Liek zo Star Trek sa stal realitou
Prístroj do vrecka na obnovenie srdcovej činnosti, liečbu športových úrazov, neočakávaných záchvatov, angíny, bolesti chrbtice a bolesti tráviaceho
systému, ktorý sa ľahko podráždi (ako aj predmenštruačného napätia a pooperačných komplikácií). Prístroj vyzerá ako obrovská výzva.
Profesor Revenko A.N. v Soči, na juhu Ruska, na 5. výročnom zjazde
Skenar terapeutov v júli 1998 oznámil, že podľa neho, je veľmi malo
chorôb, ktoré by prístroje Skenar nedokázali liečiť a väčšinou aj vyliečiť. Základ tohto nového systému spočíva v revolučnom elektromagnetickom prístupe, ktorý spája technológiu všeobecne zaužívanej zdravotnej činnosti Západu a starodávne poznanie Východu.

Pôvod.
V roku 1986 sa konečne výsledok utajeného vojenského sovietskeho
projektu objavil na verejnosti po takmer 20 rokoch vývoja za zavretými
dverami. Jedným z výsledkov práce vykonanej ruským špičkovým rádiotechnickým ústavom bol prístroj, ktorý odštartoval zjavné zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Rusku. Skenar je názov pre samokontrolujucú energo-neuro-adaptívnu reguláciu, účelom ktorej je stimulácia
endogénnej energie vlastného tela pre uskutočnenie liečby pri použití
našich vlastných vnútorných zdrojov neuropentídov ako sprostredkovateľov. Toto umožňuje telu urobiť svoj vlastný výber liečivých ingrediencií.
Cez biologickú spätnú väzbu sa uskutočňuje vzájomná súčinnosť medzi
vrstvou tkaniva a nástrojom, každý nový signál pôsobí ako nový výstupný signál. Dva nasledujúce po sebe signály nie sú rovnaké. A to umožňuje, aby liečba bola skutočne dynamickou, dávala možnosť prispôsobovať ju zmenám v tele podľa času a rôznych fyziologických stavov.
Prístroje Skenar vznikli počas spoznávania východnej terapie, ktorá je známa ako „zónová kontaktná masáž“. Zámerom bolo vyvinúť možnosť zmeny sily tlaku pri masáži v súlade s odvetnou reakciou kože. Bol vyvinutý
prístroj na odvádzanie magnetických vplyvov od kože a využitý na vytvorenie zmien pri masážovom tlaku. Skupina vedcov vrátane 5 lekárov–výskumníkov sa zaoberala pôvodnými výskumami, ktoré boli v Soči a Krasnodare. Zistenie mechanizmu spätnej väzby umožnilo vyvinúť prístroj, v

ktorom výstupný signál závisel od energetickej odpovede (reakcie) kože.
Bol vytvorený pojem Skenar. To je dokonalé spojenie elektronickej technológie Západu a energetického uzdravujúceho majstrovstva Východu.

Kozmická honba
Keď sa Sovietsky Zväz rozhodol vyslať kozmonautov na dlhšiu dobu na
obežnú dráhu, bolo jasné, že treba mať prostriedok na liečbu akýchkoľvek
chorôb, ktoré sa u nich môžu objaviť. Oproti americkému systému, neexistovala pohodlná, opakovane používaná „kyvadlová doprava“ chorého
kozmonauta naspäť na Zem, preto vznikla táto potreba. Prípadná choroba, ktorá položí kozmonauta na lopatky, znepokojovala. Farmaceutický prístup nebol logický, čo sa týka presnej váhy a obmedzení v kozme,
aj keď berieme do úvahy tú skutočnosť, že liekovo orientovaná medicína
je založená na tom, že súčasť látky je určená pre každý stav Avšak veľmi
skromný arzenál liekov by mohol mať dosť veľkú váhu. Teda v situácii, v
ktorej je recirkulácia vody dôležitým špecifikom, akýkoľvek liek pri vniknutí do systému cirkulácie vody by tam zostal a prechádzal cez kozmonauta veľakrát. To boli časy, keď celý svet pozoroval ruský kozmický program a udržanie národnej prestíže bolo prvoradou úlohou sovietskej
vlády. Podstatným bolo prísť s niečím radikálne novým. Muselo to byť ľahké čo sa týka váhy, jednoduché pri použití a nakoniec skutočne efektívne.
Jedine bioenergetická technológia bola jestvujúcim vzorom pre medicínu, ktorá bola schopná vyhovieť všetkým týmto požiadavkám. Skenar vystúpil dopredu. Pri prvých neurofyziologických výskumoch, a to v súvislosti so sieťovým systémom vodivostných ciest v mozgu, tím vedcov vyvinul
nové elegantné fyziologické modely, ktoré boli predchodcami jestvujúceho radu elektronických vzájomne pôsobiacich prístrojov. Následne dvom
pracovníkom z tímu bola udelená cena Radu Lenina (ekvivalent Nobelovej ceny). Irónia osudu chcela, že sa prístroj Skenar nepoužíval v kozme v
správny čas. Omeškanie bolo v dôsledku toho, že vedenie trvalo na inštalácii zariadení na ochranu vody. Pokiaľ sa táto otázka riešila, nečakane bol
tok finančných prostriedkov pozastavený počas perestrojky, to znamenalo, že sa „kozmická honba“ skončila a tím pracovníkov sa rozpadol. USA
začali vyvíjať spoločné kozmické projekty s Rusmi a ukázali možnosť evakuácie chorých kozmonautov pomocou „kyvadlovej dopravy“, čo znamenalo, že už nebolo zapotreby vykonávať terapiu priamo na kozmickej lodi.
Avšak štyria pracovníci z pôvodného tímu cítili, že vyvinuli veľmi vzácny

systém, ktorý je schopný zmeniť tvár medicíny, a rozhodli sa ho uviesť na
verejný trh. Od tej doby 600 lekárov v Rusku ho používajú ako základný
prostriedok na obnovenie možností organizmu a v súčasnosti je vhodný
pre vybranú a pripravenú skupinu praktických lekárov na Západe. Praktická
medicína sa stala základným smerom. Perspektíva malého prístroja, ktorý
sa zmestí do ruky, je v jeho možnosti liečenia väčšiny ochorení ako je to uvedené v známom televíznom seriáli 60. rokov “StarTrek”, stalo sa to realitou.

Spôsob použitia
Prístroj má váhu 300 g a pripomína televízny ovládač. Prikladá sa k povrchu hrudného koša, hlave, bruchu alebo k inému chorému miestu, kde
dostáva elektromagnetické signály, ktoré sa potom modelujú v súlade s
programom uloženým v prístroji a vracajú sa na miesto aplikácie prístroja.
V
podstate
prístroj
SKENAR
používa
vnútorné
signály samotného pacienta na základe biologickej spätnej väzby, ktoré skenuje a znovu odosiela s väčšou frekvenciou.
Ako mi rozprával jeden vývojový pracovník, prístroj rozpoznáva nový druh
signálu pre poškodené tkanivo a doslovne nadväzuje informačný dialóg s telom. Určujú sa nové frekvencie a energetické modely, ktoré sú novými vstupnými signálmi transformovanými ďalej atď. Vychádzajúc z toho, že sú chorobné signály v podstate získané (zafixované) a líšia sa od normálnych, tak to,
čo poškodzuje jestvujúce usporiadanie, má schopnosť zlikvidovať chorobu.
Klinické
aspekty
Prístroj je úplne bezpečný pri práci, má veľmi krátku periódu impulzov.
Obyčajne pacient nepociťuje bolesť, ale pozná, že prístroj je v činnosti podľa jemného dráždenia. Lekár má niečo, čo Rusi volajú pojmom asymetrie, t.j. niečo, čo sa líši v charakteristike tkaniva od susedného tkaniva.

Záver
Stručný výklad 50000 prípadov od 3000 doktorov a praktických lekárov používajúcich prístroj SKENAR z rôznych klinických skupín zahŕňa
sumárne percento, v ktorom „efektivita“ s vyhodnotením „vyliečené“
bola v 96% prípadov a vyhodnotením „zlepšenie“ v 63% prípadov: krvný obeh - 82%, kostno-svalový systém - 79%, dýchací systém - 84%, uši
a processus mastoideus - 82%, oči a adnexum - 93%, močový systém

- 89%, ústa (sánky) slinné žľazy - 91%, gynekológia a pôrodníctvo - 78%.
Tento záznam je dosť veľký a mohol by som skonštatovať, že existuje veľa iných ochorení, pri ktorých je SKENAR vysokoefektívny. Napríklad
sú údaje o dobrých výsledkoch pri liečbe hypertrofie nezhubného nádoru prostaty. Čo sa týka akútnej mastitídy, má v súčasnosti 100 % efektivitu. Nemôžem nič povedať ohľadom liečby frigidnosti, impotencie a
neplodnosti. Takmer nie sú kontraindikácie okrem srdcového stimulátoru a nie sú žiadne vedľajšie účinky v priebehu 20 rokov. Použitie SKENARu môže byť využité ako hodnotné doplnenie inej terapie, príp. by
mohlo byť samostatnou zvláštnou liečbou. Výnimočným špecifikom
prístroja je jeho viacúčelové použitie – na liečbu srdca jedného pacienta, kolena druhého, mliečnych žliaz a vaječníkov tretej pacientky – to
všetko pri plnej dôvere jednej maličkej baterke ako zdroju energie. „
Tento článok je prevzatý z európskeho zdravotného časopisu
Positive Health,
september 1999.
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