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NA FREKVENCI
ZDRAVJA
Začenja se sezona prehladnih obolenj, ko ob postopnem slabljenju imunskega
sistema utegnemo ugotoviti, da je z nami narobe še kaj drugega. Takrat
potrebujemo pomoč, do nje pa vodi več poti.
Vse več ljudi pa se odloči za komplementarno
zdravljenje, ki dokazano učinkovito pomaga in je varno,
saj nima neželenih učinkov. Prav takšno možnost
ponuja tehnologija Zhoulin Bio-spectrum. To sodobno
bioterapijo, ki neinvazivno in brez slehernih neželenih
učinkov vrača zdravje in lepši videz, že vrsto let z velikim
uspehom izvajajo v centru Bio-spectrum na Škofljici.
Za ravnovesje v telesu
Osnovno načelo terapevtskega delovanja metode Zhoulin
Bio-spectrum, ki je priznana po vsem svetu, je ohranjanje
biološkega in energetskega ravnovesja v telesu oziroma
vnovično vzpostavljanje ravnovesja, ki se je porušilo
zaradi bolezni ali drugih razlogov. Naprava Bio-spectrum
temelji na tehnologiji, ki sta jo dr. Zhou Lin in dr.
Chang na začetku osemdesetih let razvila na temelju
načel tradicionalne kitajske medicine, jo nadgradila z
najsodobnejšimi znanstvenimi spoznanji in jo poglobljeno
klinično testirala.
Stanislav Lisjak, priznani zdravilec, bioenergetik
in radiestezist z več desetletji izkušenj, ki opravlja
bioenergetske analize v centru Bio-spectrum, po
začetnem pregledu, ki ga ob pomoči svojega bogatega
znanja opravi tako s svojimi rokami kot tudi z
napravami, nadvse natančno ugotovi vaše zdravstveno
stanje in določi zdravljenje. Če še nimate ugotovitev
svojega osebnega zdravnika ali zdravnika specialista, na
osnovi tega določi, kakšno zdravljenje potrebujete.
Kako poteka terapija?
Enourna terapija obsega obsevanje v kabini in zdravljenje
s posebnimi napravami, ki oddajajo spekter zdravih
biofrekvenc. Vibracije delujejo na prizadete dele
telesa, kjer povzročijo učinek bioresonance, ki omogoči
samozdravljenje – proces, pri katerem telo zdravi samo
sebe. Značilnost bioresonance je namreč v tem, da
obolele celice spodbudi k usklajevanju z zunanjim virom
valovanja in prevzemanju zdravih frekvenc, ki jih oddaja
naprava. Normalno fiziološko, psihološko in energetsko
ravnovesje je mogoče doseči že po petih enournih
obiskih, pri težjih boleznih pa je potrebnih več terapij.
Valovanje deluje globinsko ter doseže notranje organe,
žleze, črevesje in kožo, zelo dobre rezultate pa dosegajo
tudi pri psihosomatskih boleznih. Naprave z zdravilnim
valovanjem zajamejo le del telesa, v kabini Bio-spectrum
pa je magnetnemu valovanju izpostavljeno vse telo. Pri
tem se energijsko napolni in vzpostavi pravilno delovanje
čaker, kar postopno izboljša in odpravi zdravstvene
težave.

Za koga je primerna?
Metoda je primerna za vse, ki jih pestijo telesne težave,
pomanjkanje energije, stres in preobremenjenost.
Povsem enostavno in brez neželenih učinkov pomaga
pri odpravljanju raznovrstnih težav in lajšanju bolečine.
Naprave Bio-spectrum ponujajo celostno zdravljenje,
saj delujejo na celični ravni in vzpostavljajo porušeno
ravnovesje, s čimer omogočajo samozdravljenje telesa.
Tovrstno zdravljenje uspešno pomaga pri vnetjih, težavah
s kožo (tudi pri mladostniških aknah), nespečnosti ter
težavah s ščitnico presnovo, krvnim tlakom, uravnava
delovanje žlez … Učinkovito obnavlja energijo in odpravlja
vse vrste utrujenosti, v pomoč je pri obolenjih prostate
in rodil, predvsem pa okrepi odgovor imunskega sistema.
Tudi pri težkih boleznih pomaga prebroditi kritične
trenutke. Poleg tega terapija učinkovito lajša bolečine
v križu in sklepih. Naprave Bio-spectrum so izdelane
po vseh evropskih standardih in imajo mednarodne
certifikate. Terapija je primerna za vse, od najmlajših do
najstarejših, izjema so le nosečnice in bolniki s trombozo.
Bio-spectrum je najsodobnejša metoda zdravljenja na
področju terapevtske bioterapije. naprave Bio-spectrum
so dokazano edine naprave na svetu, ki delujejo v
frekvenčnem območju 0,5 - 10/4 µm kar je tudi celoten
spekter valovanja v človeškem telesu. Uporaba valovanja
biospektra in bioresonance je vrhunec tehnološkega
napredka, ki se navdihuje pri starodavni modrosti ter
pomeni uresničitev dolgoletnih sanj o zdravju in lepem
videzu, doseženima brez neželenih učinkov.
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