
https://dzonson.wordpress.com/2019/11/05/bio-laser-uredjaj-za-kucno-lecenje-ljudi-od-mnogih-bolesti/

БИО ЛАСЕР
Био ласер је уређај заснован на ласерском светлу, који зрачи
крвне судове у носној шупљини користећи назални апликатор
конструисан тако да се лако користи. Овај уређај може помоћи
у побољшању вискозности, деформабилности и
еластичности еритроцита.

До сада да би лечили крв морала се користити скупа
софистицирана опрема. Овај уређај омогућује уз ниске
трошкове и без опасности од токсичних нуспојава, да
безбедно код куће лечите своју крв очекујући исте широке
позитивне медицинске ефекте које су лекари видели када су
користили опрему која је захтевала хирушке процедуре.

Интерназална терапија светлом буквално стимулише крвне
капиларе у носној шупљини и преставља неинвезивну методу за
увођење терапијске светлосне енергије у људско тело кроз крв.
Овај облик нејонизујућег зрачења на биолошким
системима нуди здраствене и медицинске користи,
укључујући ефекте на когнитивне перформансе, борбу
против слободних радикала, борбу против Алзхеимерових
сиптома и још много тога.
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Кохерентна ласерска светлост омогућава фотонима ниског
интезитета да зраче крв чиме се побољшава флексибилност
црвених крвних зрнаца. Ласерско зрачење током 20 минута
постигло је 80% ефикасности, а ако се повећа на 30 минута
достигне се 98%. Стављањем апликатора у носну шупљину, која
је богата крвним капиларима, укључењем уређаја почиње
ласерска светлост да третира директно крв у протоку.

Дефиниција крви у кинеској медицини разликује се од
дефиниције западне медицине. Да, то је црвена течност у крвним
судовима која храни органе, циркулише, загрева, лечи и слично.
Међутим у очима кинеске медицине, крв је оживљена енергијом
(КИ) која помера крв кроз тело, тако да може да храни сваки део
нашег тела од коже и мишића до мозга и других органа. Квалитет
крви која циркулише кроз наше тело помаже нам да будемо
витални и здрави (да имамо ружичасте образе).

Крв је више него што пролази кроз наше вене и оксигенатне
ћелије. Обезбеђује да имамо храну и влагу за цело тело. Крв држи
наше тетиве, кожу и косу здравом, јаком и флексибилном.



Подмазује зглобове и омогућује лако кретање. Крв такође храни
ум и сматра се материјалном основом за менталну активност.
Снажна крв осигурава добар сан и помаже нам да се пробудимо
одморни.

Енергија ласера је најефикаснија за зрачење крви и васкуларног
зида. Фотони на овој таласној дужини се апсорбују од стране
кисеоника, побољшавајући микроциркулацију и утичу на
васкуларни ендотел. Третман, коришћењем фотона ласерске
светлости побољшава реолошке карактеристике крви и
микроциркулације са нормализацијом параметара хормонског,
имуног, репродуктивног и многих других система. Интерназална
ласерска терапија побољшава вискозност крви и профил липида,
тако да је третман повезан са побољшањем кардиоваскуларних и
цереброваскуларних болести путем побољшавања реолошких
својстава крви. Под ласерским зрачењем, примећени су
антиинфламаторни ефекти који су побољшали имунолошку
активност крви.

са интравенским зрачењем медицински научници су објавили да
је хипоксија ткива побољшана што доводи до нормализације
метаболизма ткива. Поред тога, активира се фибринолиза. Поред
елиминације хипоксије и нормализације метаболизма у
ткивима, долази до пораста АТП-синтезе са
нормализацијом потенцијала ћелијске мембране.

Ласерска терапија ниског нивоа је истраживана и коришћена
клинички више од 30 година, углавном у Источној Европи и Азији.
Способност ласера за резање, каутеризацију и уништавање ткива
је добро позната у медицинском свету. Међутим, његова улога на
мањим снагама је мање цењена. Способност нетермичке и
недуструктивне промене ћелијске функције је позната као
ласерска биостимулација и основа је за тренутно
коришћење ласера у бројним медицинским областима.
Већина извештаја је на руском, где се највише истраживало, а
основа за клиничко истраживање и праксу основана је у Москви
1986 година. Институт за ласерску медицину формиран је кроз
заједницу четрнаест ласерских центара из различитих делова
Русије. Ласерска терапија ниског нивоа се појавија као
потенцијални терапијски модалитет због претварања војне
индустрије у област комерцијалне праксе укључујући и медицину.

Врло је битно користити исправне таласне дужине за
циљне ћелије или хромофоре. Ако је таласна дужина
нетачна, оптимална апсорција неће се појавити као што је
наведено у првом закону фотобиологије, без апсорције не
може бити квалитетне реакције.



Својство агрегације црвених крвних зрнаца описао је Јохн Хунтер
1786 године и дуго се сматрало да је углавном од
патофизиолошког значаја, јер је агрегација повишена у многим
болестима.
Црвене крвне ћелије показују јединствену деформабилност, што
им омогућава да промене облик ревизибилно као облик на
спољашњу силу. Деформабилност омогућава им да протичу и
транспортују кисеоник и карбондиоксид. Ласерска терапија
ниског нивоа може да утиче на физичке и хемијске особине
крвних ћелија које не само да помажу у очувању крви, већ
их ревитализују физички и хемијски наглашених
ериртоцитаторних мембрана. Утврђено је да ласерска терапија
смањује вискозност крви и на тај начин повећава
електрофоретску покретљивост еритроцита. Побољшање
микроциркулације резултат је свих горе наведених фактора и
динамике.

Слаба вискозност крви, агрегација црвених крвних ћелија и лоша
реологија било самостално, или колективно, повезани су са
кардиоваскуларним болестима. Више научника (Naumann и др.)
тврде да су "вискозност плазме и агрегација еритроцита били
више предиктивни за инфаркт миокарда (срчани удар) него
старост, концетрација фиброгена, абнормални ЕЦГ очитања или
коронарни скор." Друга студија потврђује да је висока вискозност
крви повезана са кардиоваскуларним болестима, можданим
ударом као и дубока венска тромбоза.

Постоје бројни примери фотохемијских реакција изазваних
светлошћу у биолошким системима. Синтеза витамина Д у нашој
кожи је пример фотохемијске реакције. Када ултраљубичасти
зраци ударе у нашу кожу, она претвара универзални облик
холестерола/-дехидрохолестерола у витамин Д3.
Употреба интраваскуларног ласерског зрачења крви може
бити погодна током конвенционалних онколошких
третмана. Доктор Франк Андра је изјавио:
"Само као резултат једине примене интерваскуларне ласерске
терапије, количина циркулишућих туморских ћелија је смањена и
патолошки имунолошки одговор пацијента модулиран у смеру
стандарда. Интраваскуларно зрачење ласерске крви
миофондијски митохондрије мења и активира метаболичке
енергетске процесе."
Медицински научници широм света користе и експериментишу са
ласерским светлом за лечење рака. Постоји много различитих
техника.

Симптоми проблема са крвљу могу се разликовати, а свака особа
друкчије изражава здраствене проблеме. Вртоглавица, слабост



напр. на или након напора, или пребрзо устајање из седења или
лежећег положаја, анемија, анорексија, анксиозност, губитак
крви, ломљиви и суви нокти, коса и кожа, хладни удови,
депресија, поремећен сан или немиран сан, лако буђење, лак
запаљенски процес, исцрпљеност, осећај слабости у удовима и
мишићима, недостатак топлине и физички и емоционално,
промене расположења, нервоза, нервозан смех или смех у
неприкладно време, блед тен, бледи нокти, палпитације, оскудни
или одсутни периоди, осећај хладноће, споро растућа коса и
нокти, споро зарастање рана и опоравак, споро ментално
размишљање, слаб имуни систем, подрхтавање руку, лош вид,
суве очи, спазам и грчеви тетива и мишића, инсомниа, утрнулост
удова, слабост мишића, трзање или дрхтање, код жена
менструација је оскудна и светла, са дугим циклусом или без
периоде, блед тен и бледе усне. Недостатак крви је "синдром" у
киненској медицини. Једном када се појави, има тендецију да буде
хронична. Другим речима, тешко је решити се без лечења.

Био ласер је израђен на бази учења чувеног немачког
биохемичара и физилога dr Otta Hainrich Warburga.

Потребно је напоменути да је dr Otto Hainrich Wartburg»
добио Нобелову награду 1931. године за проналазак
основног узрока настанка рака. Открио је да је рак резултат
анти-физиолошког начина живота. Анти-физиолошким начином
исхране (претежно храном која закисељује) и физичком
неактивношћу тело ствара киселу средину. Ћелијска киселост
истискује кисеоник, а мањак кисеоника у ћелијама ствара киселу
средину. Др Wartburg је рекао: "Помањкање кисеоника и
киселост су стране исте медаље: ако неко има једно има
обавезно и друго". "Одузмете ли здравој ћелији 35% њеног
кисеоника, може те претворити у ћелију рака за само два дана,
што је он и експериментално доказао на мишевима. Открио је да
су туморске ћелије анаеробне (не удишу кисеоник) и да не могу
преживети у присуству високих концетрација кисеоника. Стога,
карцином није ништа друго него одбрамбени механизам, који
ћелије користе да би преживеле у киселој средини без присуства
кисеоника.
Здраве ћелије живе у алкалној средини пуној кисеоника, која
омогућава њихово нормално функционисање. Туморске ћелије
живе у киселој средини која је сиромашна кисеоником.
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