zdravie
Pôvodne bol vyvinutý pre potreby
kozmonautov, dnes ho nájdete
v rôznych liečebných centrách
vo svete (dokonca aj na Slovensku)
a v budúcnosti bude možno bežnou
výbavou domácností. Hovoríme
o prístroji SKENAR, ktorý dokáže
zapojiť samoliečiace regeneračné
schopnosti vášho organizmu tak,
aby sa sám s ochorením vysporiadal.

Pred aplikáciou

Aplikácie sa netreba obávaÈ – je bezbolestná a absolvovaÈ ju môÏu
v‰etci okrem pacientov s voperovan˘m kardiostimulátorom, akútnym
infekãn˘m ochorením alebo ÈaÏk˘m psychick˘m ochorením.

Krásne so SKENAROM

MIRIAM JUHANESOVIâOVÁ

Okrem lieãebn˘ch moÏností SKENAR ponúka aj moÏnosÈ vyuÏiÈ ho
pri starostlivosti o krásu – pomáha schudnúÈ a odstrániÈ vrásky.
Zistilo sa totiÏ, Ïe vedºaj‰ím produktom detoxikaãného programu je aj
úbytok hmotnosti – u Ïien 5-8 kg, u muÏov aÏ 10 kg.
Elektrické impulzy na pleÈ pôsobia rovnako blahodarne ako na vnútorné orgány – vyhladzujú vrásky a fungujú tieÏ ako lymfodrenáÏ –
odplavujú z pleti ‰kodliviny. V˘sledkom je rozjasnená a vypnutá
pleÈ, ktorá pôsobí svieÏo a mlado.

pomocou farieb. Komunikáciu vyhodnotí
a stanoví diagnózu jednotliv˘ch orgánov.
Táto metóda dokáÏe okrem presnej diagnózy aj pomôcÈ organizmu v lieãbe. Mozog
ãloveka je totiÏ najlep‰í lekár, pokiaº dostane presnú a neskreslenú informáciu, Ïe sa
v organizme nieão deje. V dôsledku rôznych
vplyvov prostredia v‰ak informácie prichádzajúce do mozgu sú ãasto chybné, ão spôsobuje chorobné procesy v orgánoch alebo
tkanivách. Poãítaã vie uvoºniÈ zablokované
informaãné cesty do mozgu, a tak na‰tartovaÈ v organizme proces samolieãenia.
Vie otestovaÈ aj lieky, ktoré uÏívate. Tak
moÏno zistiÈ, ãi je lieãivo pre va‰e ochorenie to najvhodnej‰ie a do akej miery v skutoãnosti rie‰i vás problém.

BEZBOLESTNÁ
TERAPIA
Diagnóza cez počítač
Lieãbe Skenarom predchádza dokonalá poãítaãová diagnostika. Svetové ‰tatistiky hovoria, Ïe diagnóza, ktorú urãí poãítaã
pomocou ‰peciálnych programov, sa aÏ na
98 % zhoduje s v˘sledkami vy‰etrení klasickej medicíny. Okrem diagnózy veºmi presne urãí aj príãinu va‰ich zdravotn˘ch problémov a ich prognózu aÏ na 5 rokov. A to
v‰etko za cca pol hodiny bez bolestiv˘ch
vy‰etrení a zdæhavého chodenia po rozliãn˘ch ‰pecialistoch.

harmonia 46

Frekvenãná diagnostika, inak svetová novinka v diagnostike, funguje na princípe
virtuálneho skenovania organizmu. S poãítaãom je klient poãas diagnostiky spojen˘
cez sluchov˘ aparát. Porovnávajú a zaznamenávajú sa frekvencie zdrav˘ch a chor˘ch
orgánov a následne sa vyhodnocujú.
Poãítaã dokáÏe jednotlivé orgány preskúmaÈ aj zvnútra, dokonca sa dokáÏe pozrieÈ
aÏ do vnútra va‰ich buniek.
Poãítaã dokáÏe diagnostikovaÈ aj metódou farebnej stimulácie, keì komunikuje s mozgom

Je ìal‰ou z moÏností, ako sa zbaviÈ zdravotn˘ch problémov a ur˘chliÈ proces lieãenia. Po aplikácii SKENARU si môÏete odpoãinúÈ
v zázraãnej magnetickej deke. Deka má v˘plÀ z magnetick˘ch prúÏkov v hrúbke 0,01 mikróna, ktorá v spojení s vlastn˘m magnetizmom ãloveka vytvára magnetickú turbulenciu. T˘m sa r˘chlo odstraÀuje stres, nespavosÈ, dlhotrvajúca vyãerpanosÈ, bolesti, ale je to
aj pomoc pri r˘chlej‰om prekonávaní ochorenia. Hodinová aplikácia
sa vyrovná 4-hodinovému spánku a regenerácia pretrváva poãas
2-3 dní. Celá kúra trvá 15-20 dní (1-3-krát denne) a pri opakovaní
kúry je efekt stabiln˘.
Lekári diagnostikovali mojej dcére alergiu na kravské mlieko a na lepok
v p‰eniãnej múke. Dcéra musela dodrÏiavaÈ veºmi prísnu diétu, preto sme
sa rozhodli, Ïe vyskú‰ame novú metódu – stimuláciu Skenarom. Dcéra
dnes, po ‰tyroch rokoch, neuÏíva Ïiadne antihistaminiká a nepotrebuje
dodrÏiavaÈ bezlepkovú diétu. Napriek tomu je jej zdravotn˘ stav dobr˘.
Skenar veºmi pomohol aj môjmu manÏelovi. Jeho diagnóza bola priam
desivá: dilataãná kardiomyopatia. Lekári môjmu manÏelovi vo veku
35 rokov ponúkali jediné moÏné rie‰enie – transplantáciu srdca. ManÏel
podstúpil intenzívnu kúru stimuláciou Skenarom. Vìaka tomu sa jeho zdravotn˘ stav zlep‰il natoºko, Ïe lekári ustúpili od transplantácie srdca. I keì
manÏel denne uÏíva lieky, pravidelne nav‰tevuje kardiologickú ambulanciu,
jeho zdravotn˘ stav je po jeden a pol roku oveºa lep‰í a ão je podstatné,
te‰í sa zo Ïivota s vlastn˘m srdieãkom. Skenar si poradil aj s mojou bronchiálnou astmou, uÏ viac ako dva roky ma netrápil astmatick˘ záchvat.
Viem, Ïe moje rozprávanie pripomína príbehy starej matere, je v‰ak pravda,
Ïe naozaj nám v‰etk˘m pomohol mal˘ zázrak – skenar.
Zuzana Csóková

Trocha sci-fi na záver

FOTO SKENAR

Dokonalá diagnóza,

Magnetická deka

Terapia so SKENAROM
Po dokonalej poãítaãovej diagnostike prichádza na rad maliãk˘ prístroj, ktor˘
s va‰ím zdravím dokáÏe urobiÈ naozaj
zázraky. Vysiela elektrické impulzy na postihnuté miesta, kde aktivizuje nervové vlákna, takÏe dochádza k zr˘chleniu hojiv˘ch
procesov a normalizácii naru‰en˘ch funkcií.
Ide vlastne o stimuláciu organizmu, aby sa
s ochorením vyrovnal sám.
Stimuláciou SKENAROM moÏno ovplyvniÈ
veºké mnoÏstvo ochorení – neurologické,
ortopedické, gynekologické, stomatologické, dermatologické, problémy s vyluãovaním, hormonálne problémy, chronické bolesti, hemoroidy, problémy s d˘chacími
cestami, v˘kyvy krvného tlaku, tráviace
problémy atì. Niekomu pomôÏe uÏ jedna
aplikácia, niekto ich musí absolvovaÈ niekoºko – závisí to od stupÀa ochorenia a jeho závaÏnosti. Jedna procedúra trvá od
tridsaÈ do ‰esÈdesiat minút.
Skúsenosti pacientov s touto terapiou sú
viac ako optimistické – mnoh˘m zmizli dlhodobé zdravotné problémy, alebo sa im
aspoÀ v˘razne zlep‰ili. Ich skúsenosti si
môÏete preãítaÈ na stránke www.skenar.sk.

Liftingov˘ efekt po 30 min. aplikácie SKENAROM

Predstavte si takúto scénu – cez deÀ ste sa necítili príli‰ dobre, a tak
si veãer sadnete k poãítaãu. Spustíte ‰peciálny program a po chvíli
vám poãítaã presne povie, ão sa s vami deje. Potom vezmete do ruky
maliãk˘ prístroj a chvíºu si ho prikladáte na poãítaãom urãené miesto.
Po chvíli nepríjemné pocity zmiznú a vy sa cítite opäÈ v poriadku.
Pre t˘ch, ktorí uÏ poãítaãovú diagnostiku a aplikáciu prístrojom SKENAR vyskú‰ali, to uÏ také nepredstaviteºné nie je. MoÏno o pár rokov
bude takto vybavená kaÏdá domácnosÈ. Ale uÏ dnes je takáto diagnostika a terapia moÏná aj na Slovensku. A dokonca si men‰í SKENAR
môÏete zakúpiÈ aj domov. ◆

