SKENAR TERAPIA
Hviezdny program pre vaše zdravie

REČ POKOŽKY
Jedinečný spôsob SKENAR terapie zodpovedá
možnostiam medicíny 21. storočia. SKENAR
pôsobí cez kontakt elektródy s pokožkou krátkodobými nízkofrekvenčnými signálmi. Hodnoty pôsobiaceho signálu sa stanovujú automaticky, na základe spätnej väzby. Je všeobecne
známe, že pokožka živých organizmov, je okrem
iného, informačným poľom, kam sa prenášajú
údaje o stave orgánov a tkanív. Narušenie ich
funkcií a stavu sa zodpovedajúcim spôsobom
odráža na pokožke, pretože medzi pokožkou
a orgánmi jestvuje neustále vzájomné prepojenie. Z toho vyplýva, že cez pokožku, pod ktorou
sa nachádzajú všetky nervové zakončenia môžeme vplývať súčasne aj na vnútorné orgány. Frekvencia prístroja stimuluje choré orgány tak, aby
sa v tele začal samoliečiaci proces.

Konečne sme sa dočkali unikátneho prístroja, ktorý aktivuje vlastné
rezervy organizmu k tomu, aby regeneroval, reparoval a normalizoval
funkcie orgánov a uviedol ich do rovnovážneho stavu. Deje sa tak pomocou
impulzívnej elektrostimulácie, ktorá prostredníctvom prístroja SKENAR –
SamoKontrolujúcim ElektroNeuroAdaptívnym regulátorom, elektrickými
impulzmi bezbolestne posobí na rozne časti pokožky a takto stimuluje
a aktivuje všetky typy nervových vlákien.

ORGANIZMUS AKTIVUJE
VLASTNÉ REZERVY
Ľudský organizmus je najbohatšou informačnou sústavou. Medzi ľudským organizmom
a okolitým prostredím existuje neustála výmena
energie a informácií. Podmienky vonkajšieho
prostredia sa menia, čo vyžaduje od človeka
neustále prispôsobovanie sa. A pokiaľ nie je
dobrovoľné, nastáva disharmónia v ľudskom
tele. Na základe tejto nerovnováhy vznikajú
patologické zmeny na jednotlivých orgánoch.
SKENAR terapia je založená na tom, že opakovanou stimuláciou určitého bodu, prenáša
nervovými zakončeniami informácie do mozgu
a mozog dáva príkaz na harmonizáciu konkrétneho orgánu. Samoliečebný proces má vynikajúce účinky.
Táto terapia pôsobí na ľudský organizmus
impulzným napätím, ktoré je blízke biologickým
impulzom. Ľudské telo si pritom samo reguluje
frekvenciu impulzu, čiže liečba je absolútne individuálna. Najmä v tom spočíva široké využitie
SKENAR terapie.
Táto terapia sa osvedčila najmä pri: bolestiach
hlavy, chrbtice, nespavosti, bolestiach v nervových dráhach, v končatinách. Liečenie poúrazových stavov, popálenín, rezných rán,
pomáha pri rýchlej regenerácii pokožky. Je
výborná pri akútnych respiračných ochoreniach, pri poruchách opornopohybového aparátu, pri poruchách funkcie tráviaceho
traktu,obličiek a močových ciest a pri neurologických ochoreniach. Prístroj SKENAR sa
dá veľmi účinne využiť aj v kozmetike pri
vyhladzovaní vrások a spevňovaní pokožky na
tvári tzv. (facelifting).
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POĎAKOVANIE KLIENTA...
Týmto spôsobom chcem poďakovať celému kolektívu bioregeneracneho centra Skenar Slovakia,
zvlast p.Ing Lipkovej a p.Vavrincovej, za ľudský
a profesionálny prístup k človeku a to jednak na
úrovni fyzickej ale aj duševnej.
Ľudský mozog pracuje v istom ohľade obdobne ako
počítač, (aj keď to nie je správne prirovnanie) ktorý,
keď je zavirovaný, tak robí tu istú chybu, kým sa príčina alebo vírus neodstráni. Frekvenčná diagnostika
a Skenar sú veľkým prínosom, pretože vyšlú tie „správne“ impulzy a frekvencie, ktoré potrebujeme. Som len
na konci liečby, ale takto sa mi výrazným spôsobom
odstránili chronické problémy s črevami a trávením,
ktoré už boli tak výrazné, že sa v tej oblasti prenášali
na prostatu. Za štvorroční obdobie som absolvoval množstvo vyšetrení a bohužiaľ napriek vysoko

profesionálnemu prístupu doktorov, problém pretrvával.
Napriek tomu, že som vedel, že mám problémy s treťou
čakrou, sám som si nevedel rady a bol to veľký problém. Pomocou Skenar mi bola otvorená tretia čakra
a pri skenovaní a meraniach, som sa celý zharmonizoval. A o to ide. Zdravo sa stravovať, pozitívne myslieť
a byť zharmonizovaný. Ešte raz ďakujem!
Tibor Borároš
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