
Medicina vibrationala = Oscilatorie = Energetica = Informationala 
 
Cuprinde o multitudine de metode terapeutice în cadrul carora biorezonanta ocupa un loc esential. 
Acest tip de medicina se contureaza ca un domeniu de avangarda, bazata fiind pe cele mai noi 
descoperiri ale fizicii cuantice.Biorezonanta,homeopatia si celelalte metode terapeutice ale medicinei 
vibrationale actioneaza la nivelul materiei subtile care înconjoara corpul fizic, actionând în mod indirect 
asupra nivelului organic.  
În jurul corpului fizic exista straturi de "materie" ce alcatuiesc anatomia subtila a corpului omenesc. 
Acestea au alta densitate, structura si frecventa de vibratie decât materia obisnuita.  
Teoriile noi ale fizicii cuantice explica faptul ca cele mai mici elemente ale materiei sunt fenomene 
vibrationale numite stringuri. 
Particulele numite elementare sunt niste coarde vibratoare minuscule având dimensiunea constantei lui 
Plank (1,616012 x 10-35), de 100 miliarde de ori mai mici decât protonul. Fiecare tip de particula 
reprezinta un mod de vibratie diferit al aceluiasi string de baza. Prin urmare tot ceea ce este materie 
este vibratie si informatie.  
Una dintre modalitatile cele mai interesante de apreciere a starii energetice a organismului este metoda 
biorezonantei Paul Schmidt. Acesta a fost cercetatorul de origine germana care a pus bazele stiintifice 
ale metodei in 1976. Paul Schmidt a pornit de la teoria ca obiecte cu abilitati oscilatorii identice 
rezoneaza între ele. Celulele corpului si toate componentele lor sunt rezonatori de energie 
electromagnetica, care emit si absorb energie de foarte înalta frecventa. 
 

 



Aceste fenomene de emisie si absorbtie sunt fenomene discontinui care se produc conform teoriei 
cuantice enuntate de Max Plank. Teoria explica trecerea particulelor de la un nivel de frecventa la altul 
prin salturi cuantice.  
Corpul bolnav are frecvente de vibratie diferite de cele ale corpului sanatos. Trecerea de la un tipar 
frecvential la altul, deci trecerea de la starea de sanatate la cea de boala si invers se petrece prin salturi 
cuantice. 

 
Paul Schmidt a pus în evidenta faptul ca tulburarea energetica a unui organ devine simptomatica atunci 
când frecventa sa de oscilatie scade sub 100kHz.  
Cu cât boala este mai precoce diagnosticata, frecventa de vibratie a organului bolnav este mai înalta de 
10 ori decât frecventa de baza caracteristica organului.  
Aceste modificari vibrationale sunt date de salturi cuantice pornind de la nivelul frecvential de baza. 
Cu ajutorul metodei de biorezonanta Paul Schmidt este posibil ca prin setarea aparatului pe o anumita 
frecventa fundamentala, ea sa rezoneze cu organismul pe mai multe decade de frecventa, realizând 
astfel reglarea câmpului dizarmonic corespunzator organului testat. 
Acest model seamana cu cel al stringurilor deoarece diferitele niveluri de dezechilibru vibrational sunt 
armonii ale nivelului vibrational de baza. Cu ajutorul acestei metode de biorezonanta se cauta 
frecventele de oscilatie blocate care corespund organelor bolnave ale pacientului consultat. 

 



Particularitatea metodei consta în faptul ca ia în considerare caracterul rotational al biocâmpurilor. 
Oscilatiile polarizate circular demonstreaza o puternica capacitate de reglare.  
Toate câmpurile biologice sunt rotationale, aceasta conferindu-le un mare grad de stabilitate. 
Aparatul Rayocomp PS 1000 Polar este capabil prin intermediul rezonatorului încorporat (antena de tip 
dipol) sa genereze frecventele de baza ale organelor cercetate care sunt în acest fel recunoscute prin 
fenomenul de rezonanta.  
Fenomenul biorezonantei este obiectivat prin intermediul biotensorului care va avea o miscare de 
oscilatie liniara daca biocâmpul este haotic, semnificând boala sau va avea o miscare circulara, daca 
biocâmpul corespunzator este ordonat, acesta fiind semn de sanatate. Capacitatea de polarizare a 
oscilatiei este caracteristica organismului sanatos. Boala poate fi privita astfel ca un dezechilibru de 
polarizare a oscilatiilor dizarmonice.  
Medicamentul homeopatic este energie, vibratie si informatie. Fiecare medicament homeopatic are 
propriul propriul pattern vibrational.  
Daca medicamentul homeopatic ales rezoneaza cu frecventa dizarmonica descoperita la testarea de 
biorezonanta, acel medicament va transforma câmpul blocat si frecventa dizarmonica în câmp ordonat 
si frecventa armonica, realizând reglarea. Deci miscarea liniara a ansei va deveni miscare circulara.  
Cu ajutorul aparatului Rayocomp poate fi testat medicamente homeopatice, naturisre, alopate cele mai 
potrivite. Se poate prepara un medicament complex de natura informationala continând atât informatia 
remediului cât si informatia oscilatiilor dizarmonice. Medicamentul homeopatic actioneaza prin 
mecanismul biorezonantei.  
Fiecare medicament homeopatic are propriul  tipar vibrational. Un medicament homeopatic poate fi 
considerat asemenea unei "melodii". Frecventele blocate sunt caracteristice fiecarui pacient, având 
grade de blocare diferite. Însiruirea frecventelor de vibratie caracteristice organelor bolnave este unica 
si ea trebuie sa rezoneze cu "melodia" specifica remediului. 
Prin fenomenul rezonantei se va produce acel salt cuantic si informational pâna la nivelul de vibratie cel 
mai înalt posibil pentru organismul tratat. În acest fel se elibereaza energia necesara vindecarii. 
 
Pentru obtinerea unui rezultat cât mai bun este necesara interventia terapeutica pe mai multe planuri:     
modificarea stilului de viata, a dietei, a modului de percepere a lumii, chiar asocierea cu alte metode pe 
care medical sau terapeutul le considera necesare ca biorezonanta, acupunctura, electroacupunctura, 
masaj, riki, reflexoterapia, fitoterapia, uneori, chiar cu medicina clasica etc  
Insuficienta efectului energetic, precum si varietatea modurilor de raspuns imediat sau la distanta dupa 
administrarea medicamentului homeopatic, se poate datora mai multor cauze: 

 Exista numerosi factori externi perturbatori care creaza blocaje: poluarea geopatogena, 
poluarea electromagnetica, poluarea masiva cu microorganisme si paraziti etc. Acestia trebuie 
înlaturati sau contracarati. 

 Probabil exista o anumita limitare genetica (predispozitie, diateza, miasma) care dicteaza nivelul 
maxim de echilibru energetic pe care îl poate atinge un organism. 

 Intolerante sau alergii alimentare la diferiti alergeni alimentari sintetici sau naturali (pot fi 
realizate detectii ale acestor substante si desensibilizari energetice).  

. 
Desi un medicament homeopatic are acelasi tipar energetic indiferent de dilutie (evidentiat cu 
Rayocomp PS 1000 Polar), efectul celular difera în functie de dilutia folosita si de starea de moment a 
organismului. 
Terapia vibrationala cu Rayocomp PS 1000 Polar este extrem de utila pentru eficientizarea rezultatelor 
terapeutice: 

 se prepara tablete si ovule continând informatia frecventelor cu câmpuri blocate, informatia 
medicamentului homeopatic, chiar informatia altor produse terapeutice, naturale sau sintetice;  



 se fac sedinte de echilibrare energetica sau de armonizare cu Rayocomp PS 1000 Polar. 
Frecventa sedintelor de armonizare difera în functie de gravitatea blocajelor si de perioada cât se 
mentine echilibrul energetic - factor extrem de variabil.. In consecinta daca o boala se afla in stadiu acut 
sunt necesare 3-5 sesiuni. Daca dimpotriva boala s-a cronicizat pot fi necesare 16-24 de sedinte de 
tratament biorezonant , iar uneori se repeta sesiunea de sedinte dupa o pauza de cateva saptamani. 
Spre deosebire de tratamentul prin impulsuri electrice metoda de tratament prin frecvente trapeutice 
create de un cimp electromagnetic are mai multe avantaje: sedintele de terapie se executa fara ca 
pacientul sa aiba vreo senzatie neplacuta si lucrul cel mai imporatant supradozarea tratamentului este 
imposibila. 

• BIOREZONANTA • 
 

I. Biorezonanta este o metoda moderna de diagnostic si tratament energetic, bazata pe cele 
mai noi descoperiri ale fizicii cuantice. Este o metoda care face parte din uimitorul univers al 
medicinii oscilatorii, domeniu de avangarda si în continua expansiune. Este o metoda 
holistica care abordeaza organismul în totalitatea lui, luând în calcul toate dereglarile 
prezente la momentul respectiv. 

Rayocomp sp 1000 polar –biorezonanta (aparat medical certificat) 
Terapia prin biorezonanta elibereaza organismul de blocaje energetice produse de factorii patogeni. 
Scopul diagnosticului si tratamentului prin biorezonanta este acela de a restabili o circulatie optima 
energo-informationala la nivel de organe si sisteme de organe.  
Cercetarile din Europa de Vest si Rusia au aratat ca folosirea metodelor biorezonante au efecte pozitive 
intre 75 - 90% din cazuri de boli: cardio-vasculare, bronho-pulmonare, boli cronice degenerative, 
tulburari endocrine, sindromuri dureroase, probleme legate de rinichi si vezica urinara, boli 
dermatologice, alergii, afectarea sistemului imunitar, oboseala cronica, stres etc. 
Aparat biorezonant  bazat pe metoda Paul Schmidt, care permite: 
1-Masuratori directe corporale 

 testare energetica 

 testarea polaritatii 

 testarea centrilor energetici (CHAKRE) si echilibrarea  lor 
2-Testarea, depistarea si armonizarea frecventelor rezonante 

 Testarea influentelor cauzale 
 Radiatii electromagnetice 
 Zone geopatogene 
 Nutritie si echilibru acidobazic 

 Testare si armonizare (tratament) functionala pe organe si sisteme 

 Testare pentru paraziti, virusi si bacterii 

 Testare malnutritie (minerale, microelemente etc) 
3-Testare si desensibilizare  pentru alergeni.  
4-Testarea compatibilitati medicamentelor  ,  suplimente naturiste si homeopate 
5-Preparare remedii si transfer informtional pe medii inerte: globule homeopatice, solutii, crème, 
ovule etc. 
6-Transfer informational pe  carduri magnetice. 
7-Posibilitate de preparare de remedii antifumat. 
 



Ce este fizica cuantica? Este acel domeniu care se ocupa cu studiul particulelor elementare ale materiei 
(atomii si componentele lor) si cu cercetarea comportamentului acestor particule.  
Ce este medicina oscilatorie? Este acel domeniu medical care se bazeaza în diagnosticare si tratare pe 
proprietatile vibrationale ale materiei. Oriunde exista materie care este formata din molecule, atomi, 
exista miscari de oscilatie foarte fina care au anumite lungimi de unda si anumite frecvente de vibratie 
electromagnetica, foarte înalte care nu pot fi percepute decât cu ajutorul unor aparate de mare finete. 
Aceste vibratii electromagnetice genereaza câmpuri electromagnetice. Aceste câmpuri exista si în 
organismul uman. Atâta timp cât organul, tesutul sau celula au o functionare corecta, normala, câmpul 
energetic dezvoltat este ordonat si fara perturbatii. Când se instaleaza un dezechilibru, câmpul energetic 
devine haotic, dezorganizat si el poate fi perceput de aparatul de biorezonanta ca un blocaj energetic de 
variate gravitati.  
 
Este foarte important de retinut ca bolile debuteaza cu mult timp înainte ca suferinta sa fie perceputa de 
individ. Deci dezechilibrele energetice sunt primele care apar, apoi apar manifestarile si simptomele de 
boala. De aceea depistarea precoce a blocajelor este extrem de importanta, avand o valoare profilactica 
inestimabila.  
 
Inca din 1915 Niels Bohr si Sommerfeld au demonstrat ca materia este formata din parti foarte mici, 
respectiv din atomi. Atomul a fost mult timp considerat cea mai mica particula din structura unui 
element chimic, care nu mai poate fi scindata (atom în limba greaca înseamna indivizibil). Totusi 
descoperirile ulterioare ale fizicii au demonstrat ca un atom este de fapt un microcosmos, un univers de 
o foarte mare complexitate. Deoarece nucleul atomic reprezinta 1/10000 parte din dimensiunile 
invelisului atomic, rezulta ca materia de fapt nu este solida în partile ei cele mai mici. Si corpul nostru 
ascunde mult spatiu liber în termeni de microcosmos, spatiu în care abunda energia, sub forma 
diferitelor forte de atractie, de coeziune intermoleculara, de forte atomice nucleare slabe si tari. Toate 
aceste forte genereaza câmpuri energetice care sunt transmise prin mesageri energetici si informationali 
cuantici sau purtatori de forta: fotoni, particule W, Z (mesageri ai fortei nucleare electroslabe) si gluoni 
(mesageri ai fortei nucleare tari, care duc la interactiunea quarcilor din structura protonilor). În fapt, 
toate aceste forte se exprima ca vibratii electromagnetice. În domeniul universului cuantic si în mod 
special la scari mai mici decât lungimea constantei lui Planck, spatiul se transforma si materia devine 
energie.  
 
Fizicianul francez Luis Victor Duc de Broglie a stabilit teoria ondulatorie a materiei si a demonstrat ca nu 
doar lumina, ci tot ceea ce este materie are caracter de unda, de oscilatie. Pe toate aceste descoperiri si 
înca pe multe altele se bazeaza metoda biorezonantei dupa Paul Schmidt. Acesta a fost inginerul de 
geniu care a pus la punct metoda ce îi poarta numele si a creat primul aparat de biorezonanta în anul 
1976. Metoda se bazeaza pe radiestezia fizica asistata de computer. De atunci o întreaga echipa de 
cercetatori ingineri, fizicieni si medici au contribuit la dezvoltarea metodei si a aparatelor care sunt 
utilizate astazi. Metoda se afla înca în continua cercetare si dezvoltare, având un potential înca 
insuficient explorat, atât în Germania, tara de origine a metodei, cât si în alte tari din lume. Paul Schmidt 
a descoperit nu doar valoarea diagnostica a metodei ci si valoarea terapeutica a acesteia. El a descoperit 
legatura dintre aplicarea unei oscilatii electromagnetice de foarte înalta frecventa (megahertzi, 
gigahertzi, terahertzi) si proprietatile ei reglatoare asupra organismelor vii. 
Omul este o entitate energetica, o suma de câmpuri energetice, de fapt este o fiinta "electrica". Totul 
functioneaza în corpul omenesc cu ajutorul curentilor electrici a caror existenta este de mult 
demonstrata la nivelul membranelor celulare, organitelor celulare, tesuturilor, organelor. Metabolismul 
intern al organismului este un proces consumator, dar si producator de energie. Energia corpului este de 
fapt o rezultanta a numeroase procese chimice si fizice. Ea se exprima sub forma de energie chimica, 



termica, mecanica, gravitationala si nu în ultimul rând, cuantica. Metabolismul se desfasoara prin 
intermediul proceselor electromagnetice, (de ex. respiratia celulara este un proces de transport de 
electroni), prin schimburi de ioni,fotoni(Biofotonica este stiinta fundamentata de Fritz Albert Popp), prin 
schimbari conformationale moleculare din diferite structuri ale corpului. Energia este mai greu pusa în 
evidenta, este o notiune mai abstracta atât timp cât omul nu o poate percepe în mod direct prin organe 
de simt. Anumite tipuri de energie pot fi simtite cum ar fi energia termica, energia electrica la anumite 
intensitati. Dar energia magnetica de ex. nu poate fi perceputa de oameni. Exista unele animale care 
poseda organe de simt pentru câmpul magnetic terestru sau cosmic si aceasta le ajuta sa se orienteze. 
De energia aceea subtila care determina viata nu suntem de obicei constienti decât atunci când se 
produc prabusiri importante ale nivelului sau sau blocaje care duc la o distributie dizarmonica la diferite 
niveluri din organism. Multi pacienti se adreseaza medicilor fara sa aiba simptome foarte exacte, dar 
afirma ca obosesc foarte tare sau ca se simt rau într-un mod greu de explicat, iar la investigatiile clinice 
si paraclinice, de laborator nu se descopera o boala anume. La acestia energia subtila a corpului este 
afectata si nu poate fi tratata cu medicamente de sinteza. Aceasta energie vitala se mai numeste si forta 
vitala, dinamis. Ea poate fi pusa în evidenta astazi prin metodele de biorezonanta si prin electronografie 
(varianta a fotografiei Kirlian). Aura corpului este demonstrata de fizica moderna, ea învaluie suprafata 
corpului ca un strat de sarcini electrice de diferite grosimi ce determina diferite niveluri de vibratii 
electromagnetice. 
Cuvântul BIOREZONANTA este format din doua parti: 

 BIO, care arata caracterul natural al metodei  

 REZONANTA, care arata ca obiecte cu abilitati de oscilatie sau de vibratie identice, raspund daca 
unul îl stimuleaza pe celalalt (principiul similitudinii din medicina homeopatica).  

Fenomenul poate fi mai usor înteles daca ne imaginam doua diapazoane identice asezate la o distanta 
apropiata între ele. Daca unul din diapazoane vibreaza, vibratia se va transmite si la celalalt. Daca 
diapazoanele sunt de dimensiuni diferite si au alta frecventa de vibratie, vibratia unuia, nu se va mai 
transmite celuilalt. 
Astfel organismul uman poate fi imaginat ca o suma de diapazoane (organite celulare, celule, tesuturi, 
organe) care au fiecare propriile frecvente de oscilatie . Daca unul sau mai multe din aceste 
"diapazoane" se deterioreaza, câmpurile energetice generate de acestea vor fi afectate si atunci apar 
blocajele energetice, care prin persistenta îndelungata vor determina boala. Cu ajutorul aparatului de 
biorezonanta, aplicându-se pe frecventa cu câmp blocat, o frecventa identica, dar polarizata, câmpul 
patologic, adica bolnav îsi va reveni si va permite o buna functionare si circulatie energetica la acel nivel. 
Cu alte cuvinte, "diapazoanele dizarmonice, dezacordate" ale organismului îsi vor recapata frecventa 
corecta de oscilatie si câmpul va deveni ordonat. Desigur ca frecventele aplicate de catre aparat, pentru 
a fi folositoare si fara efecte secundare, au anumite caracteristici care alcatuiesc FEREASTRA BIOLOGICA, 
cum ar fi: 

 anumita perioada de timp cât trebuie sa actioneze; 

 anumita intensitate sau amplitudine a oscilatiei; 

 anumita frecventa de oscilatie care este necesara pentru reglare; 

 anumita forma a undelor - UNDELE ARMONICE sunt cele mai întâlnite în natura; 

 un CARACTER   ROTATIONAL  AL  OSCILATIEI care este cel mai interesant element, deoarece 
câmpurile organismului sunt toate ROTATIONALE atunci când exista armonie     si sanatate; 

O proprietate intrinseca a materiei este caracterul ei informational. În stiintele moderne se intrica 
teoriile fizice cu cele ale ciberneticii, acestea având astazi aplicabilitate inclusiv în medicina. Informatia a 
capatat astazi o însemnatate deosebita deoarece omul, ca tot ce este viu în natura interactioneaza cu 
universul prin diferite tipuri de informatii. Informatia energetica este cea mai subtila si una dintre cele 
mai importante tipuri.  



 
Avantajele metodei de biorezonanta Paul Schmidt. - Este o metoda profilactica, detecteaza blocajele 
energetice înainte ca ele sa se manifeste clinic ca boli; 

 Trateaza blând, cu frecvente armonice polarizate, blocajele energetice diagnosticate, astfel încât 
previne declansarea bolilor, vindecându-le înainte ca ele sa se manifeste. Trateaza eficient bolile 
deja instalate. 

 Permite o individualizare stricta a tratamentelor necesare, fie ca este vorba despre medicament 
homeopatic, fitoterapic sau medicament chimic. 

 Are capacitatea de a prepara informational si energetic medicamentul cel mai potrivit pentru 
pacient în acel moment. 

 Deoarece orice element din natura si din organismul viu are propriile frecvente de vibratie si 
propriile câmpuri energetice, aparatul le poate depista ajungând la niveluri extrem de subtile: 
organite celulare, tesuturi, organe; poate determina prezenta amprentei energetice a diferitelor 
microorganisme normale sau patologice care exista în corp: virusuri, bacterii, paraziti. Deci 
diagnosticheaza prezenta germenilor patogeni în organism. 

Se poate depista starea centrilor de transformare energetica ai organismului, adica starea chakrelor, 
cuvânt care în limba sanscrita înseamna roata. 

 Cu ajutorul acestei metode pot fi detectate si tratate diferite cauze de boala cum ar fi expunerea 
prelungita la liniile de forta ale câmpului electromagnetic terestru, expunerea la câmpul 
electromagnetic artificial produs de aparatele electronice, antene si telefoane mobile, 
alimentatia incorecta care acidifica mediul intern al corpului. 

 Se pot face testari de alergologie fara intepaturi si desensibilizari alergice blânde. 

 Metoda biorezonantei Paul Schmidt permite integrarea mai multor metode terapeutice 
holistice: homeopatie, fitoterapie, gemoterapie, dar permite si alegerea celui mai corect 
tratament clasic alopat. 

 Pot fi determinate si posibilele efecte secundare ale tratamentelor chimice, înainte de a 
administra medicamentele respective. 

 Informatiile aduse de aceasta metoda nu se suprapun în totalitate celor aduse de metodele 
medicinei conventionale. Metodele medicinii clasice arata modificari doar atunci când apar 
leziunile organice. Diagnosticul biorezozant este de mai mare finete, el precede celelalte metode 
de diagnostic, care pot fi indicate de medic sau terapeut daca se considera a fi necesare.  

 
Niciodata un dezechilibru sau o boala, manifesta sau nu, nu va putea fi abordata complet fara o viziune 
cât mai amanuntita si mai ampla asupra sa. Aceasta se va realiza prin investigarea initial vibrationala a 
pacientului, care ne va arata blocajele câmpurilor energetice corespunzatoare organelor, chakrelor, 
meridianelor energetice. Astfel, se pun în evidenta originile problemelor pacientului.. Mai apoi, adaptat 
de la un caz la altul, se vor stabili investigatii specifice medicinei clasice (analize sanguine biochimice, 
imunologice, markeri tumorali, investigatii hormonale, bacteriologice etc., investigatii imagistice ca: 
radiografii, ecografii, RMN, CT etc). 
 Informatiile obtinute atât din domeniul medicinei vibrationale cât si din domeniul medicinei clasice, vor 
crea o viziune multidimensionala asupra problemelor si vor ajuta la o abordare corecta, diferentiata a 
fiecarui pacient în parte. Tratamentul va fi si el adaptat, presupunând aplicarea metodelor de tratament 
vibrationale si în functie de caz, a unor metode clasice ca de exemplu: substitutie hormonala, medicatie 
antihipertensiva, antiulceroasa etc., daca situatia clinica impune acest lucru. Medicul sau terapeutul va 
lua decizia daca este necesara o anumita abordare sau alta, când se impune aplicarea unei metode de 
terapie clasica si pentru cât timp. Este esential a întelege faptul ca metodele medicinei clasice vor 
actiona cu mai multa eficienta si cu mai putine efecte secundare daca se echilibreaza biocâmpurile 



energetice. Prin urmare, cu cât vom avea informatii mai ample asupra organismului pacientului, cu atât 
metodele terapeutice vor fi mai corect alese si combinate pentru a se obtine rezultate terapeutice 
superioare.  
Totodata, principiile adevaratei profilaxii a îmbolnavirilor sunt sustinute si promovate de cabinetul 
nostru  Healthy Life, prin utilizarea metodelor vibrationale de diagnostic. Metoda biorezonantei Paul 
Schmidt este piatra de temelie pentru realizarea acestui deziderat. Prin aceasta metoda putem evidentia 
biocâmpurile blocate ale corpului omenesc si le putem echilibra, înainte ca bolile sa devina evidente la 
nivelul corpului fizic.. Întrucât orice organism poseda blocaje energetice si tulburari functionale celulare 
neexprimate înca sub forma bolilor organice, aceste metode de diagnosticare precoce la niveluri subtile 
permit aflarea din timp a problemelor si luarea de decizii terapeutice, în principal vibrationale, la 
persoanele aparent sanatoase. Prin aplicarea din timp a terapiilor energetice, eventual a altor terapii 
adaptate cazului respectiv, vor fi evitate problemele si bolile grave sau manifestarea lor va fi întârziata 
cât mai mult cu putinta. 
                  

DEZVOLTAREA UNEI BOLI 
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