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Sufi sohdar, professzor Angha 
tanítása

• „ Szerencsétlenség, hogy a klasszikus 
tudomány csak az emberi lét legfelső 
területének, felszínének vizsgálatával 
foglalkozik, anélkül, hogy figyelembe 
venné annak lágyságát, mélységét és a 
finom mesteri részleteit, amely 
csodálatossá teszi.”





A biorezonancia- terápia ( BRT)
meghatározása:

• Olyan energetikai  kezelési módszer, 
amelynél a test elektromágneses 
oszcillációit terápiás célokra használják.

• A kóros, diszharmonikus frekvenciákat 
invertálják, és azt a szervezetből 
eliminálják.

• A meggyengült egészséges,harmonikus 
rezgéseket erősítik.



• A hagyományos, modern orvosi 
diagnosztikai módszerek  a morfológiai 
betegfázisokból indulnak ki.

• Az alapregulációs rendszer zavarai 
biofizikai változásokból fakadnak, a 
normálistól eltérő folyamatok sokkal előbb 
észlelhetők, mint az általuk indukált 
biokémiai elváltozások, majd a tünetek 
sorozata.



A betegség kialakulásának klasszikus 
szakaszai

• Genetikus fázis: hajlam

• Preklinikai fázis: stresszbehatások, tünet nélkül
• Tünetek megjelenése: laboreltérés, időszakos 

fájdalmak

• Klinikai fázis: kialakult tünetek
• Betegségek megjelenése



Mit jelent a holisztikus szemlélet?

• Amikor  az egyént nem kiragadva 
vizsgáljuk a pszichés és szociális 
környezetéből, hanem azok függvényében 
és kölcsönhatásában.

• Az egyén testi, lelki , szellemi, spirituális 
egysége.



Mi okozhat stresszt?

• Allergének
• Kórokozók
• Kémiai anyagok
• Kiszáradás
• Lelki tényezők
• Munka, vagy állás
• Erős mozgás
• Gyorsételek
• Pénzügyi problémák
• Testi betegségek
• Lelki állapotok, zavarok

• Genetikailag módosított 
ételek

• Nehézfémek: As. Hg. Pb.
• Ételek besugárzása
• Alváshiány
• Alacsony önértékelés
• Túlzott munka
• Fájdalom
• Az előírt gyógyszerek
• Mikrohullámú és 

földsugárzások
• Kapcsolati problémák



A módszer rövid története

• 1949.Nakatani japán neurológus- Ryodoroku 
mérési rendszert.

• Ötvenes években, R. Voll továbbfejlesztette –
EAV néven

• A 20.századvége felé a kvantum fizika és a 
kvantum biofizika és a space-time geometria 
lehetővé tette az ultrafinom bioenergia 
kimutatását, amit évezredek óta a,kínai orvoslás 
Qinek, az ayurvédikus orvoslás pránának nevez.



• Az élő szervezet fizikai paraméterekkel 
meghatározható sajátságai, csak saját 
magára jellemzőek:

• A feszültség, áramerősség, ellenállás, 
konduktivitás, a reactance, mint 
elektromos jellemző, az impedancia a 
konduktivitás pedig trivektoros analízist 
tesz lehetővé



• Az érzelmeknek , gondolatoknak , fizikai egészségnek, 
mind meghatározott elektromágneses hullámmintája 
van.

• A természetben két külön fajta energia létezik – az 
elektromágneses hullám, amit a fizikai test használ, és 
az oszlopszerű hullám, amiből az aura áll. Az életerő 
mindkettőt kombinálva hozza kapcsolatban egymással.

• Az aurában valamilyen szakadásnak vagy betegségnek 
az első jele az elektromos interferencia.

• Minden betegség valójában a rossz frekvencia miatt 
elvesztett energia.



A 10 dimenzió
• Az egyesített kvantummező elmélet és a modern matematika 

megjelenik  Weizsacker és Heim BR elméletében:
• A 3 ismert koordináta / dimenzió/ X-1 hosszúság, X-2  a szélesség, 

X-3 magasság mellett megjelenik az X-4 az idő.
• X-5 a lehetséges szervezett szerkezet a kozmoszból
• X-6 a megvalósult lehetséges szerkezeteket tartalmazza az az 

anyag időszerű sorrendjét jelenti
• X-7 az asztrális. X-8 éteri, X-9 a kozmikus, X-10 a polimorf 

struktúrák dimenziója.
• Az általam használt Nelson- Scio Quantum Biofeedback készülék is 

ezeket használja az elektromágneses jelek mellett.



Scio rendszer

• A SCIO rendszer (Scientific Consciousness 
Interface Operation System) 19 csatornán 
keresztül méri a páciens testének bioenergetikai 
adatait, majd ezeket az adatokat szétválogatja, 
és fontossági sorrendbe állítja. A több csatornán 
folyó mérést 12 elektróda segíti. Ezzel a 
módszerrel pontos és precíz képet kapunk a 
páciens teljes egészségi állapotáról. Így a 
terapeuta a diagnózis és a kezelés során 
egyáltalán nem befolyásolja a páciens 
energetikai rendszerét 



Kezelési lehetőségek

• A fizikális elváltozások kezelése mellett, 
lehetőség nyílik a szélesebb dimenziók 
használatára.

• Több mint 50 terápiás program egyénre szabott 
egyedi terápiás beállítási lehetőségek.

• A pszichés programok mellett ,, addikció, 
depresszió stb. kezelése mellett, lehetőség nyílik 
a tudatalatti kezelése is.

• Aura és a csakra terápiára, karmikus okok 
enyhítésére, eneagramm , dupla agyhullámok 
kezelésére, tisztítására stb.



A mérés folyamata



A kapott információ





























Meridián és akupunktúra 
alkamazása



Terápiás panel



Trivektor terápia





• Minden gyógyulás öngyógyítás.
• A gyógyítási mód csupán csatorna, vagy 

sugárút, hogy segítsünk az embereknek 
önmaguk meggyógyításában.





Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

További érdeklődés esetén,
Tel: 06/ 20- 354 700


