvim dojen~kom in
njegovo mamico sem se predstavil na
televiziji. Njegova mama je bila zelo ve-
sela in je tudi povedala, da se je dolgo
~asa zdravila zaradi neplodnosti na kli-
niki, ampak pozdravila se je {ele z bio-
spektrumom. Biospektrum okrepi repro-
duktivne organe in jih spet privede v
tak{no nihanje, da proizvajajo jaj~eca, ki
lahko sprejmejo mo{ke spermije.

Enako u~inkovito deluje naprava na
mo{ko neplodnost. Neplodnosti lahko
botrujejo tudi du{evne te‘ave. Na te bio-
spektrum zelo dobro deluje, saj ~loveka
umirja. Ljudje za~nejo razmi{ljati bolj
pozitivno in povedo, da razmi{ljajo ~isto
druga~e kot prej.

Je terapija z biospektrumom primerna
za nose~nice in dojen~ke?
Dojen~ki lahko pridejo na terapije, ni
nobenih stranskih u~inkov. Nose~nicam
pa kitajski strokovnjaki terapijo odsve-
tujejo, ker pravijo, da ploda med nose~-
nostjo ne smemo motiti.

Zdravite tudi ‘ivali?
Tudi ‘ivali zdravimo. Mojo psi~ko Sisi
obvezno zdravim in je za svoja leta v
dobri formi.

Kako dolgo u~inkuje terapija?
Biospektrum spodbuja mikrocirkulaci-
jo in tudi po terapiji {e naprej zdravilno
u~inkuje, ker so zdravljene celice po
kon~ani terapiji na vi{ji energetski rav-
ni in nadaljujejo s procesom samozdrav-
ljenja.

Andreja Paljevec

* 031/566 977
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ZDRAVLJENJE S FREKVENCAMI

Proti visokemu krvnemu tlaku: biospektrumi so uperjeni v podplate, ledveni del in v glavo.


