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ZHOULIN BIO-SPECTRUM terapevtski medicinski aparati

Z biofrekvenco do zdravja
Dandanes vse več ljudi verjame, da so bolezni posledica dogajanja na subtilnejših ravneh. Čustva, vedenjski in miselni vzorci vplivajo na zdravje vsaj toliko kot genetika, ki jo po prednikih
dedujemo v fizični razsežnosti. To zlasti upošteva tradicionalno kitajsko zdravljenje, ki uravnava energijske tokove po telesu. Energijski tokovi (meridijani) so očem nevidni, občutljiv zdravilec pa jih lahko začuti. Če je pretok energije moten, odpravi ovire, zaradi katerih se energija ne
more prosto pretakati in zato zboli fizično telo.

Ž

al se uradna medicina še ni začela resno ukvarjati z
notranjim vzrokom nastanka nekega obolenja, temveč namenja pozornost predvsem dogajanju na fizični
ravni, zdravi torej predvsem posledice. Prav to vrzel med
vzrokom in posledico uspešno zapolnjujejo alternativni
in komplementarni načini zdravljenja, v zadnjem času pa
tudi v svetu vse bolj razvijajoča se biospektralna znanost.
O zdravljenju, ki uspešno povezuje starodavno kitajsko
modrost in najnovejša odkritja v kvantni fiziki ter temelji
na tehnologiji biospectrum, sem se pogovarjala s tremi osebami. Te ponujajo zdravljenje, ki uspešno posega v sam
vzrok obolenja, krepi telo in duha, ter vrača zdravje.
Moji sogovorniki so bili: predstavnika podjetja Zhoulin Bio-spectrum, d. o. o., Marko Urbanija in Igor Snoj
ter Jože Rak, zdravilec, ki redno sodeluje v Bio-spectrum
centru pri odkrivanju obolenj in preverjanju zdravstvenega stanja po koncu terapije.

▶▶Kaj bi rekli k mojemu uvodu?

Igor Snoj: Življenje živih bitij je odvisno od fizikalnih
in kemijskih zakonov.
Vsaka stvar je narejena iz snovi, energije in informacij.
Živa bitja so sestavljena iz molekul. Te periodično rotirajo
z elektroni, ki se vedno premikajo okoli atomov, posamezni atomi ali skupina atomov pa vibrirajo. Organizem je
tudi dober vir sevanja. Poskusi so pokazali, da je človeško
telo podaljšano fizično polje, ki zajema magnetno polje, infrardeče sevanje in celo šibke mikrovalove. Signali se lahko pojavljajo v pasu, ki se razteza od širine v mikrometrih
(µm), celo manj od enega mikrometra, do 10 milimetrov
(mm). To pomeni, da imajo živa bitja določen spekter z
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določenimi frekvencami, ki se imenuje »biofrekvenčni
spekter« ali »biospekter«.
Na podlagi znanega človeškega frekvenčnega spektra
in odzivov so razvili simulator frekvenčnega spektra, to je
generator Biospectrum, ki lahko simulira porazdeljevanje
energije. Valovna dolžina tega spektra se razteza od 0.5
µm pa vse do 10 mm: to pove, da dokazano resonira z
zdravo človeško celico.
Človeško telo lahko absorbira biofrekvenčni spekter, ki
ustvari biokemični odziv s stimulacijo resonance bioloških
molekul ter celoten odziv celic in tkiv, ti pa nato spodbujajo naravno ravnotežje procesov v človeškem telesu in
zdravijo bolezni. Raziskave so potrdile, da aparat, ki oddaja biospektralno
valovanje povsem naravno, izredno
učinkuje na presnovo v človeškem
telesu, torej na delovanje celotnega
organizma.
Aparati Bio-spectrum so revolucionarni dosežek kitajskih znanstvenikov, namenjen zdravljenju različnih
bolezni, regeneraciji oslabelega organizma in rehabilitaciji po boleznih in operacijah. Izdelani so po
patentirani tehnologiji izumitelja dr.
Zhoulina in so na voljo že po vsem
svetu. S pridom jih na Kitajskem
uporablja tudi uradna medicina, saj
poteka z njihovo uporabo rehabilitacija bolnikov bistveno hitreje, še
posebno po poškodbah, operacijah,
pa tudi pri agresivnejših metodah
zdravljenja, kot so kemoterapija ali Kabina Bio-spectrum.
www.aura.si
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obsevanje pri rakavih obolenjih. Žal v Sloveniji tega še
niso spoznali.
Marko Urbanija: Naj zelo preprosto povem, kako
nastanejo motnje v biospektralnem nihanju. Ko se stanje organizma spreminja, se oddana energija posledično
spremeni skupaj z ustreznim spektrom. Take spremembe
v nihanju nastajajo vedno znova, lahko že ob spremembi
našega čustvenega stanja, recimo ob hudi jezi, močni zaljubljenosti, če smo pod stresom ali prestrašeni, in še bi
lahko naštevali. Ko se človekovo stanje normalizira, umiri,
se nihanje povrne v svojo prvotno obliko. Če pa so dražljaji prehudi ali preveč dolgotrajni, se nihanje celic ali nekaterih organov spremeni in samo po sebi se ne more več
povrniti v izvirno stanje. Takrat nastane bolj ali manj resna
bolezen. Bolezen se torej pojavi, še preden jo zaznamo na
fizični ravni, še preden se telo odzove z bolečino ali težavami.

▶▶Ali z aparati Zhoulin Bio-spectrum že posegate

v to dogajanje, torej zdravite bolezni, ko so te še v
zametku in še ne vemo zanje?
Igor Snoj: Seveda, saj vsi poznamo rek o kurativi in
preventivi. Zato je priporočljivo terapije opraviti kot preventivo, ali drugače povedano: lažje je ravnotežje v telesu
vzdrževati sproti, kakor ga na novo ustvarjati. S terapijami
okrepimo imunski sistem, energijski potencial človeka se
poveča, izboljša se krvna slika, potem pa se telo samo zelo
uspešno spopada z
vsakdanjim stresom
in tveganjem za različna obolenja. Pozimi ogrožajo ljudi
predvsem revmatizem, bolečine v
sklepih, slabo počutje, ozebline in prehladna obolenja.
Ker je pozimi manj
sončne svetlobe,
je človek tudi duševno zelo ranljiv
in zlahka postane
depresiven. Z zvišanjem energijskega
potenciala z uporabo medicinskih aparatov Bio-spectrum
pa se ognemo psihowww.aura.si

somatskim težavam. Zdaj tudi vemo, da je prav to pogost
vzrok težav v partnerskem razmerju. Če se poveča vitalnost, se izboljša tudi spolnost. Dodam naj še to, da imajo
vse terapije, brez izjeme, tudi lepotni učinek. Koža postaja
prožnejša, gube in madeži izginjajo, zmanjšuje se celulit.

▶▶

Na svetu je kar veliko različnih naprav, ki zdravijo z energijo, z različnimi vrstami sevanja. Kako se
te naprave razlikujejo od vaših aparatov Bio-spectrum?
Igor Snoj: Res je, tovrstnih načinov zdravljenja je veliko, na primer: terapevtska naprava z ultrazvokom ustvarja
akustične valove s frekvenco višjo od 20 kilohercev, terapevtska naprava na infrardečo svetlobo proizvaja infrardeče sevanje z valovno dolžino 0,72–25 µm; naprava na
ultravijolične žarke ustvarja žarke z valovno dolžino 180–
300 nm, terapevtska naprava na mikrovalove pa magnetne
valove UHF z valovno dolžino 1–100 mm. Pri zdravljenje
z laserjem se uporablja za obsevanje telesa monokromatska laserska svetloba.
Te naprave delujejo tako ali drugače pomanjkljivo, saj
ti sistemi niso povsem usklajeni s spektrom, v katerem
niha zdravo človeško telo. Naravna frekvenca molekul,
atomov in elektronov je drugačna od frekvenc, ki jih ti aparati proizvajajo, tako da celice ne morejo pridobiti energije
in izboljšati presnovnih funkcij, zato ne moremo učinkovito nadzirati zdravstvenega stanja človeškega telesa. Elektromagnetno valovanje aparatov Bio-spectrum pa zajema
celoten biospekter, in se torej ujema s spektrom telesnega
sevanja. To sevanje ima dvojno naravo valov in delcev. Po
klasični fizikalni teoriji se začne energija absorbirati tedaj,
ko je elektromagnetni val podoben ali pa enak valovanju
molekule.
V našem centru zdravimo bolezni na dva načina: z obsevanjem prizadetega območja ali njegovega površja, obsevamo pa tudi ustrezne akupunkturne točke, najboljše je,
da poteka oboje sočasno. Dokazano je, da je to najučinkovitejše. Ne zdravimo samo obolelega organa, temveč
vzpostavljamo ustrezno biopolje celotnega telesa. Celotno telo vračamo v nihanje zdravega organizma.

▶▶Ali to, kar pravite, potrjujejo tudi študije?

Marko Urbanija: Če pogledate našo spletno stran
www.biospectrum.si, lahko vidite, koliko kliničnih raziskav je bilo v resnici narejenih. Tehnologija Bio-spectrum
temelji na tridesetletnih mednarodnih kliničnih raziskavah, je patentirana, varna in učinkovita. Aparati imajo
ateste, azijske, ameriške in evropske certifikate za medicinAURA
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ske aparate. Na Kitajskem jih že dolgo časa uporabljajo v
uradni medicini.

▶▶Preventivo smo že omenili, kaj pa zdravljenje?

Igor Snoj: Raziskave so pokazale, da medicinski aparati Bio-spectrum učinkovito delujejo na sistem prekrvitve ter na bolezni srca in žilja, okrepijo celoten imunski
sistem (viroze, gripe, pljučnica, astma, alergije, težave s
kožo, akne, luskavica) uspešno zdravijo psihosomatska
obolenja, za katera vemo, da povzročajo zdajšnjim ljudem,
obremenjenim s stresom (utrujenost, nespečnost, težave z
želodcem in prebavnim traktom, migrene, glavoboli), čedalje več težav, uravnavajo pa tudi delovanje žlez z notranjim izločanjem (ščitnica, prostata, urejanje menstrualnih
težav, menopavze, težave z jajčniki, nadledvična žleza).

▶▶Kaj pa športniki in poškodbe?

Igor Snoj: Pri športu je regeneracija mišic še posebno
pomembna. Z raziskavami je dokazano, da se ta z obseva-

njem z aparati Bio-spectrum zelo pospeši, mlečna kislina se
namreč hitreje razkraja. Športniki pravijo temu »faktor 5«
(petkrat hitrejša regeneracija po telesnih naporih). Tudi
pri poškodbah bolečine hitreje minejo, koža se hitreje celi,
pa tudi okužb je bistveno manj, saj delujejo naprave antiseptično. Na Kitajskem uporabljajo te naprave pri odprtih
operacijah predvsem zato, ker je pri delu z njimi zagotovljena sterilnost. Rane in opekline se bistveno hitreje celijo, manj je okužb in brazgotin.

▶▶Gospod Marko Urbanija, zakaj ste prevzeli to

podjetje? Lastnik mora verjeti v tisto, kar ponuja,
da je lahko uspešen.
Marko Urbanija: Ko se je ponudila priložnost, se nisem obotavljal, saj neomajno verjamem v medicinske aparate Bio-spectrum. Pred leti sem imel hude zdravstvene
težave, hodil sem od Poncija do Pilata, pa mi niso znali
pomagati, še hujše − niti natančne diagnoze jim ni uspelo
postaviti. Imel sem bolečine v okončinah, pojavljalo se je
najprej mravljinčenje, potem pa se je občutljivost drastično zmanjševala, bilo me je resnično strah, da bom postal

PRIZNANI SLOVENSKI ZDRAVILEC JOŽE RAK
OPRAVLJA PREGLEDE

▶▶

Že več let ste zdravilec, priznan po vsej Sloveniji. Kako so
vas aparati Bio-spectrum prepričali?
Zdravilec sem že veliko let. Že kot
otrok sem začutil, da sem občutljiv
za energije, ki jih drugi ne zaznavajo.
Živel sem tudi v družini, kjer je bila tovrstna sposobnost normalna. Že moji
babici sta me vpeljali v svet drugačnih
načinov zdravljenja. Po poklicu sem
zdravstveni delavec, delal sem v zdravilišču, si pridobil zelo veliko izkušenj iz
uradne medicine, vsemu temu pa do34
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dal še študij iz alternativne medicine z
različnih področij naravnega zdravljenja. Pred petnajstimi leti sem se odločil za svojo pot. Od takrat delujem
samostojno in sodelujem z različnimi
centri po vsej Sloveniji. Ljudje cenijo
moj naravni pristop, empatijo in sposobnosti, ki pomagajo, da zdravljenje
tudi uspešno končamo.
Z medicinskimi aparati Bio-spectrum sem se seznanil prav na začetku, pred več kot petnajstimi leti, ko
so se prvič pojavili v Italiji in Sloveniji.
Ko sem jih s svojimi zaznavnimi sposobnostmi preskusil, sem ugotovil, da
so tisto pravo, da resnično delujejo in
kako pomembno je, da pridejo tudi
do drugih ljudi. Ko sem bil povabljen
v Bio-spectrum center, da bi pregledoval in svetoval uporabnikom, sem se
takoj odločil za to, saj vem, da je zdravljenje s takšnimi napravami uspešno.
Sodelujem le tam, kjer »lahko ohranim
obraz«, kot pravijo Kitajci, od koder
naprave izvirajo. Če stvari niso učinkovite in verodostojne, ne sodelujem.

▶▶

Kako pregledujete in zakaj
so pregledi potrebni, čeprav se
zdravi celotno telo?

S svojimi metodami pregledam celotno telo in vsak organ posebej, energijsko stanje po meridijanih in čakrah,
pa tudi čustvena stanja, stres, psihosomatske težave in pomanjkanje energije. K nam prihajajo vsi rodovi, največ
je starejših – to je seveda razumljivo −,
veliko pa je tudi mladih, ki se zavedajo, kako pomembna sta preventiva in
pravočasen poseg v tisto energijsko
počutje, pri katerem se bolezen še ni
razvila, se pa v zametku že kaže na
drugih ravneh. Če je potrebno, poskrbimo tudi za otroke. Vsakega pregledam pred terapijo in ga potem spremljam med terapijo, da se odločimo
za ustrezno število obiskov. Na koncu
terapij naredimo kontrolni pregled in
skupen načrt za naprej. Marsikdo se
tudi odloči, kupi aparat in tega potem
uporablja vsa družina, k nam pa prihaja občasno na posvet.
www.aura.si
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Mize, na katerih poteka terapija.

hud invalid ali da bom kar umrl. Takrat sem odkril Biospectrum center in poskusil še terapijo z njihovimi napravami, saj nisem imel več kaj izgubiti. Že po prvi terapiji
sem začutil mravljinčenje po sicer neobčutljivih rokah in
nogah. Po naslednjih dveh terapijah sem prvič po dolgem
času odšel iz centra brez bolečin, skratka, »popravljen«.
In kar je najzanimivejše in najspodbujnejše: od tega je dve
leti, jaz pa sem še vedno popolnoma zdrav. Simptomi in
težave se ne pojavljajo v nikakršni, niti komaj zaznavni
obliki. Vse skupaj sem doživel kot čudež in tako se mi je
izpolnila tiha želja, da zdravljenje s temi aparati lahko ponujam naprej, skupaj s sodelavci pa tako mnogim lajšamo
bolečine in težave. Verjamem, da je pomembno zdraviti
celoten organizem, ne pa posameznih organov ali posameznih delov telesa.

krovalov, ki pa so za zdravljenje obolelega organizma ali
oslabelih celic še kako pomembni. S posedanjem v kabini,
recimo temu kar »savnanjem«, dosežemo bioresonanco
telesa. Človeško tkivo se kakor dobro uglašen radio odzove na signal, ki ga oddaja aparat bio-spectrum, ko simulira
človeški spekter. Gibanje temeljnih delcev v človeškem
tkivu pripelje do resonance, vibracije molekul se okrepijo
in ustvarijo toplotni odziv. Tako se nepravilno vibracijsko
stanje molekul, ki jih povzročijo patološke spremembe,
povrne v normalno fiziološko stanje, obnovijo pa se tudi
fiziološke funkcije. Bolne in oslabele celice dobijo v tem
procesu potrebno energijo, spet začnejo nihati s pravo frekvenco in ozdravijo.
V taki kabini se zdravilni učinki pokažejo že pri temperaturi 30 stopinj Celzija, česa takega ni mogoče doseči v
nobeni drugi napravi. Ni težkega dihanja, niti srčni utrip
se ne poveča, zato je ta kabina primerna tudi za astmatike
in srčne bolnike. Če pa zvišamo temperaturo na 40 stopinj
Celzija in več, se začnemo še potiti; iz telesa se izločajo
strupi in nečistoče, globinsko se čisti koža, pa še staranje
se upočasni. Obsevanje v kabini deluje protistresno, obnavlja življenjsko moč, spodbuja mikrocirkulacijo in podaljšuje zdravilne učinke, tudi po končani terapiji. Intenzivno vpliva na biokemične procese v telesu, zato vitalne
funkcije normalno delujejo. Bistveno pa je, da katero koli
obsevanje z aparati Bio-spectrum nima nikakršnih negativnih stranskih učinkov, bodisi v našem centru, če se
zdravimo sami doma, ali pa če smo zdravi in se v kabini
Bio-specter samo razvajamo in čistimo. Ker se med terapijo
celice uglasijo na svojo pravo frekvenco, odmerkov terapij tudi ni mogoče predozirati. Kupcu priložimo navodila,
kje in koliko časa naj se obseva za različna obolenja, da bo
zdravljenje učinkovito, kolikor se le da.
n

▶▶

Kaj bi svetovali ljudem? Naj si kupijo svoj aparat
in ga uporabljajo doma? Kaj pa kabina Bio-spectrum? Ali je tudi ta primerna za domačo uporabo?
Marko Urbanija: Seveda, aparati in kabina so primerni
za domačo uporabo. Aparat je manjši, cenovno dostopen
skoraj vsakomur, kabina Bio-spectrum pa je seveda nekaj
dražja. V njej je pet aktivnih bio-spektralnih generatorjev,
trije pa so pasivni. Čeprav je podobna običajni infrardeči
savni, so grelni ali sevajoči elementi bistveno drugačni, saj
elektromagnetno valovanje v območju biofrekvenčnega
spektra zajema celotno frekvenčno območje elektromagnetnega valovanja zdravega človeškega organizma, od
vidnega spektra do celotnega infrardečega spektra in miwww.aura.si
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