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1. Увод
Постигане на здраве и дълголетие е основна цел както на обикновения човек,
така и на редица учени и специалисти в областта на медицината и високите
технологии. Методите и средствата, които използваме днес за лечения и превенция на
болести като чума и холера, са били немислими в миналия и предните векове.
Основните задачи що се касае до здравеопазване, които са поставени пред
човечеството в началото на двадесет и първи век, са откриване на лечение на
нелечими към този момент заболявания, състояния и синдроми като онкологичните,
СПИН, сърдечно-съдовите, шизофренията, Болестта на Кройцфелд („луда крава“),
Болеста на Алцхаймер и много др.
За съжаление дори наличието на лечение не винаги е гаранция за пълно
оздравяване на човека (приемайки, че е осигурен достъп до такова), а в повечето
случаи е свързано с физическа болка и психическо натоварване в процеса на правилна
диагностика и адекватно решение. Ето защо ранната диагностика и установяването на
предразположеност към определени заболявания е бъдещето на медицината и ключ
към по-дълъг и пълноценен живот на човека.

2. История и развитие
Развитието на технологиите отваря вратите към компютърната диагностика и
наблюдение на пациентите в медицината, спасявайки хиляди човешки животи от
неизяснена смърт. Такъв метод е и нелинейната компютърна диагностика, който за
разлика от линейната, при която се заснема конкретен орган от човешкото тяло, черпи
информация чрез мозъка за цялото тяло.
Методът лежи на квантовата теория за ентропия на Theodore Van Hoven от
началото на 80-те год. на миналия век.
Нелинейният анализ първоначално е ползван в органичната химия за
установяване състава на сложните съединения.
Теоретичната и експериментална работа, необходима за произвеждането на
апарата „Оберон“ – нелинеен квантов генератор, била инициирана от Никола Тесла –
гений на електрониката в края на XIX век. По-късно била продължена от други учени
като Лаковски – блестящ френски изследовател, който изучавал радиочестотния ефект
върху здравето на животни и растения. Американският гениален учен Райф пък провел
изследване не само за радиочестотния ефект, но и за ефекта на електрочестотите върху
човешкото био поле. А през 1950г. в Германия Вол открил и разработил система за
електро тестване чрез акупунктура на точки от човешкото тяло.
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За автор на изобретението за нелинейна диагностика се приема Светослав
Павлович Нестеров, който въвежда пулсиращ сензор (trigger sensor) през 1988г. и по
този начин изгражда идеята. Започва усилена работа по разработването и
подобряването на нелинейните сиситеми Оберон. От 1990г. до 1995г. текат клинични
тестове на новата апаратура, а в края на 90-те години на миналия век технологията
набира голяма известност особено с точността на прогнозираните състояния.
До края на двадесети век Оберон се използва в космонавтиката в Русия, като
начин за проследяване чрез електромагнитните вълни състоянието на летците в
космоса и съответно за предприемане на мерки в тази връзка. След 2000г. всичко е
разсекретено, използва се в NASA и в последни години и масово сред цивилното
население в Русия, Украйна, Полша, както и почти всички държваи от Западна Европа.
Официално апаратурата е призната за медицинска в Русия, Украйна, Германия, Чехия и
Англия, а в останалите държави се причислява към алтернативната медицина, както е и
в България.

3. Същност на метода, методология при използването му
фиг. 1

Принципът, на който работи
апаратът Оберон (в последствие
подобрената версия Интроспект,
Метатрон и Физиоспект), е, че се
проследява провеждането на
нервния пулс на нашите нерви.
Информация се черпи от мозъка,
тъй като там има отделни полета,
в които са проектирани всички
вътрешности и крайници и поточно
от
съществуващото
магнитно поле. Това е система за
неинвазивна
диагностика
и
терапевтично лечение, използваща инфраред скенер и електромагнитни слушалки за
сканиране на всеки орган и тъкан на клетъчно ниво. Диагностицирането се
осъществява чрез поставяне на пациента специални слушалки на главата и в рамките
на 1ч. апаратът регистрира стойностите и изменението на въпросното магнитно поле на
база нормалните отчетени от здрави пациенти на същата възраст и същия пол. Това се
осъществява чрез сравнение в базата данни резултатите на хиляди сходни състояния и
диагнози. Увеличавайки импулса многократно, апаратът го предава на компютъра, от
който чрез софтуер графично, цветово и цифрово може да се види в реално време
това, което се изследва.
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фиг. 2

Методологията
на
анализа
включва
разглеждане на
изследваното тяло на 4 нива:
1. На енергийно ниво –
разглежда
се
енергийното
състояние на индивидуални
точки от изследваните органи;
Това е първоначалният изглед,
който
апаратът
Оберон
представя след като направи
измерването. Всеки такъв изглед
се състои от две нива – първото
ниво представя изследвания
орган или тъкан, а второто - серия от пространствено разпределени диполи, които
изобразяват индивидуалното енергийно ниво в изследваната зона. Така на екрана на
компютъра ще се появят следните изображения, като всяко има своето значение:
*

Латентно, суб-оптимално регулирано физиологично ниво;
Оптимално регулирано физиологично ниво;
Физиологични изменения в регулярната система;
Високо изменено състояние на регулярната система;
Компенсирана дисфункция на адаптивните механизми;
Декомпенсиране на адаптивните механизми, ясно изразена патология.

2. Чрез спектър на равновесие – заедно с всяко изображение на енергийно ниво се
представя и спектър на равновесие. Той представя нивото на измервания по време на
изследването сигнал.
3. Чрез спектър на ентропия – чрез него се изследва силата на заболяването по
петобална система.
4. Чрез нелинеен анализ (NLS – non-linear analysis system) – той спомага за максимално
точно проследяване на фазата на развиващите се процеси и заболявания.
* Изложените символи се отнасят за изследване с Метатрон „Оберон“
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Фиг. 3

"Да се предпазиш от болестта е по-добре, отколкото да я лекуваш."
(Индийска поговорка)

Чрез нелинейният системен анализ може да се получи информация за
състоянието на имунната система, наличие на вируси, паразити и бактерии,
предразположеност към алергии и техните причинители; констатират се хронични
заболявания и посттравматични състояния, както и се извършва ранна диагностика на
заболявания като захарен диабет инсулти, инфаркти, артериална хипертония, аденоми,
злокачествени заболявания и др., което ще намали значително вероятността от
фатален край за болните и ще предотврати възникването на подобни заболявания при
изследвания. Чрез апарата за това изследване може да се провери дори до колко
дадено лекарство е ефективно при лекувано заболяване, както и от какви витамини,
минерали и микроелементи имаме или нямаме нужда и кои са най-подходящите за
нас хранителни добавки, хомеопатични или козметични продукти.
С други думи диагностика от този тип би спогнала за установяването не само на
вече развити в напреднала фаза заболявания, но и ще открие рисковите места у даден
човек, на които при определени фактори биха могли да се появат злокачествени
изменения. Това се потвърждава от последните варианти на апаратурата, при които се
установява измененията на даден орган, ако се развиват заболявания, колко от
клетките са засегнати от отделно заболяване и какви микроорганизми има на
въпросното място.
Също така има възможност да се извърши т.нар. Мета терапия, което
представлява Квантово медицинско лечение или по друг начин казано чрез изпращане
на модулирани (изменени) електромагнитни вълни машината може да коригира
състоянието на организма. Това лечение стимулира собствените функции на
организма, така че да се включи имунната система, което от своя страна е една добавка
или алтернатива на традиционното лечение. Нелинейната диагностика не отхвърля и
не замества установените медицински практики за лечение и диагностика, тя просто
осъществява превантивна такава с процент на точност до 85-90%, което не би могло да
се постигне с останалите методи в тази област. Тя позволява и изследване и третиране
на всички части на тялото включително сърце и кръвоносна система, бели дробове,
стомах и черва, репродуктивна система, костите, мускулите, ендокринната система,
зрението и слуха, мозъка, нервната система,тироидната, хипофизната, панкреасната и
лимфната жлеза, кръвта, гръбначния мозък, хромозомите и др.
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4. Метатрон версии и предимства пред останалите диагностични методи
Както споменахме по-горе, апаратурата, разработена от Института по приложна
психофизика в Русия, търпи развитие от първоначалният вариант . В днешно време
можем да срещнем:
Биолаз-Оберон в три версии, които си приличат на 80% помежду си –
работят с една и съща програма, имат еднаква степен на точност на
изследване, сходен софтуер и др.:
1) Биолаз-Оберон 11S Pro – най-добрият от трите; при него цялата
информация за изследването на пациентите се запаметява не само в
програмата, но и на специален usb ключ, който гарантира сигурност
на информацията от изследването, ако има срив в програмата или
компютърът се счупи.

Фиг. 4

2) Биолаз-Оберон 22S iON – зареждащото устройство се свързва чрез usb
порт на компютъра, което позволява да се правят изследвания на
места без достъп до електрическо захранване. Този модел има наймного от всички канали за комуникация с пациента (6) и заради това
черпи с най-голяма точност информация от него.

Фиг. 5
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3) Биолаз-Оберон 11S Classic – това е най-тестваният и сигурен модел, а
също и има по-ниска цена.

Фиг. 6

Други модели Оберон са: OberonTG 7872-4005 ТО, OberonTG 7872-4007 ТО,
OberonTG 7872-4009 ТО, OberonTG 7872-4011 ТО, а също и такива на Метатрон:
Metatron-4017, Metatron-4019, Metatron-4021, Metatron-4025, Metatron-4025 version
Clinical, различаващи се по честотност на вътрешния генератор, време за сканиране,
точност при резултатите, брой ан компютърните графики на органи и тъкани и мн др.
Като преимущества на нелинейната диагностика може да се изтъкне това, че се
осъществява за изключително малко време и резултатите са видни за пациента веднага
след осъществяването на анализа за разлика от установените медицински методи. В
последствие данните за пациента биват съхранявани на харддиска на компютъра,
което спестява излишната употреба на хартия и съхранението и пренасянето ù от
страна на пациента, а в същото време предоставя възможност за съпоставяне с
последващи и предишни изследвания и облекчава вземането на решения за понататъшно лечение. Друга важна особеност е, че предварителна подготовка от страна
на пациента не е необходима, както и че методът е неинвазивен, което означава, че
рискът от странични ефекти е незначително малък, в т.ч. на изследване подлежат и
бременни жени, и малки деца. Не на последно място от значение както за хората, така
и за медицинските лица, използващи апаратурата, е лесната употреба и опцията за
пренасяне с компютъра. Голямото предимство на този тип анализ е тестването
функцията на органи и тъкани на човешкото тяло, ясно личащи в подробности на
компютърния екран. Резултатът от подобен преглед дава възможност да се направи
бърза и точна ранна диагноза на проблемите на пациента. По този начин методът е
решение на много хора със здравословни проблеми, на които не е могло да се даде
точна диагноза или е била поставена грешна или неясна такава!
Освен че е бърза, безболезнена, безвредна и евтина (60лв. в България), този тип
диагностика дава степен на надеждност в пъти по-висок от познатите до момента
уреди за диагностика на човешко тяло, а именно:
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Табл. 1

Групи Заболявания

Метатрон
Оберон

Ултразвуков
Скенер

Компютърен
Томограф

Гастроентерология
Пулмология
Гинекология
Ендокринология
Онкология

74-86%
65-72%
78-82%
52-65%
38-42%

24-28%
9-14%
16-18%
7-9%
6-8%

19-23%
10-13%
14-16%
11-14%
12-16%

Ядреномагнитен
Резонанс
30-34%
23-31%
21-25%
13-16%
18-23%

По-подробна информация за очакваните бъдещи постижения на нелинейния
компютърен метод в различните дялове на медицината може да се получи на интернет
страницата : http://www.physiospect-diagnostics.com/clinical-%20reports.htm .
Друго сравнение, отнасящо се до оценка на обхвата на изследваната област,
степента на отсъствие на облъчване при използване на метода, както и страничните
ефекти впоследствие, е направена съпоставящо Нелинейните системи(NLS), Електромагнитния резонанс (NMR), Компютърната томография (СТ), Ултразвуковото изследване

(USE). Като извод от изследването се заключава, че отлична оценка по тези фактори има НЛС,
задоволителна – ЕМР и КТ, а добра – Ултразвукът.at is being examined Irradiation Side effects
Overall estimation of the diagnosis Method What is being examined Irradiat effects Overall
estimation Табл. 2f the diagnosi

Method

What is being
examined

Irradiation

NLS
+++++
NMR
++–––
CT
++++–
USE
+++––
"+" – a set of good qualities
"–" – a set of bad and dangerous qualities

+++++
+++––
++–––
+++++

Side effects
+++++
+++––
++–––
++++–

Overall
estimation of the
diagnosis
method
Excellent
Satisfactory
Satisfactory
Good

5. Бизнес идея
Счита се, че нелинейната диагностика (NLS non-linear analysis system) е найнапредналата и несравнима с друга технология в медицината. Представлява
спектрален анализ на електромагнитно поле на биологичен обект, като дава пълна
информация за здравословното състояние на пациента и отбелязва първи признаци на
мутации в органите и тъканите.
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Самото изследване е достатъчно добре проучено и има много публикации в
западни държави и в Русия. В България обаче има само 7 места, в които се прилага
методът, от които 5 се намират в град София. Ето защо като бизнес идея за един
предприемач би могло да бъде полезно да се запознае по-подробно със същността на
метода, възможностите за откриване на нов център за подобна компютърна
диагностика като пазар, местоположение, възвръщаемост от инвестициите, както и
начин за сдобиване с въпросната апаратура.
Тъй като системата е разработена в Русия, основните доставчици на
електрониката са републиките от Руската Федерация Украйна и Молдова, както и от
самата Русия.
Компании като “BIOSCANER”, част от корпорацията „IVENTUS“, които декларират,
че са в бизнеса от 2001г. и имат добра репутация, приканват всички желаещи да станат
техни дилъри на „Оберон“, като уверяват, че по този начин могат да се направят пари.
Те предлагат улеснени начини за закупуване на устройството чрез заявяване по
телефон или имейл с платено капаро предварително по банкво път и съответно
изпращането му по куриер; чрез свързване с мениджъра и уговаряне на среща в
Москва, като по този начин се получава безплатно обучение от опитен доктор на
английски или руск език или чрез закупуване о те техен дилър в Украйна, Молдаова,
Европа, Канада, Африка, Средна Азия или Близкия Изток. За улеснение на партньора
фирмата разполага с 24-часова поддръжка, също така обучение на място или
ръководство за употреба към комплекта, годишни конференции, 2-годишна гаранция,
смяна на старите модели и др. Цената без проведен директен бизнес разговор се
казва, че е по-ниска спрямо тази на конкурентите.
Друга компания от Украйна "Alians-d" също може да бъде доставчик на техника
за диагностика „Биолаз-Оберон“, като в България вече има техен представител. Това
може от една страна да е плюс, тъй като може да се почерпи опит, ако е възможен
такъв, от българските колеги за надеждността на иновацията, рентабилността на
бизнеса и коректността на компанията-производител. Техният т.нар. „готов бизнес“ или
по друг начин казано оферта за франчайзинг сделка се състои в закупуване или
наемане площ от около 10м2, закупуване техниката от тях, обучение на персонала за
работа с нея и споделяне на опит от тяхна страна. По същата схема те обещават, че
месец-два след започване на малкия бизнес се очаква 8-10 000 долара чиста печалба,
посочвайки опита си от 4 година в подобна дейност и над 300 подобни центрове в
целия свят. Освен това предимство за стартиране на подобна дейност от "Alians-d"
обръщат внимание и на факта, че има реално търсене на подобна услуга от
населението, тъй като няма аналог в медицинската техника, спестявайки време за
обикаляне по болници и кабинети, пари за заплащане на различните изследвания на
различните органи, физически болки и т.н. Не за пропускане е и това, че все още
пазарът не е пренаситенот подобен вид услуги. При този франчайзингодател има
обявени цени към купувача, а именно цената на варира в зависимост от модела на
оборудването, обучение за работа-100евро на ден (общо 5 дни=600евро, включващо и
сертификат), настройка на апарата-50евро, заплащане за преводач-50евро на ден,
отсядане в хотел-от 40 до 100евро на ден и т.н.
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Трети вариант от Русия предлага също изпращане на апаратурата до офиса,
сертификати, санитарно-епидемиологично заключение и комплект, включващ апарата
„Оберон“, магнетични индуктори, скенер, резонантна камера, кабел за компютър,
куфарче, лист с технически данни, ръководство за употреба, компакт диск със софтуера,
включващ и програмата „Метапатия“, донгъл(хардуерен ключ).
Всички тези неща е особено важно да бъдат разгледани, премислени и
проучени от всеки, който твърдо е решил да се занимава с подобен бизнес, е съветът
на изготвящия разработката!

6. Заключение
Всички развити страни в съвременния свят отделят значителен процент от своя
БВТ (брутен вътрешен продукт) за профилактика в областта на здравеопазването.
Умните нации са стигнали до извода, че е по-рационално да се влагат средства за
предотвратяване на социално значимите болести.
Ранната компютърна диагностика и прилагането на безлекарствени методи за
профилактика и лечение днес са особено привлекателна възможност за всеки от нас.
Такава възможност предлага уникалната и без световен аналог изследователска
система за нелинеен анализ –NLS, която може да се отнесе към най-удивителните и
перспективни достижение на естествознанието и медицината в началото на ХХІ век.
Системата за компютърна диагностика Оберон, а по-късно подобрения вариант
МЕТАТРОН и компютърната програма "Метапатия" са разработени да измерват и
анализират измененията на вълновите характеристики на магнитните полета на живите
организми, на тяхната тъкан, на отделните клетки и даже на отделните ферменти и
хормони, без отрицателни за здравето въздействия. Това позволява абсолютно
безвредно да се получинай-пълна информация за здравето на човека, дори за съвсем
началните прояви на заболяванията (в това число ракови и туморни).
Такава ранна и безвредна компютърна диагностика не е по възможностите на
другите съвременни медицински апарати (ултразвук, рентген, компютърна томография
и даже на създадените през 90-те години на ХХ век апаратури като безвредна
диагностика IMEDIS, EXPERT, VEGA и др.), които могат да установят само вече оформен
процес.
"Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо."

(Артур Шопенхауер)
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