
Az EGÉSZSÉGünk megőrzéséért, javításáért az első út a szervezet időszakos  
     ÁLLAPOTFELMÉRÉSe

Alkalmazása minden életkorban javasolt

 A túlzott stressz, generálhat eltérést a mentális és fizikai egészségi állapotunkban egyaránt. 
Ha a stressz hatása elhúzódik, még több egyensúlyzavar jelentkezik a szervezetünkben. Az 
elhanyagolt stressz a betegségek kiindulópontja. Célszerű a szervezet(fizikai , mentális) 
stressz állapotát időszakonként ellenőrizni, felmérni. 

Minden embernek, minden sejtnek saját, egyedi elektromos rezgésmintája van, melyek az 
egészséges szervezetben harmonikusak. Egészséges és beteg szerveink különböző rezgéseket 
bocsátanak ki.

Ha a szervezet egészét, vagy annak egy részét negatív hatások érik a harmonikus rezgések 
diszharmonikussá válnak ,melyeket kiegyensúlyozni harmonizálni kell az egészség 
fenntartása érdekében.

A sejtek, szervek, szervrendszerek és az agy közt  kommunikációs visszacsatolás működik, 
melyet ha mérünk, egészen pontos képet kaphatunk a szervezet adott állapotáról.
Az emberi szervezet igen finom elektromos, elektromágneses reakciókat képes kibocsátani 
magából.

A biorezonancia segítségével kimutathatjuk és harmonizáljuk a betegségeket abban a 
(kezdeti) stádiumban, mikor az elváltozások még a molekulák és a sejtek szintjén játszódnak 
le. Az állapotfelmérés után a program többféle állapotjavító funkciót végezhet el, 
automatikusan kiválasztva az adott személynek a legmegfelelőbbet.

A Quantum biofeedbeck kezelés módszerének - mint állapotfelmérés 
(„indiagnosztikai” ) és ,mint energetikai(„interápiás”) eljárásnak – az egészségmegőrzés 
kezdeti stádiumban van óriási jelentősége, de későbbi állapotokban is tud segíteni. 

ÁLLAPOTFELMÉRÉS          Tetőtől-talpig megtudhatunk magunkról mindent sejtszinten

Öt ponton (a fejre, a két csuklóra és a két bokára) helyeznek el elektródákat a testen. 

Ezen keresztül kommunikál velünk a készülék, illetve mi vele. A rendszer ellenőrzi testünk, 
szerveink, szervrendszereink rezgéseit. 

A program energetikailag kódolt kérdéseket tesz fel a szervezetnek és méri, hogyan változnak 
annak impulzusai. A 10000 anyag (vitaminok, aminosavak, lipidek, zsírsavak, növények, 
allergének, baktériumok, gombák, vírusok, kromoszómák, méreganyagok, paraziták, 
szintetikus gyógyszerek stb.) mindegyikére jellemző 1-1 impulzus, melyet a készülék generál 
és az elektródák továbbítanak a sejtek felé és vissza. 
Ezekre az impulzusokra, a vizsgált személy az elektrofiziológiás válaszon keresztül reagál  és 
 a program kijavítja a téves rezgésszámokat. Ezután a komputer rendszerezi, mely energetikai 
impulzusokra reagálunk legerősebben. 
Rangsorolja a legmagasabb kockázati tényezőket, majd jelzi, mely szerveink a leginkább 
terheltek, hol mutatkoznak energetikai problémák, milyen fertőzésekre, betegségekre jelzett a 
szervezetünk eltérést milyen anyagokra van szüksége.



A program javasolhat életmódot, diétát, mozgást, különböző ásványi anyag, vitamin és enzim 
tartalmú kiegészítőket, homeopátiás szereket, valamint megtudhatjuk milyen állapot alkalmas 
a vizsgált személynek.

Ezután a vizsgálatot végző felsorolja, hogy milyen gondokkal kell számolnunk. A készülék 
különböző színtartományokba sorolja a kimutatott rendellenességeket, azok súlyosságának 
megfelelően.

A komputeres felmérés és az energia szintek bemérése a klienssel történő közös 
kiértékelése kb. 50-60 percig tart.

Abban az esetben,  ha az állapotfelmérés során feltárt (vagy a már meglévő)  problémákat  
kezelni, harmonizálni is szeretnék(ami célszerű) újabb 1-2 órát igénybevevő látogatáson  
kell ezt megtennünk. A testünk harmonizálása, és a rendellenességek megszüntetése több  
látogatást feltételez . Ennek mértéke az állapotfelmérés eredményeitől is függ.  

Mikor célszerű a vizsgálat és a test harmonizálása : 

        Megmagyarázatlan egészségügyi probléma, változás esetén.

       Hosszantartó stresszes, ideges, kellemetlen állapot esetén. 

       Trauma bekövetkezésekor ( válás, munkanélküliség, halál stb.)

       Gyermekeknél: tanulási, beilleszkedési problémák esetén. 

       Dohányzás és szenvedélyek leszoktatására, megszüntetésére.

Minden olyan esetben mikor pozitív gondolkodással meggyógyulni 
akarunk, jobban akarunk teljesíteni, tanulni, érezni magunkat stb.

Megszüntetni azokat az egészségügyi nyavalyáinkat, amelyek eddig 
nem szűntek meg.

Mind az állapotfelmérés ,mind az energetikai eljárás után, ha  az illető nem változtat az  
életmódján és gondolkodásán a test frekvenciája ismét elindul a rosszabb irányba, a  
diszharmonikus állapot felé, ami újabb problémát okozhat ill. nem történik pozitív változás.

Az egészsége állapotfelméréséről és állapotjavításáról bővebbet a következő helyen, 
telefonszámon való bejelentkezéskor tudhat meg:
Nagy Imre     06-30-9423-551


