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Aj v oblasti medicíny
sa vynárajú nové
a unikátne metódy.
Prekvapujú svojou
jednoduchosťou
a hlavne výsledkami.
Čerpajú poznatky
východných kultúr,
minulých civilizácií
či najnovších
technických riešení.
a uvedených princípoch sú založené metódy, ktorými pracuje unikátne zariadenie svojho
druhu v strednej Európe – Bioregeneračné centrum Skenar Slovakia.

N

Vyvinuté pre
kozmonautov
Metódy v ponuke Bioregeneračného
centra boli vyvinuté pre ruský vesmírny program. Určené boli najmä na rýchlu regeneráciu kozmonautov po ich príchode z iného prostredia. Špeciálne softvéry, ktoré Skenar využíva, sú výsledkom dvadsaťpäť
ročnej práce zástupcov mnohých vedných odborov. Jedným z cieľov spomínaného programu bola potreba
nahradiť obrovské množstvo chemických liekov, ktoré by kozmonauti pri svojich cestách mohli potrebovať.
V Bioregeneračnom centre nepoužívajú medikamentóznu liečbu, klientom sú
doporučované a ponúkané jedine prírodné produkty čínskej medicíny a ekologické bioprodukty zelenej výživy: mladý zelený jačmeň a chlorella pyrenoidosa, ktoré sa pri testovaní ukázali ako vynikajúci
prostriedok pri riešení problémov pri rôznych ochoreniach.
Skenar centrum pri svojich metódach
povzbudzuje vlastný imunitný systém or-

Skenar
ganizmu formou elektroneurostimulácie
bunky. Nastaví organizmus človeka tak,
aby sa liečil sám. Spolupracuje pri tom
s najlepším lekárom – vlastným mozgom.
Ten musí iba dostať všetky potrebné
informácie o chorých bunkách a neduhoch, ktoré trápia jednotlivé orgány v tele.

Frekvenčná
diagnostika IMAGO
Táto diagnostika ukáže zdroj ochorenia. Približne do dvoch hodín vyhodnotí
zdravotný stav celého organizmu, a to postupne každý orgán. Samotné vyšetrenie je bezbolestné a trvá 20 až
30 minút. Funguje na princípe virtuálneho skenovania organizmu.
Porovnávajú a zaznamenávajú sa
frekvencie zdravých a chorých orgánov uložených v databáze počítača
a následne sa vyhodnocujú. Klient je spojený s počítačom cez sluchový aparát.
Diagnostický program stanovuje nielen
príčinu, ale i dôsledok a odhaľuje súvislosti jednotlivých ochorení.
Jeden z klientov centra po vyšetrení poznamenal: „Už počas frekvenčnej diagnostiky som zistil, že metóda je síce neobvyklá, ale jednoznačne správna. Zistili
ste mi totiž niektoré mnou už zabudnuté
,problémiky‘, ktoré boli pri bolesti chrbti-

ce pre mňa nepodstatné. Následná skenar stimulácia už len potvrdila správnosť
stanovenej diagnózy a bolesti sa strácali
každým dňom“.
Na základe výsledkov počítač stanovuje diagnózy, ktoré lekárka centra interpretuje klientom. Virtuálnou cestou je možné
aj otestovať a vyhodnotiť percentuálnu
účinnosť už užívaných alebo navrhovaných
liekov, čiže stanoviť prognózu liečby, ktorú
navrhol napríklad váš lekár, alebo v priebehu krátkej doby určiť alergén, otestovať
vhodnosť potravín a prípravkov.

Diagnostika metódou
farebnej frekvencie
Už v starom Egypte vedeli, že farby sú
významným zdrojom zdravia a pohody.
Odpradávna známu kolorterapiu dodnes
mnohí pokladajú za výmysel ezoterikov.
Špeciálny diagnostický program, ktorý
„komunikuje“ s ľudským mozgom prostredníctvom farieb, získa informácie na základe farebných vnemov klienta, ktoré následnou spoluprácou s mozgom vyhodnotí a dokáže stanoviť diagnózu
jednotlivých orgánov a systém. V podobe
farebnej vlnovej stimulácie sa vytvorí liečebný program, ktorý koriguje signály
a funkcie mozgu a dokáže ich optimálne
priviesť k normálnym hodnotám.

Skenar
SamoKontrolujúci EnergoNeuro
Adaptívny Regulátor je malý prístroj
so zabudovaným minipočítačom, ktorý
bezbolestným dotykom s povrchom tela
vysiela elektrický signál k bunkám v našom tele, meria ich elektropotenciál, vyhodnotí ho a vysiela regulačný signál späť
do mozgu. Vytvára neuropeptidy, ktoré sú
zodpovedné aj za vznik bolesti. Zaktivizujú sa vlastné rezervy v tele a vyvolá sa
proces samoliečenia organizmu. Všetko
funguje bezbolestne, bez chemických preparátov s vedľajšími účinkami a invazívnych zásahov do organizmu.
Stimulácia skenarom pozostáva z určitého počtu aplikácií v krátkodobých intervaloch, najlepšie deň po dni – závisí to
od druhu problému klienta a od jeho veku. Prístroj stimuluje poškodené bunky,
regeneruje ich, ozdravuje, omladzuje, odstraňuje prebiehajúci patologický proces
a zároveň upravuje prerušené informačné
toky medzi mozgom a bunkami. Zvyčajne začne mať klient po aplikácii skenarom
pocit ľahkosti, zmiznú mu bolesti a uvoľnia sa bloky v celom tele.
Skenar pomáha odstrániť dlhodobé
chronické bolesti, ktorých príčina nie je
známa, ba častokrát problémy, kde sa to
klasickej medicíne nepodarilo.

Výpočet funkčných a organických porúch, ktoré je možné ovplyvniť stimuláciou,
je veľký: výkyvy krvného tlaku, migrény,
stenokardie, hemoroidy, zápaly dýchacieho systému, zápaly, hormonálne dysbalancie spojené s činnosťou štítnej žľazy, nadobličiek, pankreasu, pohlavných orgánov
napr. v období menopauzy. Netreba však
zabúdať ani na facelifting, lymfodrenáž
a obezitu. Špecifické uplatnenie metódy
skenar ocenia hlavne ženy pri faceliftingu.
Skenar dokáže bez vonkajšieho zásahu,
bez použitia chemických látok, bez útrap,
bez bolesti a bez operácií – iba na základe
stimulácie buniek, vyhladiť vrásky.
Impulz prístroja skenar je absolútne
neškodný. Prístroj má medzinárodné
certifikáty Ruska, EÚ, USA, Japonska
a vo všetkých krajinách je zaradený do kategórie zdravotníckych pomôcok na odstránenie bolesti a biokorekcie bunky.
O jeho úspešnosti a obľúbenosti sa môže
každý presvedčiť na stránkach internetu
v každom vyhľadávači – jestvuje približne
tristo webstránok na tému Skenar.

Magnetická
liečebná deka
Veľmi priaznivo a blahodarne pôsobí
na organizmus. Ovplyvňuje psychiku
a nervovú sústavu, navodzuje pocit ľah-

kosti tela a duše. Používa sa pri komplexnej kúre so skenarom, ale aj samostatne
pri celkovej regenerácii a relaxácii,
pri psycho-emocionálnych ťažkostiach
a pri iných zdravotných komplikáciách
ako stres, nespavosť, prepracovanosť, dlhotrvajúca choroba, bolesť a veľa iných
ťažkostí.
Prostredie Bioregeneračného centra
Skenar Slovakia je veľmi príjemné, plné
pozitívnej energie a nachádza sa v krásnom prostredí bratislavského Starého
mesta. Metódy, ktoré ponúka, umožnia
klientom skvalitniť život, šetria ich čas
a otvárajú nové možnosti.
Za vyše 3000 spokojných klientov, ktorí absolvovali počítačovú diagnostiku
a skenar stimuláciu v priebehu troch rokov pôsobenia Bioregeneračného centraSkenar na Slovensku vyjadruje svoje pocity jeden z nich: „Pravdou je, že keď som
si prečítal váš inzerát, nebol som presvedčený, že sa nedostanem do rúk šarlatánov. Ale 6 ročné sústavné bolesti, ktoré
vám znemožňujú riadny život, striedané
akútnymi stavmi, keď máte problém postaviť sa zo stoličky a je takmer nemožné
vystúpiť z auta, mi dali ten správny impulz skúsiť to... Teraz je tento bezbolestivý stav natoľko zvláštny, že ani neviem,
s čím ho porovnať. Vychutnávam si normálny pohyb a zároveň sa trochu obávam,
aby sa bolesti nevrátili. Jednoducho, učím
sa nanovo žiť.“
Bioregeneračné centrum
Skenar Slovakia, s.r.o.
Červeňova 20, 811 03 Bratislava
tel./fax: 02/546 439 62
mobil: 0903 723 227, 0908 758 092
e-mail: skenar@skenar.sk
www.skenar.sk
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