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Wprowadzenie
Instytut Psychofizyki Praktycznej opracował analogowy system dochodzeniowy, który umożliwia 
śledzenie wszelkich stanów w ciele poprzez zmiany charakterystyki fal tkanki, poszczególnych 
komórek, chromosomów, a nawet odrębnych fermentów i hormonów. Nielinearne systemy analizy 
(NLS) są najbardziej zaawansowanymi technologiami informatycznymi dostępnych w tym stuleciu i 
mogą być uznane za najbardziej niezwykłe i korzystne osiągnięcie współczesnej nauki przyrodniczej. 
Sprzęt diagnostyczny oparty jest na analizie spektralnej magnetycznego pola wirowego 
jakiegokolwiek obiektu biologicznego. Jest to całkiem niepowtarzalne i niezrównane w dzisiejszym 
świecie. Liczne eksperymenty przeprowadzone w Instytucie Psychofizyki potwierdzają ścisły związek 
pomiędzy wirującymi polami magnetycznymi a systemami biologicznymi, z tymi polami, które są 
wykorzystywane w układach biologicznych jako sposób oddziaływania pozakomórkowego i 
międzykomórkowego. Wirowe pola magnetyczne odgrywają ważną rolę w przekazywaniu informacji i 
interakcji z różnymi systemami biologicznymi. Jak systemy biologiczne rozpoznają i izolują niezbędne 
informacje z hałasu tła i w jaki sposób odbywa się komunikacja dodatkowa i międzykomórkowa?

Badania przeprowadzone na polach energetycznych wokół roślin i zwierząt, przez Instytut, stwierdziły, 
że wokół wszystkich systemów biologicznych znajduje się bardzo słaby magnetyczny obszar wirowy o 
niskiej częstotliwości. Starając się zrozumieć obszary energii, które otaczają wszystkie żyjące istoty, 
zbliżyliśmy się do zrozumienia zjawiska pola biologicznego, którego istnienie było znane od 
niepamiętnych czasów, z niektórymi dowodami znalezionymi w Yajur-Vadzie iw medycynie chińskiej . 
Odkrycia naukowe leżące u podstaw tej metody są po prostu technologicznym uzupełnieniem stuleci 
tradycji medycyny orientalnej opartej na koncepcji energii akupunktury do regulacji ciała. 
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Wprowadzenie
Jeśli zwrócimy się do chińskiego systemu meridian, dowiemy się o tajemnicach strumienia tsi, które w 
energetyce są podobne do tajemnic strumienia fotonów. Eksperymenty na królikach wykazały, że 
zwierzęta, podobnie jak człowiek, mają system bardzo drobnych struktur rurowych (około 0,5 do 1,5 
mikrona). Amerykański naukowiec B. Kim udało się odkryć, które z końcowych punktów w południka 
akupunktury zostały faktycznie dotarły do jądra komórkowego. Istnieje wiele sposobów wpływania na 
meridiński system terapii, ale ich skutki nie są wystarczająco silne. Zgodnie z teorią logiki entropii 
kwantowej wymiana informacji w dowolnym systemie odbywa się daleko i selektywnie dzięki kwantom 
promieniowania elektromagnetycznego, które posiadają energię odpowiadającą energii rozkładającej 
wiązania układów elementarnych systemów. Kierownicy teorii kwantowej Logika entropii dają 
początek założeniu, że systemy biologiczne z istniejącymi patologiami prowadzą do niestabilnych 
stanów (meta-stabilnych), które powodują, że systemy są bardziej prawdopodobne.

Metatron będący podstawą systemu badawczego funkcjonuje zgodnie z zasadą amplifikacji sygnału 
inicjującego z rozpadem stosowanych układów meta-stabilnych. Jeśli chodzi o fizykę, Metatron jest 
systemem elektronicznych oscylatorów rezonujących przy długości fal i  promieniowania 
elektromagnetycznego, których energia odpowiada energii rozkładającej dominujące więzy, które 
utrzymują strukturalną organizację badanego organizmu. Magnetyczne momenty prądów 
molekularnych, dotkniętych zewnętrznymi polami fizycznymi, tracą orientację początkową, co 
powoduje rozbieżność struktur spinowych zdelokalizowanych elektronów domieszki środka neuronów 
kory mózgowej. To z kolei prowadzi do ich niestabilnych stanów (meta-stabilnych), których 
dezintegracja działa jak wzmacniacz sygnału inicjującego. 
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Wprowadzenie
System oprogramowania sprzętowego opracowany w Instytucie Psychofizyki Praktycznej umożliwia 
produkcję wstępnie zdefiniowanej aktywności bioelektrycznej neuronów mózgu, z tą aktywnością jako 
tło możliwe staje się wybiórcze wzmacnianie sygnałów słabo wykrywalnych względem statystycznych 
fluktuacji, a następnie izolowanie i dekodowanie Informacje, które zawierają. W pewnym sensie 
aparat "Metatron" bierze łożyska tego promieniowania właśnie tam, gdzie pochodzi, aby następnie 
dekodować i wyświetlać je na ekranie komputera, w którym wirtualny model narządu jest 
produkowany w określonych kolorach. Zgodnie z regułami kinetyki chromatycznej kwantowej 
reprezentujemy wartości entropii dowolnego systemu jako kolory spektrum, odcień zmienia się od 
jasno żółtego (minimalne wartości entropii), przez pomarańczowy do czerwonego i purpurowego, do 
niemal czarnego (maksymalne wartości entropii). Bardziej dokładne teoretyczne obliczenia mogą być 
dokonywane za pomocą komputera, który umożliwia wyodrębnienie pewnej liczby stanów 
stacjonarnych odpowiadających pewnemu potencjałowi entropii, które następnie selektywnie 
oddziaływują na widmo promieniowania elektromagnetycznego. Modele komputerowe dają lekarzom 
trójwymiarową projekcję organów wewnętrznych. Kolorowe znaki umieszczone na zdjęciu ułatwiają 
lekarzowi określenie miejsca procesu patologicznego. Można ocenić proces rozkładu tych struktur 
biologicznych i przewidzieć porównanie zakresu kolorów znaków i ich rozmieszczenia na 
komputerowym modelu narządu, wykorzystując dynamiki ich zmiany przez okres czasu. 

W celu zdefiniowania patologii w danym obszarze należy zbadać głębsze poziomy narządu 
wytwarzanego na ekranie przez komputer aż do zlokalizowania patologii nidus. Po raz pierwszy 
wprowadzono zaawansowane technologie informacyjne w dziedzinie aktywnej kontroli homeostazy na 
rynku światowym. 
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Wprowadzenie
Pracownicy naukowi Instytutu Psychofizyki Praktycznej dokonali przełomu w opracowywaniu 
informacji przygotowujących do korekty zakłóconej równowagi homeostazy wewnątrz organizmu i 
neutralizacji czynników patologicznych środowiska i zakaźnych. Jest to najbardziej super aktywny 
program kontroli homeostazy na świecie.

Naukowcy z Instytutu byli pierwszymi, którzy odnieśli sukces w produkcji tego najbardziej efektywnego 
sprzętu, zdolnego do automatycznego dostrojenia częstotliwości impulsów głównych bez interwencji 
człowieka, a także wykrywania i korygowania wady i patologii narządów i komórek ciała na jego 
własny. Osiąga się to poprzez kombinację różnych specyficznie modulowanych oscylacji 
magnetycznych zapisanych na matrycy. Podstawową koncepcją w rozwoju tego urządzenia była 
hipoteza, że  ciało ludzkie ma ramy informacyjne elektromagnetyczne, zdolne do reagowania na 
promieniowanie zewnętrzne. Pracownicy Instytutu Psychofizyki Praktycznej zdołali zebrać różne i 
odrębne tendencje Valeology, tworząc kwantowy skok w opracowaniu metody aktywnej kontroli 
homeostazy. Następnie zajmowali się homeopatią i chińską akupunkturą z dalszymi opracowaniami 
Folle, Morell i Schimmel; Indyjska Yaju-Veda i teoria wirowania charkas; Fitoterapii i wielu innych 
metod leczenia.

Teoretyczne i eksperymentalne prace, które umożliwiły stworzenie systemu "Metatron" - nieliniowego 
generatora kwantowego - zainicjowanego przez Nikola Tesli, człowieka geniuszu w elektronice pod 
koniec XIX wieku. Inni naukowcy, o których warto wspomnieć, później przeprowadzili tę pracę. J. 
Lakhovsky, wybitny francuski badacz, przeanalizował wpływ częstotliwości radiowych na zdrowie 
zwierząt i warunki roślinne. 
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Wprowadzenie
Amerykański naukowiec geniuszu R. Rife przeprowadził badania nie tylko na temat wpływu 
częstotliwości radiowych, ale również na wpływ częstotliwości elektrycznych na ludzkim polu 
biologicznym. W 1950 roku w Niemczech R. Folle odkrył i opracował system elektrycznego testowania 
punktów akupunktury organizmu ludzkiego. 

W przeciwieństwie do metody diagnozowania elektroopadłości Folle'a, w której potencjały 
energetyczne narządów i układów są mierzone poprzez biologicznie aktywne punkty (BAP), które 
opisują stan ciała pośrednio i często z dużym błędem, metoda analizy NLS opracowana w Instytucie 
Praktyczna psychofizyka dokonuje oceny stanu narządu bezpośrednio ze względu na wzmocnienie 
rezonansowe sygnału promieniowania badanego narządu przy użyciu nieinwazyjnego czujnika 
wyzwalania. Każdy organ i każda komórka ma własne, charakterystyczne oscylacje zapisane w 
pamięci komputera i mogą być wyświetlane na ekranie jako wykres przedstawiający warunki wymiany 
informacji pomiędzy organem (tkanką) a środowiskiem. Każdy proces patologiczny ma również swój 
własny charakterystyczny wykres przechowywany w pamięci komputera z postępującymi etapami 
pokazanymi w zależności od wieku, płci i innych odmian. Po zapoznaniu się z charakterystyką 
częstotliwości badanego obiektu biologicznego system porównuje stopień podobieństwa widmowego 
do zdrowych, patologicznie dotkniętych tkanek lub czynników infekcyjnych w celu uzyskania 
najbliższego procesu patologicznego lub tendencji. W przypadku połączonych procesów tryb 
wirtualnej diagnostyki może przeprowadzić inną diagnostykę dla każdego procesu.

Inną wspaniałą okazją oferowaną przez analizę NLS jest badanie medyczne. 
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Wprowadzenie
System dochodzeniowy zapewnia wyjątkową możliwość rejestrowania wahań częstotliwości 
jakiegokolwiek preparatu i dodawania ich do wielu tysięcy już przechowywanych w bazie danych. 
Następnie system poszukuje środka, który ma najbardziej zbliżoną cechę charakterystyczną procesu 
patologicznego i wybiera najbardziej skuteczny środek zaradczy. W świetle tego, co zostało właśnie 
powiedziane, każda choroba może być reprezentowana jako zakłócenie synchronizacji harmonicznej 
w jakimkolwiek obiekcie biologicznym. Zakłócenia mogą wynikać z różnych przyczyn, które z kolei 
mogą być uważane za oscylacje elektromagnetyczne dysharmoniczne powodujące blokady (hałas), 
które zakłócają normalne funkcjonowanie ciała. Obecnie możliwe jest wyeliminowanie tych oscylacji 
próżniowych poprzez zastosowanie prawa fizyki. W tym przypadku najprostszym sposobem byłoby 
użycie oscylacji elektromagnetycznych o przeciwnym znaku, aby suma algebraiczna wstrząsów 
elektromagnetycznych i wstrząsów była równa zeru. 

Dr El Morell, kierując się tymi wnioskami w połowie lat siedemdziesiątych, wraz z innym inżynierem 
elektronicznym, E. Rachet wynalazł metodę i urządzenie zwane "MoRa". Metodą terapii informacyjnej 
(META-terapia) jest dalsze postępowanie metody "MoRa" w rozwiązywaniu problemu przywracania 
normalnego funkcjonowania organizmu w przypadku ostrych lub przewlekłych chorób. META-terapia 
jest środkiem oddziaływania na ciało poprzez połączenie różnych modulowanych drgań 
elektromagnetycznych emitowanych z systemu "Metatron".

Następnie naukowcy z Instytutu zainteresowali się doświadczeniami prof. S. Smitha z Uniwersytetu w 
Manchesterze, którzy wykazali, 
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Wprowadzenie
że woda może "pamiętać" o spójnych częstotliwościach promieniowania, które zostało narażone na 
zmienne pole magnetyczne i zachować w jego strukturze Informacje o tych częstotliwościach przez 
pewien okres czasu. Oznacza to, że za pomocą informacji zapisanych na matrycy można skutecznie 
naprawić skuteczną korektę zaburzenia równowagi w ciele. Preparaty informacyjne (metazody) są 
specyficznymi kombinacjami spójnych częstotliwości wybranych przez komputer i są wykorzystywane 
do dostarczania gotowych postaci dawkowania o bezpośrednim skutku. Produkowane są za pomocą 
aparatu, który przenosi informacje o częstotliwości (spektralnej) pochodzącej z patologii nidus na 
matrycę (woda, alkohol lub laktoza). Metazole oddziałują na przebudzenie własnego ukrytego 
rezerwatu organizmu, co stanowi szeroki zakres wpływu preparatów i brak szkodliwych skutków 
ubocznych, jeśli jest to wymagane przy użyciu konwencjonalnych środków zaradczych.

V. I. Nesterov
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Wprowadzenie
Opis i zakres stosowania

Do nielinearnej analizy struktur biologicznych i badania suplementów biologicznie czynnych można 
wykorzystać aparat do przetwarzania danych nielinearnych telemetrii "Metatron" (zwany dalej 
"aparatem"). Aparat może być również używany w centrach badawczych i ośrodkach badawczych.

Cel, powód

Oprogramowanie Metapathia-GR Hunter może działać tylko przy użyciu telemetrycznego 
nielinearnego aparatu do przetwarzania danych "Metatron" i jego późniejszych modyfikacji. 
Urządzenie do przetwarzania danych nielinearnych telemetrii jest zgodne z komputerami typu IBM i 
przeznaczone do badania reakcji obiektu biologicznego na różne typy oddziaływania informacji. 
"Metatron" pozwala na skorelowanie procesu pomiaru z procesem wpływającym na niego i wykonuje 
następujące operacje:

1) Mierzy on J (0), który odzwierciedla zmianę parametru opisowego i potencjał entropowy względem 
jego wartości początkowej;

2) Przetwarza ciągły sygnał J (0) z zadanymi przedziałami częstotliwości do histogramu (rząd wartości 
liczbowych zeskanowanych częstotliwości z numerami seryjnymi od 1,8 do 8,2 Hz);
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Wprowadzenie
3) Przesyła aktualne wartości W do komputera i wyświetla wykres na monitorze równocześnie z jego 
wpływem na badającego.

4) Zbiera on wartość W w jej jednostce pamięci, obserwując histogram jest wygodniejszy po 
zakończeniu pomiarów;

5) Przedstawia polecenia skorelowane ze skalą wymagane do regulowania wpływu na badającego 
podczas testowania;

6) Przesyła wartości W z jednostki do pamięci PC po zakończeniu pomiarów i zapisuje je w pamięci 
urządzenia przed rozpoczęciem zapisu danych z następnych pomiarów.

Urządzenie ma rejestrować zmiany w systemie psychofizycznym i umożliwia:

- Uzyskać jakościową ocenę stanu funkcjonalnego w formie analizy miejscowej.

- Skuteczność kontroli i wyniki różnych sposobów leczenia.

- Analiza dynamiki zmian stanu funkcjonalnego w czasie.

- Określ początkowe nidus złamania funkcjonalnego.
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Wprowadzenie
- Oszacuj charakter zmian przy użyciu systemów eksperckich.

- Oszacuj podstawowe cechy homeostazy biostazy.

Informacje o konkretnym tymczasowym stanie obiektu biologicznego są czytane bezstykowe przy 
pomocy cyfrowego czujnika wyzwalania, który został opracowany przy użyciu nowoczesnych 
technologii informacyjnych i mikroukładów, które przechwytywały niewielkie fluktuacje sygnałów, 
wynikające ze średniej statystycznej charakterystyki szumu pól , I przekształcane w sekwencję 
cyfrową, przetwarzane za pomocą mikroprocesora do przesyłania go przez kabel interfejsu do 
komputera.

Wymagania minimalne wymagające kompatybilnego komputera:

System operacyjny: Win 7, Win 8 / 8.1, Win 10 (32/64-bit), XP itp.

Procesor: co najmniej 1,40 GHz Pentium V

Pamięć o dostępie swobodnym: 512 Mb;

Karta graficzna: SVGA High Color 1024x768 co najmniej 8 Mb;

Co najmniej 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym;
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Wprowadzenie
Początek

System Oberon powstał w wyniku wielu lat badań medycznych, biologicznych, fizycznych i 
technologicznych przeprowadzonych przez autorów i programistów:

V. I. Nesterov, A. E. Akimov, Y.V. Nosow i D. Koshelenko

Patent RF nr 200161075 z dnia 16022001 z 16.02.2001

Patent USA USA USA N 6.549.805. B1 z dnia 15.04.2003 r.

Specjalne wymagania

Wymagania do realizacji celów funkcjonalnych w trybie badawczym. Program diagnostyczny 
wykorzystuje algorytmy wprowadzone do programu w celu przeprowadzenia analizy diagnostycznej. 
Podczas sesji diagnostycznej wymiana informacji odbywa się za pomocą następującego urządzenia 
umieszczonego na ciele pacjenta. Okres eksploatacji nie krótszy niż 5 lat. Wzornictwo zapewnia 
bezpieczeństwo pacjenta i personelu. Zatrzymanie awaryjne urządzenia nie spowoduje żadnych 
szkodliwych efektów ubocznych.
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Wprowadzenie
Zasada działania i procedury operacyjne

System działa zgodnie z zasadą amplifikacji sygnału inicjującego rozpadających się meta- stabilnych 
struktur. Magnetyczne momenty prądu molekularnego w ośrodkach domieszki komórek nerwowych 
kory, powodują ich utratę pierwotnej orientacji. Ten wynik niwelacji struktur wirowych tych 
delokalizowanych elektronów powoduje stany niestabilne lub meta-stabilne. Te rozpadające się 
warunki działają wówczas jako sygnał inicjujący.

Jeśli chodzi o fizykę, aparat jest systemem elektronicznych oscylacji, które współgrają z falami 
promieniowania elektromagnetycznego. Energia jest równa energii potrzebnej do rozbicia 
dominujących pasm utrzymujących strukturalną organizację obiektu biologicznego. System umożliwia 
produkcję wstępnie zdefiniowanej aktywności bioelektrycznej neuronów mózgu iz tą aktywnością w tle 
staje się możliwe selektywne amplifikowanie sygnałów, które wcześniej nie były wykrywalne przed 
wahaniami statycznymi. Informacje o konkretnych czasowych warunkach narządów i tkanek gromadzi 
się bezstykowe za pomocą "czujnika wyzwalającego", opracowanego przy pomocy nowoczesnej 
technologii informacyjnej i mikro-obwodów. Czujnik wykrywa słabe fluktuacje sygnału i wybiera je ze 
średniej statystycznej charakterystyki szumu pola i przekształca je w sekwencję cyfrową, która jest 
przetwarzana przez mikroprocesor, który jest następnie przesyłany do komputera przez kabel 
interfejsu.
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Oprawa
Uruchom system "Metatron". Kliknij dwukrotnie ikonę "Metapathia GR Hunter" na pulpicie, przejdź 
do menu głównego.
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Oprawa
Program uruchamiający wyświetla grupę przycisków o nazwie "Menu główne". Możesz rozpocząć 
pracę z programem, klikając przycisk “Przyjmowanie pacjentyw".
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Oprawa
Klikając przycisk "Ustawienia" wyświetla formularz konfiguracji, w którym można włączać i wyłączać 
dźwięk, zmienić rozmiar czcionki, tło wykresów jest białe i czarne itd.

Przycisk "Wybierz lekarza" pozwala wybrać z listy lekarza, który przeprowadzi badania

Także możesz:

Obróć wszystkie zdjęcia w kolorze, naciskając przycisk “Kolor zdjęcia ". Powtarzane naciśnięcie 
powoduje zmianę zdjęć na schemat kolorów czarno-białych.
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Oprawa
Przycisk "Kolor w kartotekowe" pozwala wyróżnić organy z różnymi etapami funkcjonalnymi od już 
przeprowadzonych badań:

-Zielona linia pokazuje, że nie ma wyraźnej zmiany funkcjonalnej w dowodach.

-Czerwona linia pokazuje niewielkie zmiany funkcjonalne.

-Linia brązowa pokazuje wyraźne zmiany funkcjonalne i / lub organiczne.

Naciśnij ‘Zjazd', aby zakończyć program.
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Oprawa
Przed badaniem upewnij się, że pacjent siedzi przed urządzeniem i jednostką GR, składającą się z 
Bio-induktora znajduje się na głowie pacjenta.

Przyciski sterowania są pokazane jako piktogramy, wskazując na nich można przeczytać ich opis.
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Oprawa
Przycisk "Administrator" pozwala właścicielowi wyposaenia wylcznie na:

- Otwórz lub zamknij kartę pacjenta innym użytkownikom, naciskając przycisk “Blisko Karta-Indeks";

- Aby włączyć lub wyłączyć tryb opłat nagrywających, który ładuje każdego pacjenta do 
przeprowadzonego dochodzenia, naciskając przycisk "Opłaty rekord".

- Przejdź do trybu administracji, naciskając przycisk "Zmień hasło";

Przycisk "Usuń karte" w prawej 
kolumnie usuwa kartę wybranego 
pacjenta;

Przycisk "Usuń badania" usuwa 
pojedyncze badania.
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Oprawa
Naciśnij przycisk "Usuń według daty", aby 
usunąć dane przed wszystkimi pacjentami 
przed wybraną datą.

W oknie " Usuń według daty " możesz 
określić datę; Wszystkie badania datowane 
wcześniej z tą datą zostaną usunięte.

Naciśnij przycisk "Wybór lekarz", aby uzyskać listę wszystkich lekarzy korzystających z systemu. 
Wybór lekarza po nazwie wyświetli jego pacjentów.

Naciśnij przycisk "Nowy", aby dodać nowych lekarzy-użytkowników systemu. Można również usunąć 
użytkowników, naciskając przycisk “Kasować ", który usuwa wszystkie dane pacjenta dla danego 
lekarza.

Pacjenci mogą być przenoszeni do innego 
lekarza przy użyciu tego samego systemu, 
naciskając przycisk "Wymiana pacjenta".
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Oprawa

Linia “Poszukiwanie" pozwala szybko znaleźć kartę 
pacjenta za pomocą pierwszych l iter swojego 
imienia.

Przycisk "RAPORT" przedstawia statystyczną 
a n a l i z ę  c z a s u  b a d a n i a ,  l i c z b y  p a c j e n t ó w 
obserwowanych oraz liczby sesji dochodzeniowych 
przeprowadzonych przez każdego lekarza lub 
wszystkich lekarzy w tej praktyce. Możliwe jest także 
dokonanie finansowej oceny prac prowadzonych w 
praktyce lub wydziale naukowym.
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Oprawa
Przycisk "Przyjmowanie pacjentyw" wyświetla "kartę pacjenta" zawierającą jego dane osobowe, 
takie jak nazwisko, imię, patronim, wiek, płeć, grupa krwi, adres, numer telefonu.
Lista badań ma najpełniejsze znaczenie.
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             Nowa karta: umożliwia wprowadzenie nowego pacjenta. Proszę podać imię *, imię *, imię i 
LLLLL   nazwisko *, datę urodzenia *, płeć *, grupę krwi * i czynnik rezus *. (Jak pokazano na rysunku)

             

              Wybierz kartę: pokaż wszystkie dane   
LLLLL dotyczące każdego pacjenta, który widział    
LLLLL lekarz,  a mianowicie nazwisko,  imię, 
nazwisko, datę, wiek, płeć, adres i numer telefonu.

Możesz wyszukać pacjenta, jeśli wpiszesz nazwisko 
pacjenta w polu "Szukanie" (czasem wystarczy 
wpisać kilka pierwszych liter nazwiska).

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk "Filtr daty", 
możesz zobaczyć daty badań na lewo od listy 
pacjentów. Wybierając jedną z dat można zobaczyć 
nazwiska pacjentów, które zostały zbadane w tym 
dniu.

Jeśli potrzebujesz zmienić informacje dotyczące 
pacjentów, możesz kliknąć "Edytuj kartę"

Karta-indeks
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Badania: umożliwia rozpoczęcie nowego badania, kontynuowanie badań przeprowadzonych 
w ciągu dnia lub rozpoczęcie badań kontrolnych.

              

           

Bieżąca analiza: jest analizą wyników uzyskanych w toku badania, a także możliwe 
dodatkowe badania nad pacjentem wykonanym z lub bez ich podłączenia do systemu 
(nacisnąć przycisk "Pokaż wyniki").

Karta-indeks

 Analiza porównawcza: jest analizą porównawczą wyników kilku badań z pacjentem w

             Badania nad drukiem: przechodzimy do trybu przygotowania badań do druku.
             Program umożliwia wydrukowanie do 4 zdjęć o wymiarach 100x100 mm na jednym arkuszu 
A 4 .
Oprócz tego istnieje możliwość przeszukiwania wykonanych wcześniej "Epicrisis", otwierających do 
analizy i do drukowania (przyciski "Epicrisis" i "Print epicrisis") procesów referencyjnych z wykresami 
pobranymi od badanego pacjenta (przy widmowym współczynniku różnicowym (D) Mniej niż 0,425)
Program umożliwia wydrukowanie najbardziej skutecznych bioaktywnych suplementów, które zostały 
zebrane przez eksperta w oparciu o wyniki bieżącej analizy lub do dostosowania poprzednio 
otrzymanych leków, opuszczając formę przygotowania do druku do trybu analizy ("Analiza") .
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Karta-indeks

Wyświetl wniosek: otwiera okno, w którym lekarz może napisać wniosek o zdrowiu pacjenta. 
Wniosek można wydrukować, klikając "Podsumowanie wydruku".           

   

Zapisz na dysku: umożliwia zapisanie na dyskietkach danych o badaniach wybranego 
pacjenta z możliwością jego dalszego kopiowania do programu.
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Karta-indeks
Kliknij 'Nowa karta', wypełnij informacje o pacjencie. Następnie kliknij przycisk "Badania"
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Katalog
Przycisk "Badania" umożliwia przeprowadzenie nieliniowej analizy komputerowej w 
trybie zaprogramowanego i (lub) indywidualnego wyboru organów przeznaczonych do 
badań.

Główną cechą oprogramowania "Metatron-4025 Hunter" jest funkcja "skanowania 3D", która 
umożliwia automatyczne zlokalizowanie ośrodka nidus, w którym pojawiły się nowotwory i choroby 
dziedziczne, odkrywają przyczyny pojawienia się na poziomie genomu, przechodzące jeden po 
drugim preparaty histologiczne, cytologiczne, Chromosomy i idą głębiej do poziomu części cząsteczki 
DNA.
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Katalog
Ten tryb można włączyć, naciskając przycisk "skanowanie 3D".

Jeśli ten przycisk nie zostanie naciśnięty, badania będą 
prowadzone w normalnym trybie bez lokalizowania 
nidus, gdzie wystąpiła patologia. W trakcie badań 
ujawniono najpoważniejsze zmiany w tkankach 
pokazanych na makrach, następnie przeprowadza się 
badania nad histologicznymi cięciami tych tkanek w 
obszarach najbardziej istotnych zmian patologicznych. 
Następnie, po histologicznych badaniach cięcia, 
przeprowadzane jest poszukiwanie najbardziej 
znaczących komórek, które badano w celu ujawnienia 
zmian w strukturach komórek. Następnie algorytm 
przeszukiwania przechodzi do poziomu chromosomów, 
w  c e l u  o s z a c o w a n i a  z m i a n  p o j e d y n c z y c h 
chromosomów, a następnie idzie głębszy do poziomu 
badań nad cząsteczkami DNA. Podczas badań w 
trybie "skanowanie 3D" przeprowadzana jest ocena 
obrazu topologicznego i przerzutów. Dodatkowe 
badania spełniały wymogi przerzutów do innych 
narządów. Badania przeprowadza się w trybie 
automatycznym; Użytkownik może to obserwować i 
zatrzymać się w każdej chwili.
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Katalog
             Przycisk jest wielofunkcyjny do rozpoczęcia badań, oceny punktów mikro i dodatkowych,    
LLLLL  szacowania nidus i przygotowywania. Nazwa przycisku jest zmieniana zgodnie z realizowaną 
funkcją.

             Analiza: umożliwia przeprowadzenie rutynowej analizy opartej na wynikach badań.

              

            

             Przełącz na wybór ręczny / automatyczny: umożliwia automatyczne dobieranie szczegół-
LLLL   owych badań struktur anatomicznych, histologicznych i cytologicznych, w zależności od 
obecności szczerej zmiany w kompletnych odcinkach anatomicznych ciała; Gdy przycisk nie jest 
naciskany, lekarz może samodzielnie wybrać badanie organów należących do jednego z systemów 
anatomicznych, umieszczając lub usuwając znaczniki na obrazie organu, w prawej części ekranu na 
podzielonym pasku prawym przyciskiem myszy.

             Przygotowywanie środków zaradczych: przygotowuje się automatycznie do zdjęć, w    
LLLL     których oceniono nidi. Po kliknięciu tego przycisku operator powinien wybrać organy, z 
którymi należy się przygotować i nacisnąć przycisk "Rozpocznij przygotowania".

            Ectomies: pozwala wykluczyć próbę zbadania narządów resekowanych przez pacjenta
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Katalog
               W katalogu narządów istnieją dwa tryby reprezentacji : 
             - Graficzne - narządy wyświetlane jako obrazy;
             - Tekstowe - wyświetlane nazwy organów.
Tryby można zmieniać, naciskając przycisk "Tryb tekstowy". W trybie tekstowym dostępne są 
przyciski "Sort" i "Cancel / Restore selected". Przycisk "Sort" pozwala na zmianę trybu sortowania 
listy narządów.
Są cztery tryby:
- Według systemów. Organy posortowane według systemów: katalog główny, układ trawienny, układ 
oddechowy, układ moczowo-płciowy, układ sercowo-naczyniowy, krew i limf, układ endokrynologiczny, 
układ nerwowy, czujniki i układ mięśniowo-szkieletowy.
- Według porządku alfabetycznego.
- Według Isolines. Porównano pozycje isolin. Organy o wyższym położeniu S-wykresu pokazane na 
początku listy.
- Według punktów. Na początku linii pojawiły się narządy o bardziej wyraźnych zmianach punktów 
szacunkowych.

              Akupunktura: umożliwia wejście w tryb badań bioaktywnych punktów. Powiększony panel   
LLL      widoków zawiera teraz dostępne obrazy organów (rąk, stóp, auricle, tęczówki) 
przeznaczonych do oceny punktów akupunktury.
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Katalog
             Klikając przycisk "Wybierz system" wyświetlane są 9 przycisków z obrazami narządów    
LLLLL  typowych dla poszczególnych układów anatomicznych. Po wybraniu konkretnego systemu 
tylko organy dostępne w tym panelu są dostępne w rozszerzonym okienku widoku, a górna linia 
będzie zawierać jej nazwę. Aby powrócić do podstawowych organów katalogu, operator musi 
wielokrotnie nacisnąć przycisk odpowiadający wybranemu systemowi.

            

             

             D o d a t k o w y  p r z y c i s k    
L L L L L p r z e ł ą c z a n i a  p r o j e k c j i  / 
ultrastruktur umożliwia współdziałanie 
w trybach "". Dodatkowa projekcja / 
ultrastruktura
W trybie "Dodatkowe projekcje" 
o b r a z  o r g a n u  z a w i e r a  i k o n y 
ułatwiające szybkie przełączanie się 
między organami. Wskazanie kursora 
na ikonę po prawej stronie przycisków 
sterowania wyświetla obraz i nazwę 
organu.
Kliknięcie ikony rozpoczyna ten organ.

Aby powrócić do początkowego narządu nacisnąć przycisk znajdujący się w lewym górnym 
rogu obrazu.
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Katalog
W trybie Ultra-struktura przeprowadzane są badania histologiczne, cytologiczne i molekularne. 
Przesuwając kursor na projekcję organu, wybierz strukturę zainteresowania, jaki obraz i nazwa 
pojawiają się po prawej, a kursor staje się krzyżykiem. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy 
rozpoczyna badanie odpowiedniej struktury w zadanym punkcie. Po zakończeniu badań ikona wyłania 
się na obrazie organu, który może zostać rozwinięty przez kliknięcie go lewym przyciskiem myszy. Na 
jednym i tym samym narządzie można przeprowadzić kilka badań ultrasonograficznych o różnych 
lokalizacjach, stopniowo przechodzić z sekcji mikroskopowych do preparatów cytologicznych i struktur 
molekularnych.

Rodzaje badań:

Wy r a z i ć  -  U m o ż l i w i a  p r o w a d z e n i e 
d o c h o d z e ń  w  p e ł n y c h  s e k c j a c h 
topograficznych bez szczegółów.
S t a n d a r d  -  U m o ż l i w i a  b a d a n i e 
poszczególnych struktur histologicznych lub 
genetycznych, pod warunkiem, że wykazują 
patologiczne zmiany.
Szczegół - Umożliwia przeprowadzenie 
oceny struktury tkanek ciała na poziomie 
h i s t o l o g i c z n y m ,  c y t o l o g i c z n y m  l u b 
genetycznym, co może mieć znaczenie dla 
wysokiej jakości badań naukowych.

34



Katalog
Kliknij przycisk "Badania" rozpocznie skanowanie.
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Katalog
Typy ikon :

        Odpowiadający sekcji.

        Dopasowanie docelowej tkanki lub komórki.

                Nawet ciało podlegające innym celom (kierunek strzałki wskazuje kierunek).

                Związany korpus (kierunek strzałki wskazuje kierunek) symetryczny narząd docelowy.

        Dopasowuje dokładniejsze wyszukiwanie obszaru.

        Odpowiada wyszukiwania innego organu lub systemu, ale powiązanego obszaru. 

         Układ nerwowy.

         Wskazuje odpowiednio: Krwawienie, tętnicze, żylne, układ krążenia.

                          Arterie i żyły.

                  Powiększenie / wyjęcie zdjęć organów.
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Katalog
Przycisk "Pauza / Wznów" przerywa badanie. Po naciśnięciu przycisku zmienia się na 
"Wznów", a po jego zakończeniu badania będą kontynuowane automatycznie.

Przycisk "Następny / zamknij" umożliwia kolejne badania lub zakończenie badań.
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Katalog
W trybie "Badania" mierzy się szczerość procesu destrukcyjnego w punktach referencyjnych 
umieszczonych standardowo na zdjęciu, a wyniki są oceniane w sześciu punktach polichromii skali 
programu Fleinder, które znajdują się w prawym dolnym rogu ekranu.

                       Poziom optymalnej regulacji.                                       

                                                      Standard

Zmiana charakterystyk na wyższy 
poz iom lub  s tan  nap rężeń  w 
systemie regulacji.

Podział mechanizmów 
regulacyjnych.

Kompensowane zakłócenia 
mechanizmów adaptacyjnych.

Kiedy adaptacyjne mechanizmy 
stają się dysfunkcyjne, pojawiają 
się wyraźne patologiczne warunki.
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Katalog
Zakończ badania, pokaże listę badań :

To tylko wstępna analiza tendencji w rozwoju choroby, musisz potwierdzić za pomocą 
Analiza entropii i NLS-Analiza.

Oznacza ogólnie dobry organ

Oznacza dysfunkcję narządów

O r g a n y  p o d 
podporządkowanymi częściami
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Katalog
Click on ''Analysis'' button, it will show this page Kliknij przycisk "Analizy", aby 
wyświetlić tę stronę. 
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Katalog
Meta-terapia: może wpływać na poprawę organizmu pod wpływem emitera. Konieczne jest 
zapewnienie centrum efektu w zakresie największej utraty informacji.     

Vegeto Test : oferuje dwie możliwości: wewnętrzny i zewnętrzny test roślinny. Wewnętrzny 
test roślinny porównuje, z bazy danych programu Metatron, wybrane parametry częstotliwości 
np. Środki homeopatyczne lub dodatki do żywności matematycznie z oscylacjami ciała-
własnymi osoby badanej. Testy roślinności zewnętrznej przeprowadza się z analizy trybu. 
Zbadaj preparat umieszcza się w komorze rezonansowej, w której aktywowany jest test Button 
vegeto. Oznaczenie preparatu jest rejestrowane w oknie otwierania.

Reprinter: Umożliwia zanotowanie każdej charakterystyki częstotliwościowej z bazy danych 
programu na macierzy. Z katalogu trybów próbek porównawczych. Jeśli wybrano preparat (D 
"może nie więcej niż 0,425), należy kliknąć przycisk Reprinter.

Zrób metazoden: ta funkcja jest analogiczna do funkcji "Reprinter", ale odwracanie i 
dodatkowe przetwarzanie sygnału wykonanego w trybie automatycznym z wybranego 
patologicznego nidus.

Bardziej precyzyjny nidu: pozwala ukryć lub pokazać wcześniej wybrane nidi na obrazie 
organu.
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Obrazy w kolorze BW / kolor: Umożliwia wyznaczenie granic pieca z najgrubszymi zmianami 
strukturalnymi. Kliknij lewym przyciskiem myszy na projekcie obrazu, aby zaznaczyć zakres, 
który ma zostać zbadany. Powtarzające się kliknięcie lewego przycisku myszy zamyka obrys.

Usuń kontur na nidu: Usuń obramowanie kuchenki. Jedno kliknięcie na oznaczenie lewym 
przyciskiem myszy informuje o zielonej kolorystyce. Kliknięcie przycisku 'X' powoduje 
usunięcie obramowania piecu.

              

Kontur na gniazdach: wyświetla „Etalons” formę.

Wynik oddziaływania: można analizować wyniki testu "Vegeto-test" i "Meta-terapia" 
przeprowadzonego dla wybranych organów. Po naciśnięciu tego przycisku należy wybrać 
badania, które chcesz otworzyć.

               

Test Standard: obraz organu w schemacie czarno-białym lub kolorowym.

Analiza porównawcza: analiza porównawcza wyników badań z pacjentem w obserwacji 
dynamicznej..

Katalog

42



Katalog
Widmo: przycisk wyświetla powiększony wykres z wartościami amplitudy sygnału 
częstotliwością widma.

Ultrastruktura: pokazuje badania histologiczne, molekularne i bakteryjne. Możesz rozwinąć 
badania ultrastrukturalne, klikając odpowiednią ikonę.

             
Piktogramy: włącza lub wyłącza piktogramy.

Opis Struktura: może wskazywać opis konstrukcji. Kliknij zielony krzyżyk, na ekranie pojawi 
się odpowiedni opis.

Opis funkcji: klucz przedstawia opis obiektu biologicznego przedstawionego na zdjęciu.
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Etalony
Kliknij przycisk " Standard Testu ", zobaczysz Etalons.
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Etalony
Inteligentny filtr: umożliwia jednoczesne sortowanie procesów po wybranych nagłówkach 
oraz największe podobieństwa widmowe.

Model wirtualny: umieszcza dodatek Etalonów, które program wybiera z bazy danych jako 
prawdopodobną diagnozę.

Analiza entropii: Pozwolenia na przeprowadzenie dwufazowej analizy entropii patologicznego 
procesu PPPP. Analiza entropii pozwala opracować model matematyczny dynamiki IIIIIIIII 
procesu patologicznego.

NLS-Analiza : pozwala na przeprowadzenie wielofunkcyjnej analizy entropii procesu 
patologicznego (np. Biochemicznej homeostazy systemu). Ocena biochemicznej homeostazy 
odbywa się w trybie analizy NLS.

Dostosowanie: naciśnięcie tego przycisku powoduje dostrojenie wybranego procesu 
referencyjnego do właściwości spektralnych badanego obiektu i pokazuje proces w jego fazie 
aktywacji.

Dostosuj wszystko : Po kliknięciu powoduje ustawienie wszystkich procesów referencyjnych 
zapisanych w katalogu etalonów, o których mowa w artykule Dostosowanie. Jest to przycisk 
konieczny do wykonania przed przeglądem i interpretacją (Analiza Entropy) obecnych stanów 
chorobowych.
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Etalony

Aby epicrisis: wydrukuj etalon o wysokim spektrum podobieństwa do badanego obiektu. 
Możesz wysłać do epicrisis kilka etalonów od razu zaznaczając je po lewej stronie ich nazwisk. 

Wyświetl epikrisis: wyświetla na ekranie listę etonów wybranych do drukowania.

                   

Analiza bakteryjna: (dostępna ty lko w przypadku, gdy rozproszenie etalonu z 
mikroorganizmów jest mniejsze niż 0,750, co może sugerować obecność nieaktywności tego 
mikroorganizmu w tkankach biologicznych) rozpoczyna proces analizy bakterii.

Litoterapia: rozpoczyna sposób leczenia przy użyciu widmowych charakterystyk wybranego 
minerału. Elementy kontrolne są takie same jak w trybie "Meta-terapia".

Fitoterapia: rozpoczyna sposób leczenia przy użyciu spektralnych charakterystyk wybranego 
minerału. Elementy kontrolne są takie same jak w trybie "Meta-terapia".

           

Obiekt Etalon : przeprowadza analizę dyspersji w odniesieniu do etalonu wybranego losowo 
z przypisanymi mu funkcjami obiektu.
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Etalony
Opis Etalon : wyświetla szczegółowy opis wybranego etalonu.

Naprawić ：umożliwia ustalenie tych trzech wierszy w górnej części listy:
Nazwa obiektu biologicznego.
Optymalna dystrybucja.
Model wirtualny.

Opcje sortowania: otwiera listę rozwijaną, która pozwala wybrać tryby rozkładu etonów za pomocą 
spektralnego podobieństwa, alfabetycznie, przez potencjalną aktywność (szybkość zmiany dyspersji 
etalonowej (d) w trybie prognozowania)

Wybierz: umożliwia wybranie grupy etalonów podobnych do siebie ostatnim słowem w ich imieniu.

Grupy: umożliwia określenie liczby grup etalonowych różnych przez ostatnie słowo ich nazw, w 
jednym systemie. W trybie "Grupy" możesz wybrać kilka grup etalonowych (prawym przyciskiem 
myszy), które zostaną zwrócone po kliknięciu przycisku "wybierz".
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Etalony
Opcje wykresu: lista z opcjami ilustrującymi wykres:

Widmo: naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie powiększonego wykresu.

Optymalizacja: żółty wykres przedstawia normalną (Gaussa) rozkład sygnału w standardowej 
częstotliwości.

Obiekt: linie graficzne liliowe i pomarańczowe, wyświetlają wykres badanego obiektu biologicznego, 
narządu lub tkanki wykreślony w toku badania.

Etalon: cienkie linie wykresu w kolorach czerwonym i niebieskim, reprezentują wykres wybranego 
procesu referencyjnego.

Model: grube linie wykresu w kolorze czerwonym i niebieskim, pokaż wykres modelu wirtualnego.

Odwróć: umożliwia odwrócenie polaryzacji wykresu.

Wyczyść: powyżej listy etalonów, usuwa analizę dyspersji ze wszystkich grup etalonów.
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Etalony
Każdy organ i każda komórka ma własne specyficzne i charakterystyczne oscylacje. Oscylacje są 
przechowywane w pamięci komputera i  mogą być wyświet lane na ekranie jako wykres 
przedstawiający warunek wymiany informacji między organem lub tkanką a środowiskiem. Każda 
patologia ma swój indywidualny i charakterystyczny wykres. Pamięć komputera przechowuje również 
bardzo dużą liczbę procesów patologicznych, uwzględniając stopień dowodów, wieku, płci i innych 
odmian. Po odczytywaniu charakterystyk częstotliwości z tkanek aparat porównuje widmo z 
podobnymi zachowanymi procesami (zdrową tkankę, tkanki patologiczne, czynniki infekcyjne), a 
następnie wybiera najbliższy proces patologiczny lub tendencje do jego pojawienia się.

Dzięki tej metodzie analizy możliwe jest śledzenie stanu czerwonego (S) sygnału wejściowego i stanu 
niebieskiego (N) sygnału wyjściowego, które są wyświetlane jako wykresy na ekranie. Z wykresu 
można określić, który z procesów referencyjnych (etalon) wydaje się być najbliżej i aby sprawdzić 
podobieństwo widmowe wykresu wykreślonego dla pacjenta.
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Etalony

W celu zwiększenia wygody wykorzystujemy skala amplitudy wykresu, w której 0 dB oznacza 0 punktów, a 260 dB 
oznacza 6,6 punktów. Każda tkanka ma naturalny poziom hałasu na poziomie około 8,5 - 64 dB, co oznacza 1 - 3 
punkty. Uważamy, że amplituda wykresu mieści się w granicach od 1 do 6,5 punktu, przy czym liczba przekraczająca 
granice oznacza, że system nie funkcjonuje.

Podstawą robót "Metatron" jest pomiar hałasu w systemie. Uważamy dowolny 
system (narząd, tkanka, komórka itd.) Jako system cybernetyczny ("czarne pudełko"). 
Porównując sygnał wejściowy (czerwony, S) i sygnał wyjściowy (niebieski, N) 
możemy ocenić stan systemu i dynamikę zwiększenia entropii entropii. W idealnym 
systemie sygnały wejściowe i wyjściowe są podobne - oznacza to, że nie ma hałasu 
w systemie. I vice versa, jeśli system nie reaguje na sygnał sterujący - możemy 
powiedzieć, że system nie działa. W praktyce pracujemy z wartościami pośrednimi, 
oceniając, które możemy powiedzieć na temat ostrości, priorytetu i dynamiki rozwoju 
procesu.

Częstotliwość rezonansu własnego ma duże znaczenie w analizie wykresów. Im 
wyższa jest tkanka - tym wyższa jest maksymalna częstotliwość, na przykład kości 
m a j ą  m a k s y m a l n ą  a m p l i t u d ę  1 , 8  H z ,  a  k o r a  m ó z g o w a  -  8 , 2  H z .

Pamiętaj, że nie uwzględniamy oddzielnie wykresów S i N. W takim przypadku nie 
mają sensu. Uważamy je razem, koncentrując się na częstotliwościach, które mają 
więcej dysocjacji i na wykresie, który znajduje się wyżej. Isoliny mogą uprościć 
proces analizy. Analizując ich pozycję i punktację, możemy odkryć ostrość i 
dynamikę procesu, znacznie pomogą w dalszej obróbce.
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Etalony
Używając funkcji "widma" widać wykres procesu, że trzy isoliny: żółta jest prostą 
średnią obu wykresów, niebieskie i czerwone to izolatory sygnałów wejściowych i 
wyjściowych. W celu przeanalizowania procesu wykorzystujemy kilka czynników. W 
celu oszacowania reakcji kompensacyjnych analizujemy interwał między samicami N i 
S. Proces jest kompensowany, jeśli odstęp wynosi mniej niż 0,25 punktu, w innym 
przypadku proces jest dekompensowany. Najbardziej wydajny jest proces 
kompensacyjny: może być regulowany, rezerwy systemu mogą oprzeć się procesowi 
patologicznemu bez pomocy, jednocześnie zasoby tkankowe i organizmów działają 
synchronicznie. Istnieją dwa typy procesów odfiltrowanych: anaboliczne i kataboliczne.

Ograniczenie choroby przebiega na poziomie tkanki. Rezerwy kompensacji jednej 
tkanki szybko się wyczerpują, a proces staje się kryzysem. Jeśli  istnieją 
wystarczające rezerwy, proces wraca do etapu kompensowanego, w innym 
przypadku - w proces kataboliczny, oznacza utratę kontroli przez organ lub tkankę.

W procesie katabolicznym czerwona linia była umieszczona powyżej niebieskiej. Ten 
przebieg procesu charakteryzuje się absorpcją informacji i energii. Na początkowym 
etapie procesu katabolicznego może być nieprzedstawiony, charakteryzuje się 
chronicznymi chorobami, a tym samym średnią izolinę ma 3,5 punktu i więcej. Wraz z 
dalszym rozwojem procesu katabolicznego średnia isolina wzrasta do 5,5 punktu, a 
napięcie wykresu maleje (napięcie oznacza przedział pomiędzy szczytami wykresu a 
jego doliną).

Proces anaboliczny charakteryzujący się dodatnią prognozą przebiegu klinicznego i jest związany z wyładowaniem 
energii i informacji. W tym przypadku niebieska isolina jest wyższa niż czerwona. Niewłaściwy proces anaboliczny 
charakteryzuje szybkie, ostre procesy (flegmon, ropień i zapalenie płuc, często z alergenem autoimmunologicznym) z 
obniżeniem adaptacyjnych funkcji organizmu i wysoką reakcją tkanki hipergetycznej. 
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Etalony
Tkankę nie można zareagować na interferencję między czerwonymi i niebieskimi izolinami, organizm zużywa dużo 
energii, aby utrzymać rezerwy tkanek, a jednocześnie zmniejszyła się reakcja tkanki. Ten rodzaj rozwoju jest typowy dla 
nowotworów. Nowotworowy nowotwór charakteryzuje się niewielkim odstępem pomiędzy izolinami (1 - 1,5 punktu), 
nowotworowe nowotwory charakteryzują się przedziałem 3,5-4 punktów. Na początkowym wykresie nowotworowym 
występuje niewielkie napięcie na częstotliwości samoistnej, w przerzutach - wykresy są płaskie. W celu określenia 
ostrości procesu należy przeanalizować dysocjację wykresów i położenie średniej izolejki. W początkowym procesie 
ostrego znaczne dysocjacje można śledzić przy jednej częstotliwości, a średnia isolina nie może być wyższa niż 2,5 
punktu. Średnia wtórna procesowa średnia isoline wzrasta do 3,5-4 punktów i wyższa, rozdziela wykresy na więcej niż 
jednej częstotliwości.
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Etalony
"Lista grup" zawiera listę grup etalonowych.
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Etalony
ORGANOPREPARACJE

Zawiera etalon (standardy) właściwości spektralnych zdrowych tkanek ciała. Lista etalonu jest ułożona 
w malejącym porządku podobieństwa widma do badanego obiektu. Zdrowa tkanka ma podobne 
sygnały wejściowe i wyjściowe (odpowiednio czerwone i niebieskie). Im większa jest podobieństwo 
pomiędzy preparatem narządu a badanym obiektem, tym bardziej nienaruszona będzie tkanka. I 
odwrotnie, im większa różnica, tym większe szkody będą badane.

BIOCHEMICZNA DOMOWA

Program ten przeprowadza jakościową ocenę głównych czynników biochemicznych poprzez ocenę 
funkcji fal tkanek ciała. Ta ocena jest przeprowadzana przy użyciu trybu analizy NLS. Należy 
zauważyć, że najniższe wartości stężenia enzymu (hormonu) w granicach normalnych odpowiadają 2 
na wykresie. Najwyższe wartości w granicach normalnych odpowiadają wartości 6. Wartości 
współczynników równych 3, 4 lub 5 odpowiadają "trybowi" czynnika, a ekstremalne wartości 1 i 7 
charakteryzują czynniki biochemiczne wykraczające poza normy fizjologiczne, Niższe i wyższe. 
Podczas analizowania wyników komputerowych należy stosować standardowe zasady 
przeprowadzania analizy biochemicznej przy użyciu konwencjonalnych metod klinicznych.
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Etalony
PATOMORFOLOGIA
Pokazuje listę etonów procesów niszczących. Ta sekcja zawiera podstawowe warunki 
patomorfologiczne specyficzne dla pojedynczych tkanek organizmu. Każdy destrukcyjny proces ma 
charakterystyczny wykres.

MIKROORGANIZMY I HELMINTHS
W tej sekcji są rejestrowane główne cechy czynników zakaźnych: - bakterie, wirusy, mykoplazmy, 
riszczety, grzyby i robaki. Pokazuje to zmiany w postaci wysokich pikseli dysocjacji w zakresie 
częstotliwości odpowiadającym częstotliwościom naturalnym tkanki.

ALOPATIA
Jest to charakterystyka fal głównych chemicznych (syntetycznych) preparatów medycznych 
stosowanych w medycynie konwencjonalnej.

HOMEOPATIA
W tej grupie zanotowano charakterystykę falową preparatów homeopatycznych.

55



Etalony
PHYTOTERAPIA
W tej grupie rejestrowane są charakterystyki fal roślin leczniczych rosnących na Środkowym 
zachodzie Rosji.

NUTRICEUTYKI I PARAFHUTYSTYCZNE
W tej grupie zanotowano charakterystykę fal biologicznie aktywnych suplementów (BAS) 
produkowanych przez największych rosyjskich i zagranicznych firm produkujących i dostarczających 
suplementy diety.

ALLERGENS
W tej grupie rejestrowane są charakterystyki falowania żywności, domowych, zwierzęcych, roślinnych 
i przemysłowych alergenów wszelkiego rodzaju.

JEDZENIE
W tej grupie są rejestrowane cechy charakterystyczne żywności podzielone na grupy (mięso, ryba, 
nabiał, warzywa, owoce, olej, napoje, przyprawy itp.). Dietetyczne artykuły spożywcze, ze względu na 
swoje działanie terapeutyczne zalecane do stosowania, podkreślone w kolorze zielonym. Nie 
zalecane środki spożywcze wyróżnione w kolorze czarnym, neutralnym - w kolorze pomarańczowym.
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Etalony
LITOTERAPIA
W programie charakterystyki widmowe kamieni szlachetnych i minerałów są przedstawiane wraz z 
opisem działania terapeutycznego. Naciśnięcie przycisku "Picture" umożliwia wyświetlenie ponad 200 
minerałów. Program może wybrać minerał dla pacjenta, odpowiedni w zależności od charakterystyk 
spektralnych dla stałego posiadania lub do specjalnego leczenia chorób. Korzystając ze 
specyficznych charakterystyk widmowych minerałów, modulowanych i emitowanych przez aparat, 
można leczyć ostre i przewlekłe choroby.

57



Etalony
Jeśli po lewej stronie w lewo wybierz menu Phytoterapia.
W centralnym oknie zobaczysz Etalons for Phytotherapy.
Etalony pojawiły się w strefie zielonej (ich liczba jest mniejsza niż 0,425).
Oznacza to, że funkcje falowe tego etalonu w połączeniu z funkcją falową podejścia narządowego w 
tym etalonie w jak największym stopniu i zdrowym.

Vegesto Test (wewnętrzny)

Program pozwala symulować proces wpływu 
wybranego etalonu na organ. W tym celu 
wybieramy etalon i rutynę z Vegesto test (Bio-
induktor (słuchawki) powinien być na głowie 
klienta). Wybierz etalon i kliknij przycisk Test 
roś l i nny  po  p rawe j  s t ron ie ,  t es t  Vege to 
rozpocznie się automatycznie.
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Analiza entropii
Analiza entropii

Kliknij '' C # Patomorfologia '', a następnie kliknij '' Wirtualny model ''
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Analiza entropii
Kliknij '' Wszystkie '', a następnie kliknij '' Zakończ ''
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Analiza entropii (dwuskładnikowej) opiera się na matematycznym modelu procesów 
patologicznych biorąc zdrową tkankę jako początkową fazę (zero) i klinicznie wyraźną 
formę patologicznego procesu jako końcowego. Następnie oblicza się matematycznie 
wykresy stanów pośrednich. W trakcie analizy określane jest najwyższe spektralne 
podobieństwo do dowolnego stanu pośredniego lub skrajnych stanów. W ten sposób 
definiuje się dojrzałość procesu i oznakowanie przedklinicznej patologii.

Niewielka różnica w podobieństwie spektralnym (dyspersja) w całym zakresie czynników 
entropii od 1 do 6 wskazuje na ostry proces. Największe podobieństwo widmowe 
zaznacza się grubą linią na wykresie, a wartość cyfrową jest zaznaczona na czerwono, 
która w tym przykładzie to 1.435. Są dwa przyciski "Ukryj N (S) wykres", który umożliwia 
wyświetlanie wykresów osobno lub całkowicie. Naciśnięcie przycisku powoduje ukrycie 
odpowiedniego wykresu.

Wykres można również wyświetlić w trybie "Powierzchnie", naciskając przycisk 
"Powierzchnie". Zwolnij przycisk, aby powrócić do trybu "Linie".

Analiza entropii
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"Badanie wstępne" - określa stopień pogarszania się różnych tkanek w rozwijającym się procesie 
patologicznym. Możliwe jest śledzenie tych wyraźnych zmian patologicznych we wszystkich grupach 
struktur tkankowych jednocześnie (naciskając przycisk "ALL") lub w indywidualnych grupach 
morfologicznych.

            

           Mięśnie (układ mięśniowy)                                                            Tętnica (układ tętnicy szyjnej)

           Limfocyt (układ limfatyczny)                                                           Żyła (układ żylny)

                                                                                                                   Nerw (Układ nerwowy)

           "O" (liliowy) - pozostałe grupy tkanek nie włączone do powyższych.

Obiekt: wyświetla optymalne wartości dla tego procesu.

Vera-Test: reprezentuje wykres o najmniejszym zbliżeniu widmowym.

Dynamika: możliwe jest śledzenie dynamiki procesu.

Widmo: wyświetla powiększony wykres.

Analiza entropii
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Analiza entropii
To pokaże ten wynik.
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Analiza entropii
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Znaczenie czerwonej kropki: (strzałka pomarańczowa)

1. Czerwone kropki w pierwszej kolumnie. Wskazuje, że choroba wystąpiła w tym stanie, a także 
potencjalne ostrzeżenie. Jeśli czerwona kropka na górze lub na górze wskazuje, że choroba rozwija 
się w tym stanie.

2. Liczby w drugiej kolumnie. (Zielona Strzała)
Ogółem dzieli się na (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ∞). Pokazuje czas wystąpienia choroby.
Pierwszy poziom (1 ~ 3): Czas jest krótki lub wystąpił niedawno.
Drugi poziom (4 ~ 6): Czas jest w ciągu ostatnich sześciu miesięcy lub czasu wystąpienia zbyt długo.
Trzeci poziom (7 ~ 9): Czas to jeden rok lub dłużej niż rok.
Czwarty poziom (∞): Zdarzyło się przez długi czas lub długoterminowo.



Analiza entropii
D w czwartej kolumnie (Red Circle)

Jeśli <0,425 podobieństwo widmowe do badanego obiektu przekracza 95%, a etalon jest oznaczony 
na czerwono.

Jeśli 0,425 ~ 2,0, może nie wykazywać objawów teraz, jeśli nie uwagi, problem może się stanie 
wkrótce (przewlekłe).

Jeśli> 2,0, brak środków pasujących próbek, zachorowalność jest bardzo mała.
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Meta-terapia
Leczenie za pomocą Meta-terapia
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Meta-terapia
Einstein powiedział: "Wszystko w życiu to wibracje".

Jest wiele rzeczy między niebem a ziemią, których nie można wytłumaczyć uniwersytetami czy 
naukami fizycznymi, chociaż istnieją, bez wątpienia.
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Terapia zwrotna rezonansem biologicznym (META-Therapy) jest 
technologią przygraniczną opartą na fizyce kwantowej. Bio-
Resonance pochodzi od słowa rezonującego lub w harmonii, w 
synchronizacji, w równowadze. Stres powoduje blokadę przepływu 
energii, co z kolei powoduje chorobę i chorobę.
META-Terapia pomaga usunąć te bloki, co pozwala organizmowi się 
wyleczyć.
META-Terapia jest nieinwazyjna, bezbolesna i wzmacnia układ 
immunologiczny. To jest nawet bezpieczne dla kobiet w ciąży i dzieci.



Meta-terapia
Kliknij "Start", rozpocznie się Meta-terapia.
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Meta-terapia
Pojawi się wynik analizy porównawczej w zakresie poprawy lub pogarszania się sytuacji.
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Meta-terapia
Na przykład: wzmocnienie reakcji wyrównawczych do 91%. Oznacza ogólną poprawę w drugim 
przypadku w porównaniu do pierwszego. Możesz obserwować wpływ w szczegółach, patrząc 
naciskając "Poprawa" i "Worsanie" po prawej stronie zdjęć. 

Po kliknięciu przycisku Poprawa punktów z parametrami bardzo zbliżonymi do standardowych 
obrazów zacznie migać obrazy organu. 

Po naciśnięciu przycisku Worsening wskazuje, że mają znaczne odchylenia od standardu miga.

Tak więc wpływ tego leku osłabił reakcje wyrównawcze narządu w tych częściach. Konieczne jest 
przeprowadzenie dodatkowego badania w celu wyboru innego standardu, który zrekompensuje 
osłabienie. (Wiemy, że drastyczne leki przeciwbakteryjne osłabiają układy trawienne i odpornościowe. 
Dlatego zaleca się stosowanie leków kompensacyjnych, probiotyków i prebiotyków). Możliwe jest 
również porównywanie wyników oddziaływania za pomocą krzywych prossesów.

Теst: pokazuje zielone krzyże na obrazach organów z odpowiednim opisem części narządów. W 
dolnej części ekranu widać nazwę wybranego organu.

Zakończ: aby zakończyć pracę z menu analizy porównawczej.
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Meta-terapia
META-therapy pomaga organizmowi lepiej radzić sobie z odkrytymi problemami, toksynami i 
alergenami oraz ich wyeliminowania. Poza tym wyższe czynniki przyczynowe zaburzeń organicznych 
- stres chroniczny i zaburzenia reakcji centralnego układu nerwowego - zostaną zneutralizowane z 
powodu terapii. Oba są ważnymi czynnikami aktywacji układu odpornościowego i samoleczenia, 
umożliwiając go nawet leczenie bardzo starych chorób narządu.

Przebieg zabiegu: 5 ~ 6 narządów na 1 sesję co drugi dzień, w sumie 10 sesji w ciągu 25 dni.

Do sesji terapeutycznej: Potrzebujesz około 15 ~ 20 minut. Czas musi być powtórzony zależy od 
charakteru choroby. Zazwyczaj potrzebuje 5 ~ 10 sesji.

Dla profilaktyki: Zaleca się co 1 sesję co drugi dzień, łącznie 10 sesji. 

Jeśli chcesz powtórzyć leczenie metaanaliza, proponuję zrelaksować się przez miesiąc. Przy leczeniu 
chorób 1 sesja dziennie, leczenie 5-6 organów na 1 sesję, sugeruj zrelaksować się przez 2 ~ 3 
tygodnie, a następnie możesz ponownie leczyć.
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Meta-terapia
META-Terapia z Bioplazmą osiągnęła doskonałe wyniki w następujących obszarach :

1. Choroby przewlekle - degeneracyjne wszelkiego rodzaju, choroby autoimmunologiczne, leczenie 
uzupełniające do nowotworów.
2. Słaby układ odpornościowy, przewlekłe infekcje.
3. Ostry i przewlekły ból i stan zapalny.
4. Zmęczenie, wyczerpanie, zaburzenia snu, depresje, migreny, choroby psychosomatyczne.
5. Alergie, wrażliwość chemiczna, elektro-wrażliwość, wyprysk, neurodermatitis, medycyna 
środowiskowa.
6. Zaburzenia hormonalne, trudności menopauzy, PMS.
7. Choroby starsze.
8. Pediatria: problemy z rozwojem, trudności z zachowaniem.
9. Do objawów kręgosłupa: bóle pleców, bóle stawów, napięcie, zapalenie stawów.
10. Urazy, złamania kości.
11. Medycyna sportowa, przygotowanie do konkurencji.

Uwaga: Podobnie jak inne terapie medyczne, META-Therapy nie zawsze jest skuteczna u wszystkich 
pacjentów iw każdym przypadku. Jeśli leczenie META nie przyniesie pożądanego efektu, konieczne 
może być dalsze rozpoznanie medyczne i leczenie.
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Vegeto Test (Zewnętrzny)
Kliknij '' Vegeto Test '', musisz wpisać nazwę testowanego standardu.

Na przykład " Vitamin C  3g ". Następnie kliknij przycisk "OK".
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Vegeto Test (Zewnętrzny)
Dany przycisk pozwala na usunięcie zewnętrznego testu Vegeto z wykorzystaniem komory 
rezonansowej w celu sprawdzenia skuteczności standardów, które nie zostały uwzględnione w 
matrycy. Baza danych urządzeń zawiera znaczną ilość etalonów i urządzenie może symulować 
wyniki ich zastosowania i możliwe negatywne konsekwencje. Aby sprawdzić skuteczność medycyny, 
która nie znajduje się w katalogu programu, umieść ją w komorze rezonansowej i kliknij " Vegeto test 
". Następnie proponujemy umieścić nazwę etalonu w linii wejściowej otwartego okna. Następnie kliknij 
"OК", a testy rozpoczną się automatycznie. Jeśli chcesz opuścić menu, kliknij przycisk "Anuluj".

Dalsze wykorzystanie analizy porównawczej w celu oceny skuteczności danego leku dla tego narządu. 
Porównajcie wirtualny model narządu podczas badań na wirtualny model narządu po użyciu etalonu i 
oceniaj wzmacniające / osłabiające reakcje wyrównawcze organizmu.

Jeśli chcesz przetestować etalon z katalogu programu, najpierw wpisz okno "Test Standard", a 
następnie w tym oknie wybierz " Vegeto test ".
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Vegeto Test (Zewnętrzny)
Jednym z bardziej popularnych zastosowań Metatrona jest "test Vegeto". Kontrola wegetatywnego 
rezonansu przynosi zrozumiałe pomysły i wieści o sposobie, w jaki różne leki mogą wpływać na 
organizm człowieka. Wiemy, że świat materialny posiada częstotliwości tak samo jak ludzkie ciało. Te 
częstotliwości zawierają informacje i informacje te mogą być odczytywane przez Huntera.

Częstotliwości leków mogą się pogodzić z osobą, czy nie. Idea ta przekształca się w zasadę 
rezonansu. Im bliżej częstotliwość leków jest nasza częstotliwość, tym bardziej jest ona 
skuteczniejsza. Dlatego ważne jest, aby wybrać składniki odżywcze, formułę homeopatyczną, środki 
a l o p a t y c z n e ,  w i t a m i n y  i  r o ś l i n y  ( f i t o - z a p a c h )  z g o d n i e  z  z a s a d ą  r e z o n a n s u .

Kontrolę Vegeto Huntera można wykorzystać do sprawdzenia dostosowania leku do organu 
problemowego osoby. Istnieją dwa sposoby postępowania. Albo przez porównanie wcześniej 
istniejącej medycyny znalezionej w danej bazie danych lub poprzez sprawdzenie znaczenia leku, 
który już pacjent używa.
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Vegeto Test (Zewnętrzny)
Pojawi się wynik analizy porównawczej ulepszenia lub złości przy użyciu vitamin C 3g.
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Reprinter
Kliknij przycisk "Reprinter"
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Reprinter
Reprinter pozwala na umieszczenie informacji na temat etalonów na różnych nośnikach.

(Woda, alkohol, cukier, parafina)
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Reprinter
Inną odmianą funkcji "Reprint" jest emisja różnych mediów w cieczy. Dana baza danych 
zawiera częstotliwości różnych dodatków spożywczych, preparat homeopatyczny, phyto i 
leki alopatyczne, wszystkie umieszczone w odwróconym kształcie. Możliwe jest 
przesłanie (przedruk) do cieczy w sposób identyczny z organami. Możliwe jest zatem 
dotarcie do indywidualnego "ciekłego roztworu" wyłącznie dla tej osoby.

W tej samej butelce można ładować do pięciu różnych częstotliwości. Poradnictwo 
znajdzie organ właściwy dla jego rezonansu, który może być zakłócony, jeśli jest więcej 
niż pięć leków w użyciu. Ideałem byłoby użycie pojemnika dla każdego narządu, 
noszącego tylko jedną częstotliwość. Jeśli chcemy traktować serce, wątrobę i nerki, 
pacjent może mieć trzy różne pojemniki, które mają być użyte indywidualnie w momencie, 
gdy Organ jest najbardziej aktywny zgodnie z chińskim zegarem energetycznym. 
Jednakże taki sposób podawania leków nie zawsze jest praktyczny w odpowiednim 
momencie, a następnie jest prostszy i wielowartościowy, aby ładować wszystkie 
częstotliwości w jednej butelce.
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Reprinter
Wybierz niezbędne lekarstwo skuteczne dla danego pacjenta (indeks D <0,425 = lek w czerwonej 
strefie) i kliknij przycisk "Reprinter". Ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie leki są zapisywane w 
bazie danych w odwróconym kierunku, dlatego przed rozpoczęciem zapisu należy kliknąć przycisk 
"Odwróć". Następnie kliknij przycisk "Rozpocznij przygotowanie". W celu nagłej przerwy w procesie 
produkcji kliknij przycisk "Stop preparat". Po zakończeniu zapisu danych na nośniku program 
zatrzyma się automatycznie. Aby zakończyć pracę z Reprinter, kliknij przycisk "Exit".
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Reprinter
Skuteczność poszczególnych leków różni się w zależności od matrycy : 

Woda: W tym celu zaleca się stosowanie leków do leczenia ostrych procesów. Reagowanie na wodę 
jest skuteczne przez 2-3 tygodnie.

Alkohol: lekarstwo wykonane na podstawie tego jest skuteczne do 2-3 miesięcy.

Cukier: lekarstwo na bazie mleka jest skuteczne przez 6-9 miesięcy i jest stosowane w leczeniu 
chorób przewlekłych. Jedna dawka leku stosowanego w ostrych procesach zwykle powoduje 4-8 
kropli lub zboża 3 razy dziennie. Dla dzieci poniżej 14 roku życia należy użyć 2-3 kropli.

Parafina: Medycyna oparta na niej służy do leczenia chorób skóry i układu nerwowego. (Egzema, 
zapalenie radicy, nerwobóle itp.)

W leczeniu przewlekłych procesów możliwe jest równoczesne rejestrowanie kilku leków (2-4) na 
jednym nośniku. W leczeniu przewlekłych procesów ilość leków może wzrosnąć do 6-8.

Uwaga! Wszystkie materiały (cukier, leki, parafina itd.) Należy wkładać do urządzenia Reprinter lub 
napełniać szklaną kolbą. W przeciwnym razie molekuły tych substancji mogą być deposite w 
przeszczepie, które mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki i pogarszają skuteczność leków. Wytrzeć 
prowadnicę tylko suchą szmatką i unikać jej w niej wody.
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Reprinter
W leczeniu przewlekłych procesów możliwe jest równoczesne rejestrowanie kilku leków (2-4) na 
jednym nośniku. W leczeniu przewlekłych procesów ilość leków może wzrosnąć do 6-8.

Uwaga! Wszystkie materiały (cukier, leki, parafina itd.) Należy wkładać do urządzenia Reprinter lub 
napełniać szklaną kolbą. W przeciwnym razie molekuły tych substancji mogą być deposite w 
przeszczepie, które mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki i pogarszają skuteczność leków. Wytrzeć 
prowadnicę tylko suchą szmatką i unikać jej w niej wody.
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Utworzyć kopię zapasową
Zakończ cały test, możesz wykonać kopię zapasową tutaj (Zapisz na dysku):
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Utworzyć kopię zapasową
Klikaj na kliencie, który chcesz wykonać, a następnie kliknij przycisk Kopiuj na dysk. 
Możesz zapisać w kliencie klienta.
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Ogłoszenie
A. Proszę usunąć wszystkie metalowe przedmioty przed testowaniem.

B. Proszę się zrelaksować. Nie dotykaj rąk i stóp.

C. Nie badaj tego samego narządu dwa razy dziennie.

D. Zanotuj urządzenie, jeśli nie używasz przez długi czas.

E. Włącz urządzenie, uruchom oprogramowanie 1 minutę później.

F. Przed uruchomieniem oprogramowania należy nosić Bio-induktor.
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