
Šiuolaikinių biorezonansinių technologijų įtaka žmogaus sveikatingumui 

Mes gyvename XXI naujųjų technologijų amžiuje. Šiandien retas įsivaizduoja darbą be 

kompiuterio ar mobiliojo telefono. Dabar visas pasaulis gyvena karantino sąlygomis. Tad, jei ne 

technologijų progresas, vargu ar galėtume mokytis ar dirbti nuotoliniu būdu. Visa tai neaplenkė ir 

sveikatos sistemos. Pažvelgus į situaciją net ir pačiu primityviausiu būdu, matyti didžiulis progresas. 

Juk dar visai neseniai kraujo spaudimą galėjo pamatuoti tik gydytojas ar kitas medicinos darbuotojas, o 

dabar beveik kiekvienas senjoras, ir ne tik, tai gali padaryti namuose, paspaudęs vieną mygtuką. Tačiau 

patikrinę vieną ar kitą parametrą, net ir pakilus temperatūrai, negalime stebėti kaip jaučiasi visas mūsų 

organizmas, kas vyksta ląstelėse, ar nėra grėsmės organų sistemai ar jos daliai.   

Tačiau į pasaulį labai plačiu žingsniu žengia naujosios biorezonansinės technologijos, kurių 

pagalba čia ir dabar galime stebėti savo organizme vykstančius procesus ląstelių lygmenyje. Kas tai yra 

ir kada atsirado? Dar XX a. mokslininkas A. Gurvičius (Rusija) įrodė, kad kiekviena organizmo ląstelė 

turi savo įgimtą elektromagnetinę bangą, kuri lengviau suprantama kaip vibracija ar dažnis. 

Mokslininkai ne tik atrado, bet ir užrašė kokios yra kiekvieno organo bangos ar sistemos konkrečiai. 

Kiti mokslininkai, tokie kaip H. Šimelis, W. J. Kraemeris, R. Folis, remdamiesi šia teorija, sukūrė 

biorezonansinės diagnostikos metodus, kurių pagalba pagal ląstelių dažnių nuokrypius nuo etaloninio 

jos dažnio, galime pasakyti, kuris organas ar sistema „jaučiais blogai“. 

Mokslas nustatė ne tik ląstelių dažnius, bet ir XX a. pradžioje JAV mokslininkas - genijus R. R. 

Raifas įrodė, kokią vibraciją turi kiekvienas mikroorganizmas. Dėka šio genijaus, buvo sukurtas 

pirmasis elektroninis mikroskopas. Tačiau jis sukūrė ir elektromagnetinių bangų generatorių naikinti 

mikroorganizmus, t.y. pasiuntė vibraciją tokią pačią, kokia vibruoja mikroorganizmas į jį patį, ir tai 

sukėlė mikroorganizmo žūtį. Tai neįtikėtina, tiesa? Tai sukėlė revoliuciją medicinoje. Buvo pradėtos 

gydyti virusinės onkologinės ligos. Tačiau visa tai nebuvo palanku milžiniškai farmacijos pramonei ir 

mokslininkas buvo ištremtas iš JAV į Meksiką. Jo atradimas buvo pamirštas. 

Tačiau genialūs atradimai nemiršta. XX a. pabaigoje vėl visi šie moksliniai atradimai prisiminti 

ir pradėti taikyti netradicinės medicinos gydytojų. Bet dar džiugesnis faktas yra tai, kad tobulėjant 

technologiniams sprendimams, IT technologijoms, atsiranda mobilūs prietaisai, kai mokslo pasiekimai 

integruojami ir naudojami žmonių namuose, darbe, kelionėje, kur jis nori, stebėti, koreguoti, atstatyti 

savo sveikatos rodiklius. 

Apie virpesių gydomąją galią spaudoje kalba Lietuvoje gerbiamas kardiochirurgas, 

biomedicinos mokslų daktaras J. Brėdikis, taip pat pažymi savo knygoje „Kitokiu žvilgsniu 2“ (skyrius 

„Virpesių gydomoji galia“, 136-143 psl.). Įrodyta, kad ląstelės bendrauja tarpusavyje virpesių pagalba. 

Jei jų dažnis, veikiant toksinui ar virusui nukrypsta nuo normalaus, kitos sveikos ląstelės stengiasi 

atstatyti pusiausvyrą ir dažnį pritraukti prie sveikos.  



Tačiau mes gyvename veikiant ne tik teigiamoms technologijoms, bet ir neigiamoms. Kaip 

tvirtina profesorius J. Brėdikis, savireguliacijos dažnius ir elektroninių prietaisų skleidžiamų bangų 

smogas yra daugelio ligų atsiradimo priežastis, kai slopinama endokrininė, nervinė, imuninė sistemos. 

Būtent naujos kartos biorezonansiniai prietaisai gali būti viena iš alternatyvų žmogaus sveikos 

būsenos palaikymui. Naujos kartos prietaisus sudaro du aparatai: vienas jų gali namų sąlygomis 

nuskanuoti per 5-10 min. organizmo siunčiamus signalus, kompiuterinė sistema apdoroja duomenis ir 

galime įvertinti, kokia yra nervinė sistemos, limfotakos būklė, kokiose sistemose yra sutrikimas, 

galimas uždegimo vystymasis, o kur yra nusilpimas, kokia yra tikimybė užterštumo sunkiaisiais 

metalais, toksinais, kokie alergenai apskritai galimi.  

Svarbu, kad galime stebėti savo organizmo dinamiką, kaip reaguoja į sportą, oro permainas, 

darbo krūvį ar kita, kurie mikroorganizmai gali sukelti sveikatos pakitimus, būti stebimi ląstelių 

lygmenyje ir identifikuoti pakitimus, kol dar nėra ligos simptomų.  

Kitais koreguojančiais prietaisais galime valyti organizmą nuo toksinų, numalšinti skausmą, 

pašalinti nuovargį, didinti energiją, stiprinti imunitetą. Naujos kartos biorezonansinės technologijos 

atveria dar vieną galimybę labai paprastai, pritaikant bet kokio amžiaus žmogui, išsaugoti ir pratęsti 

kokybišką gyvenimą. Džiugu, kad Lietuvoje, o ne tik užsienyje, žmonės jau gali naudotis naujomis 

biorezonansinėmis technologijomis savo namuose.  

Pabaigai noriu pasidžiaugti, kaip ir gerbiamas J. Brėdikis knygoje „Kitokiu žvilgsniu 2”, 

,,Negalime pervertinti parinktais dažniais naikinti patogenines bakterijas, pirmuonis, virusus, grybelius, 

kirminus. Juk nors ir puikiai žinome, kad visi jų turime, gal jie ir nuodija mus pastoviai, tik retas 

kreipiasi į medikus išsitirti. Nors tiesą pasakius, tai nebuvo visiškai paprasta. Todėl galima tik 

pasidžiaugti, kad dabar be tyrimų ir vaistų galime pagydyti save!“ 

Nepamirškite, mielieji, saugoti save ir savo artimuosius šiuo sunkiu koronaviruso pandemijos 

laikotarpiu.  

Būkite sveiki! 

Jurgita Grigaliūnienė 

Biochemijos specialistė 


