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Oświadczenie 

 

W odpowiedzialności za zdrowie klientów, jesteśmy świadomi granic naszych metod i 

chcemy wyraźnie podkreślić, że przedstawione przez nas informacje, rady i rozwiązania 

mogą jedynie uzupełniać fachowe porady lekarza lub lekarza terapeuty. 

 

Jednakże społecznie uznana wiedza naukowa jest zawsze zależna również od sytuacji 

kulturowej, społecznych stosunków władzy oraz obecnie dominującego, teoretyczno- 

naukowego modelu pojmowania świata (paradygmatu światopoglądowego). To z kolei 

oznacza często, że nowe i nietypowe modele teoretyczne, które naukowo są dostatecznie 

zweryfikowane, są jednak sprzeczne z dominującym poglądem na świat, nie są przyjmowane 

do wiadomości przez „oficjalnych” (samodzielnie określonych) społecznie kierujących nauką 

lub po prostu bez uzasadnionych teorii nienaukowych odrzucone. 
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Wprowadzenie 

 

"Fizyka kwantowa jest uważana za najbardziej precyzyjną metodę opisującą, w jaki sposób 

atomy stają się cząsteczkami. A ponieważ cała chemia bazuje na relacji cząsteczek w 

stosunku do siebie, jak i chemia jest z kolei podstawą biologii, magia praw kwantowych (też  

przeplatanie się) może faktycznie być kluczem do życia. " 1 

 

Bazując na integralnym stosowaniu myślenia i analiz z dziedziny latania i lotów kosmicznych 

i krajów dalekiego Wschodu, firma Vitaltec Systems rozwinęła pod nazwą Vieva szybki 

sposób rozpoznawania stanów organizmu. 

 

Systemowo Vieva jest zawsze w ruchu, zmotywowana w dążeniu do odkrywania innowacji,  

generowania aktualizacji danych oraz do dalszego rozwoju we współpracy z terapeutami i 

naukowcami w celu polepszania i potwierdzania swojej skuteczności. 

 

Systemy Vieva po instalacji nigdy nie są statyczne. Regularne aktualizacje podczas 

uruchamiania oprogramowania w trybie online gwarantują najnowsze standardy techniczne i 

naukowe.  Procesem dynamicznym jest także wykorzystanie. Za pomocą Akademii Vital 

Tuning stale są budowane kolejne mosty w formie seminariów, warsztatów, szkoleń online, 

filmów i naszych forach, które zgłębiają różne obszary i sposoby stosowania systemów 

Vieva. 

 

Analizatory Vieva łączą złożone systemy pomiaru aktywności komórek na zasadzie 

biorezonansu z dalszą analizą, taką jak mierzenie zmienności rytmu serca i mózgu. 

 

Zrozumienie mierzalnych częstotliwości ciała, a w szczególności funkcji komórek wywodzi 

się z fizyki kwantowej, a praca z tym w dziedzinie zdrowia jest obecnie rozumiana pod 

pojęciem "biorezonansu". Systemy tego typu zostały opracowane i z powodzeniem 

wykorzystane w kontekście medycyny kosmicznej opartej na biofizyce. Również przy użyciu 

znanych technik obrazowania, takich jak ultradźwięk (ultrasonografia) i MRI pracuje się z 

częstotliwościami. 

 

Pomiar aktualnego stanu komórek jest odkrywającym dodatkiem, a nawet optymalnym 

przygotowaniem do tradycyjnej diagnostyki laboratoryjnej. Gdy komórki człowieka 

funkcjonują, to następuje odpowiedni transport tlenu i substancji odżywczych przez krew, 

usuwanie komórek egzogennych (ważne zadanie układu odpornościowego), optymalny 

metabolizm komórkowy, kontrolowane usuwanie produktów przemiany materii z komórek i 

wydzielanie produktów odpadowych z tkanki łącznej. Ciało może się detoksykować i 

odkwaszać. 

 

Jednak we współczesnym świecie zachowanie naturalnych wibracji jest zakłócone poprzez 

wpływy środowiska i jakość życia (średnia). Wpływy naszego współczesnego życia osłabiają 

systematycznie harmonijną interakcję - zdrowe częstotliwości wszystkich komórek naszego 

ciała. Ponadto komórki są pozbawione energii poprzez brak ćwiczeń fizycznych, braki 

żywieniowe, stres i negatywne emocje. 

                                                             
1  Cytat  Vlatko Vedral  (Profesor  fizyki  na Uniwesytecie w Oxfordzie) 
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Analizy dostarczają między innymi informacji na temat osobistego metabolizmu, 

zanieczyszczeń i wymagań dotyczących mikroelementów. Zapewnia natychmiastowy 

przegląd wielu problemów związanych z zdrowiem i wrażliwością, stresem fizycznym, a 

także tematami sportowymi i sprawnościowymi, umożliwia skuteczne zalecenia dotyczące 

zdrowia i środków zapobiegawczych. Dzięki kolejnym pomiarom zmiany mogą wyraźnie 

dokumentowane. 

 

Niniejsza broszura buduje mosty pomiędzy nauką, teorią i praktyką, zagłębia się w obszar 

żywych komórek z punktu widzenia chemii i fizyki i precyzyjnie odnosi się do systemów 

Vieva i ich właściwości. 

 

Jeśli rozdziały 1 i 2 są zbyt szczegółowe, zalecamy rozpoczęcie od rozdziału 3, aby uzyskać 

szczegółowe informacje na temat systemów Vieva. 

 

1 Nowoczesna nauka w dziedzinie badań nad komórkami 

 

Czy fizyka, biologia i chemia są zgodne? Jakie są naukowe prace i eksperymenty w 

dziedzinie fizyki kwantowej? Co już znamy z życia codziennego, co można powiązać z pracą 

analizatora Vieva? Dlaczego wibracje nie są wcale ezoteryczne, ale badane i absolutnie 

odkrywcze i przydatne w wielu procedurach? 

 

W 1925/26 r. zadanie fizyki, aby wyjaśnić atomy i ich stabilność, otworzyło podwójną naturę. 

Fizycy nie mogli już mówić, czy bryłki materii zachowywały się jak cząstki, czy 

rozprzestrzeniły się jak fale. (...) Wielkim odkryciem teorii kwantowej było odkrycie 

zmienności (...) natury. Na dużą skalę ciało ciągle zmienia swoją energię. (...) Przejście z 

jednego stanu do drugiego jest dość tajemniczym stanem, zwanym zwykle kwantowym 

skokiem ".2 

 

"A co unosi się w chwiejnej zjawie, umocnione będzie trwałymi myślami."3 

 

Życzymy Wam ekscytującego czytania w przejściu od tajemniczego do umocnionego! 

 

1.1 Biofizyka a biochemia 

 

Biochemia to badanie procesów chemicznych w żywych organizmach. Reakcje chemiczne, 

które należą do zjawiska biologicznego, są badane do poziomu poszczególnych atomów w 

cząsteczkach. Poprzez zrozumienie zjawisk na tym najniższym poziomie, mamy nadzieję na 

pełne zrozumienie procesów życiowych na wyższych poziomach, np. komórek, narządów, a 

nawet całych organizmów. Biochemia osiągnęła mniej lub bardziej pozycję monopolistyczną 

w badaniach biologicznych i medycznych dzięki powstałej aptece. W opinii publicznej jest to 

pojęcie, że biochemia jest naukową podstawą do zrozumienia życia, a apteka przekłada ją 

na praktykę lekarską. 

 

                                                             
2 Schrödinger, Erwin: "Was ist Leben"? Cambridge University Press, 1989. 
3 3 Johann Wolfgang von Goethe 
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Istotnie, w komórkach żywych organizmów występuje ogromna różnorodność reakcji 

biochemicznych, takich jak skomplikowany proces trawienia. 

 

Dobrze znany obraz komórki: początkowo zasadniczo worek wody, w którym rozpuszczone 

substancje umożliwiają wymagane reakcje. Reagenty spotykają się dzięki indukowanemu 

temperaturą swobodnemu przepływowi ciepła. Proces tego typu ruchu jest również znany 

jako dyfuzja, w którym korespondencja pomiędzy odpowiednimi partnerami reakcji jest 

przypadkowa. 

Badania ostatnich dziesięcioleci pokazują coraz częściej, że obraz ten nie jest prawdziwą 

całością. Coraz wyraźniej widać, że w komórkach jest znacznie więcej koordynacji i 

współpracy, niż mogłaby to wyjaśnić wyłącznie dyfuzja. W wielu przypadkach działania w 

komórce są zbyt ukierunkowane, jak można by oczekiwać w dyfuzji. Przykładami są 

przenoszenie elektronów przez kompleksy łańcucha oddechowego w mitochondriach, które 

dokładnie powtarzają pewne wzorce ruchu w wysokiej częstotliwości, a tym samym bardziej 

upodabniają się do silników technicznych,  niż cząsteczek chemicznych. Oczywiście dyfuzja 

też się odbywa. Ze względu na prawa chemiczno-fizyczne jest nieunikniona i ma swoją 

funkcję, ale nie jest przede wszystkim odpowiedzialna za przeżycie komórek. 

Kilkadziesiąt lat temu znany profesor Albert Lehninger4 napisał już w podręczniku biochemii: 

"Jesteśmy w dalszym ciągu daleko od wyjaśnienia, dlaczego chymotrypsynę stanowi ponad 

1000 milionów razy bardziej skuteczny katalizator niż kiedykolwiek w modelu organicznym"5. 

I około 10 lat temu Uniwersytet w Amsterdamie (UvA) opublikował na swojej stronie 

internetowej: 

"Mimo, że wiele już wiemy o genach i białkach, to wciąż pozostaje pytanie: jak geny, białka i 

inne cząsteczki oddziałują na komórki? Odpowiedzi nie można znaleźć na podstawie wiedzy 

poszczególnych elementów. Przeciwnie, know-how komórkowe są wynikiem współpracy 

wielu komponentów ". 

Powstaje pytanie, jaki mechanizm ma ta współpraca? "Najlepszym kandydatem wydaje się 

być pole elektromagnetyczne. 

Dzięki obecnym trendom technologicznym wiemy, że przy najmniejszych sygnałach 

elektromagnetycznych (kabel światłowodowy, W-LAN, Bluetooth itd.) można szybko 

przekazać ogromne ilości danych. Natura może wykorzystać w większym stopniu potencjał 

fal elektromagnetycznych w naszych komórkach. Ponadto wiemy, że fale 

                                                             
4 Buchverweis: Lehninger, A.L. et al, Prinzipien der Biochemie, 1998. 
5 Chymotrypsyna jest enzymem trawiennym z grupy proteaz serynowych i jest strukturalnie podobna do 

trypsyny 
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elektromagnetyczne w biologii nie są figurą wyobraźni. Znane fale mózgowe to fale 

elektromagnetyczne. Chociaż nauczyliśmy się je interpretować, nadal nie wiemy, jak one są 

tworzone i jakie są ich funkcje. Jest oczywiste, że przy użyciu elektromagnetycznych fal 

mózgowych większe obszary komórek w mózgu współpracują i koordynują ze sobą. 

Dzięki naszemu dzisiejszemu rozwojowi, badania nad komórkami zmieniły się coraz bardziej 

od biochemii do biofizyki. Na całym świecie grupy badawcze zajmują się, np. z interakcją pola 

elektromagnetycznego i komórek lub całych organizmów. W Stanach Zjednoczonych 

Narodowy Instytut ds. Raka rozpoczął inicjatywę w 2010 r. obejmującą więcej aspektów 

fizycznych badań nad rakiem. W tym celu 12 centrów finansuje obecnie grupy badawcze6 

(tak zwane Ośrodki Fizykoznawstwa Onkologicznego), które mają na celu badanie tych 

aspektów. 

Ze względu na te zmiany pojawienie się nowych koncepcji i metod analizy z podejściem 

biofizycznym jest logiczne, a zatem z naukowego punktu widzenia mają co najmniej 

równoważną autoryzację w porównaniu z konceptami biochemicznymi. 

1.2 Magnetyczność i energia elektryczna 

Silny rozwój farmacji wynikał z pojmowania biochemii jako głównego czynnika w 

funkcjonowaniu systemów biologicznych. Badania przeprowadzone w ostatnich 

dziesięcioleciach dały zdrowiu nowe podejście w kierunku biofizyki. Elektromagnetyzm jest 

częścią fizyki i odkąd Luigi Galvani dokonał w 1780 roku pierwszych odkryć przez 

eksperymenty z sygnałów elektrycznych na mięśniach żaby, naukowcom ponownie zajęli się  

tematyką i odkrywaniem, że elektromagnetyzm gra ważną rolę w rozwoju i funkcjonowaniu  

żyjących organów. Pomimo ogromnej wiedzy na temat zjawisk elektromagnetycznych, 

znaczenie w wielu dziedzinach jest wciąż niedoceniane, ale coraz więcej obszarów jest 

rozwijanych. 

Elektryczność i magnetyzm. Dwa obszary, które zostały niezależnie odkryte i zbadane. 

Chociaż nauka empiryczna wykazała, że  światło generuje ciepło, dopiero zrozumienie fizyki 

atomowej i wywodzącej się z niej fizyki kwantowej  przeplata ze sobą wzajemnie dziedziny 

elektryczności, magnetyzmu, promieniowania i światła, a tym samym zapewnia podstawę 

nowych spostrzeżeń. 

Obecny stan wiedzy określa kwanty jako drobne porcje energii, które są promieniowaniem 

elektromagnetycznym w postaci fal lub cząstek. Kwanty te mogą być pochłaniane lub 

emitowane przez materię. 

1.3 Pole magnetyczne Ziemi 

                                                             
6 Physical Sciences-Oncology Centers (USA) network of twelve centers set up by the National Institutes of 

Health's National Cancer Institute to link the physical sciences with the study of cancer. 
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Wpływ na nasze ziemskie życie oprócz elementów wody, powietrza, ognia ma ziemskie pole 

magnetyczne. Pole magnetyczne ziemi wychwytuje niebezpieczne promieniowanie 

słoneczne. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w naturalnym otoczeniu promieniowania 

występuje całe spektrum elektromagnetyczne, jego bardzo duża część pochodzi od słońca. 

Słońce i burze związane są ze zwiększonymi wybuchami promieniowania cząstkowego i 

elektromagnetycznego. Takie wybuchy mają wpływ na warunki atmosferyczne, systemy 

techniczne i procesy fizjologiczne naszej planety, organizmy i organizm. Wielu ludzi ma silną 

empatię dla tych wydarzeń. 

Zjawisko magnetyzmu było już znane starożytnym Grekom. Odkryli w Azji Mniejszej góry z 

magnetytu, rudę żelaza, i stwierdzili, że magnetyt naturalnie przyciąga żelazo. W Chinach od 

11 wieku i w Europie od 12 wieku używano igły kompasowej, zwanej mokrym kompasem. 

W 1600 r. angielski lekarz i filozof przyrodniczy William Gilbert opublikowali książkę De 

Magnete, w której po raz pierwszy zdał sobie sprawę, że ziemia jest przyczyną orientacji igły 

kompasu. Początkowo zakładano, że igła wszędzie wskaże dokładnie kierunek północ-

południe. W rzeczywistości igła odbiega od kierunku północ-południe pod kątem, który jest 

określany jako deklinacja. Wynika to z faktu, że bieguny magnetyczne nie zgadzają się 

dokładnie z biegunami geograficznymi. Deklinacja jest niska w Europie zachodniej i wynosi 1-

2 stopni. Gdy nauka o magnetyzmie ewoluowała, doszedł do wniosku, że biegun 

magnetyczny w pobliżu geograficznego bieguna północnego musi być nazywany 

magnetycznym biegunem południowym i odwrotnie. 

Już od czasów Gaussa (1777 - 1855) dokładność pomiaru pola 

geomagnetycznego jest bardzo wysoka. Standardową jednostką pola 

magnetycznego jest Tesla. Aby opisać mniejsze pola często używane 

jest starsze urządzenie Gaussa. 10.000 Gaussów równa się jednej Tesli. 

Ziemskie pole magnetyczne jest bardzo słabe przy 0,7 Gaussa na 

biegunach i 0,2 Gaussa na równiku. Ponadto podlega zarówno          

        wahaniom krótkoterminowym, jak i długoterminowym. 

Określenie magnetyzm ziemski odnosi się do pola magnetycznego, które 

można obserwować w najbliższym obszarze Ziemi. Ale pole rozciąga się w przestrzeń 

kosmiczną, obszar zwany magnetosferą. Magnetosfera osłania powierzchnię Ziemi w dużej 

mierze od naładowanych cząstek wiatru słonecznego. Mogą wejść do atmosfery Ziemi 

jedynie w regionach polarnych, gdzie powodują zorze polarne. 

Pole magnetyczne Ziemi generowane jest do 95% przez tak zwane geodynamo w 

zewnętrznym ciekłym rdzeniu Ziemi. Przyczyną tego pola są prądy konwekcyjne7 powstałe w 

                                                             
7 Przez miliony lat prądy konwekcyjne zmieniły nasze kontynenty, stworzyły nowe oceany i przekształciły 

powierzchnię Ziemi. 
 

Rysunek 1. Oś ziemi. 
Źródło: Wikipedia) 
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skutek różnicy temperatur między stałym wewnętrznym rdzeniem a płaszczem Ziemi. Pole 

magnetyczne ziemi nie jest stałe.  

Może to ulec zmianie i odwrócić średnio co 500 000 lat, zgodnie z danymi badawczymi 
8odpowiednich warstw skalnych. 

Podczas fazy polaryzacji odwrócenie pola magnetycznego Ziemi jest słabsze i może mieć kilka 

biegunów północnych i południowych, które są następnie rozdzielone na ziemi. W rezultacie 

większa ilość elektrycznie naładowanych cząstek wiatru słonecznego może dotrzeć do 

powierzchni Ziemi i prowadzić do zakłóceń lub uszkodzenia systemów biologicznych. 

Aby dowiedzieć się, jak ważne jest pole magnetyczne Ziemi dla organizmów, naukowcy 

przeprowadzili eksperymenty w osłoniętych magnetycznie obszarach. W różnych 

eksperymentach na roślinach obserwowano liczne różnice między roślinami w obszarze 

osłoniętych, w porównaniu do roślin należących do grupy kontrolnej9: 

• Zmniejszenie podziału komórek w merystemie10 

• Opóźnione kiełkowanie korzeni 

• Zmiany w mitochondriach: zwiększają objętość, ale ich kryształy (wgłobienia 

wewnętrznej membrany) stają się mniejsze 

• Nadmierne uwalnianie Ca2 + w cytoplazmie i w organelli 

Obserwacje w rozwoju embrionów szczurów w osłoniętym polu magnetycznym11: 

• zakłócone tworzenie się mieliny w aksonie 

Obserwacje w rozwoju larw salamandry w osłoniętym polu magnetycznym12: 

• znaczne zwiększenie występowania szerokiego zakresu zaburzeń rozwojowych 

Wiele z tych badań zostało przeprowadzonych w kontekście programów kosmicznych, aby 

dowiedzieć się, czy dłuższe podróże kosmiczne wymagają utworzenia pola magnetycznego w 

kapsułkach kosmicznych. 

Wiele gatunków ptaków i innych zwierząt wykorzystuje pole magnetyczne Ziemi do 

orientacji.13 

1.4 Kwanty i fotony 

Najmniejsze jednostki nazywane są kwantami fizyki. Tak jak światło ma właściwości cząstek, 

tak również typowe cząsteczki - takie jak elektrony, jądra atomowe, a nawet całe atomy - 

                                                             
8 Cande 1995, Huestis 1997 
9 Belyavskaya 2004 
10 Pflanzengewebe aus undifferenzierten Zellen 
11 SHIBIB 1987 
12 Asashima 1991 
13 Falkenberg 2010 
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posiadają również właściwości fal. W niektórych kwantowych procesach mechanicznych 

decydującą rolę odgrywają właściwości fal, takie jak polaryzacja lub dyspersja. 

W innych kwantyzacja ma decydujące znaczenie, albo obiekt kwantowy pojawia się na 

małym obszarze przestrzeni, więc obiekty mają tendencję do posiadania właściwości cząstek. 

Określenie dualizm dwuwymiarowy jest czasami wykorzystywane do tej obserwacji. 

Jednak kwantowymi obiektami mechanicznymi nie są fale ani cząstki, zawsze mają 

właściwości tych obu. W mechanice kwantowej zazwyczaj mówi się o stanach. Energia może 

być wchłaniana lub uwalniana w pakietach energetycznych. Albert Einstein nazwał te pakiety 

energetyczne fotonami.14 

Na poziomie atomowym można dobrze przedstawić, jak 

odbywa się absorpcja i emisja15.  

Atomy składają się z jądra z elektronami, które się kręcą. 

Elektrony są w swego rodzaju orbitach o pewnej energii. Kiedy 

energia napotkanego fotonu może zostać odebrana, elektron 

wyskoczy na wyższą orbitę. 

1.5 Rezonans 

Ciała drgające mogą być stymulowane poprzez dopływ energii z zewnątrz i wprowadzone  w 

wymuszone wibracje. Gdy częstotliwość wzbudzenia jest równa częstotliwości naturalnej, 

amplituda oscylacji osiąga maksimum, które nazywa się rezonansem. Odnosi się do 

rezonowania systemów z naturalnymi wibracjami, począwszy od innego nośnika wibracji. W 

procesie zmieniają się dwa lub więcej periodycznie zachodzące procesy w tym samym rytmie 

i wymieniają energię. 

Elementy konstrukcyjne atomów (protony, neutrony i elektrony) zachowują się jak małe 

magnesy: mają bieguny północne i południowe. Jeśli jądra atomowe lub elektrony z 

(nieskompensowanymi) magnetycznymi biegami północ i południe są w polu magnetycznym, 

mają tendencję do wyrównywania się w tym polu, podobnie jak igła kompasu w polu 

magnetycznym Ziemi. 

Najniższy poziom energii jest osiągany przy wyrównywaniu kierunku pola, a najwyższy stan 

energii, gdy jest wyrównany do kierunku pola. Cząsteczki tych wymiarów podlegają prawom 

fizyki kwantowej, tzn. liczba możliwych stanów energii jest ograniczona. Często jest tylko 

dwa lub więcej. To właśnie ta okoliczność powoduje obecnie możliwość wystąpienia zjawisk 

rezonansowych. Jądra atomowe lub elektrony mogą zmieniać swoją orientację w polu 

magnetycznym, zmieniając się z jednego stanu energetycznego w inny. Chłoną one energię 

                                                             
14 Phonos 
15 Aufnehmen & Abgeben 

Rysunek 2 - Skok kwantowy 
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lub uwalniają energię, w zależności od tego, czy ostatni stan jest wyższy czy niższy. Energia ta 

może być dostarczana lub uwalniana w postaci promieniowania elektromagnetycznego. 

W porównaniu do pojedynczych atomów, cząsteczki lub bardziej złożone związki mają wiele 

możliwości przechowywania energii. Tak więc sąsiednie atomy mogą tworzyć wzajemne  

wibracje. Mogą także wibrować całe cząsteczki w stosunku do siebie lub cały przedmiot, np. 

szkło, może być w pewnym stanie wibracji. Wszystkie te stany wibracyjne są jednocześnie 

magazynem energii. Molekuły mogą dodatkowo wykonywać obroty, które mogą również 

przechowywać energię. Gdy taki stan energetyczny wzbudza się za pomocą promieniowania 

elektromagnetycznego, mówi się ogólnie o skoku, który został wywołany przez rezonans. 

Występujący foton dostarcza odpowiednią energię, aby móc osiągnąć stan wysokiej energii. 

Wspomniane tutaj możliwości rezonansu pojawiają się, gdy substancje są w polu 

magnetycznym. W silnych polach magnetycznych są bardzo wyraźne i znajdują zastosowanie  

techniczne i naukowe. Rezonans magnetyczny jądrowy (NMR) jest m.in. podstawą 

popularnej techniki diagnostyki medycznej, znanej jako tomografia rezonansu 

magnetycznego (MRI) lub rezonans magnetycznt (MRT). 

Wszystkie systemy biologiczne na polu magnetycznym Ziemi żyją na Ziemi, więc wspomniane 

powyżej rodzaje rezonansu pojawiają się również w naszych ciałach. Odpowiednie 

promieniowanie elektromagnetyczne znajduje się w paśmie częstotliwości poniżej 1 Hz 

(Herz)16 do około 1 kHz  rezonansu cyklotonowego, od kilku Hz do kilku kHz dla jądrowego 

rezonansu magnetycznego oraz kilku kHz do kilku MHz w elektronowym rezonansie 

spinowym. Rezonanse mogą być wzbudzane przez naturalne promieniowanie otoczenia, 

ponieważ wspomniane pasma częstotliwości być pokryte przez część atmosferyczną 

naturalnego promieniowania. 

Już pod koniec lat 70-tych Susan Bawin i Ross Adey 

donosili, że naświetlanie kulturami żywych 

komórek falami elektromagnetycznymi o niskiej 

częstotliwości prowadzi do mierzalnego wzrostu 

jonów wapnia wyłaniających się z komórek. 

Później okazało się, że wzrost ten był uzależniony 

od siły pola magnetycznego Ziemi i w związku z 

tym był uzależniony od częstotliwości 

promieniowania.I tak jony różnych pierwiastków 

mają typową częstotliwość rezonansową w 

pewnych mocach pola magnetycznego. 

2. Komórki i częstotliwości 

                                                             
16 Hz = Hertz: wskazuje liczbę powtarzających się operacji na sekundę w periodycznym sygnale. Jednostka 

została nazwana w 1930 roku przez niemieckiego fizyka Heinricha Hertza. 

Rysunek 3 Rezonans cyklotonowy 
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Mateucci 17od 19 wieku wie, że w urazach tkanek ciała występują strumienie prądu.  

Robert Becker odkrył w 1970 roku, że w tkance, obok rany, obecne są różnice napięcia 

elektrycznego, które zmieniają się w pewien sposób z postępem gojeniaDoszedł do wniosku, 

że u podstawy leży tu pewien system elektryczny.Świadomość komórek i biochemia 

wpływają na siebie nawzajem i mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania w dobrym stanie 

żywych organizmów. 

Weźmy na przykład częstotliwość rezonansową naszego DNA. Ze względu na długość, będzie 

mógł wystąpić tylko jeden rezonans z zewnętrznymi częstotliwościami 

elektromagnetycznymi, jeśli jedno lub więcej wibracji działających pasuje do częstotliwości 

DNA. Ten równomierny powoduje echo, rezonans. Ze względu na długość 2 metrów18 nasz 

DNA wibruje z częstotliwością podstawową 150 MHz. Ze względu na swoją właściwość jak 

antena, system DNS stale wysyła i odbiera tę częstotliwość. Wszystkie oscylatory, które 

oscylują na tej częstotliwości, współdziałają ze sobą (jeśli obecna jest odpowiednia moc 

nadawania). W ciele biologicznym wszystkie jądra komórek są ze sobą w rezonansie.19 

2.1 Pola elektromagnetyczne w ciele 

Nierównomierne rozkłady pozytywnych i ujemnych ładunków w komórce powodują, że pola 

elektryczne różnią się rytmem i wytwarzają emisje magnetyczne i elektromagnetyczne. 

Napięcie elektryczne membrany komórkowej i organelli komórki wynosi około 70 mV. 

Jednakże zmiana napięcia ma decydujące znaczenie w stosunku do odległości, gradientu pola 

/ napięcia.Podobnie, jak w publikacji Tynera et al. z 2007 r. Jako " Nanosized Voltmeter 

Enables Cellular-Wide Electric Field Mapping ", komórka jest całkowicie przemierzana przez 

gradient pola elektrycznego. Od wielu lat tak zwane prądy urazu są już znane. R. O. Becker 

odkrył w latach 70. XX wieku, że zmieniają biegunowość podczas fazy gojenia.20 

W połączeniu z prądami można mierzyć napięcie elektryczne (a tym samym gradient pola 

elektrycznego) pomiędzy dwiema przeciwległymi stronami urazu. Dr. Becker doszedł do 

wniosku, że opiera się to na systemie elektrycznym, który najpierw sygnalizuje, że istnieje 

jakiś problem (= jedna polaryzacja), a następnie reguluje naprawę (= inna polaryzacja). 

Ostatnie badania wykazały, że te gradienty pola kontrolują wiele procesów gojenia. 

Obejmują one migrację komórek do rany, szybkość podziału komórek i pojawienie się 

nowych komórek nerwowych.21 

Od dawna wiadomo, że kości dostosowują się do stopnia potrzeb organizmu. Rosną tam, 

gdzie są bardzo potrzebne i degradują, gdzie są mało używane, potrzebne. Fakt ten znany 

dzięki niemieckiemu lekarzowi Juliusowi Wolffowi (XIX wiek) jako prawo Wolffa.  

                                                             
17 Carlo Matteucci był włoskim fizykiem i neurofizjologiem, *1811 
18 http://omega.albany.edu:8008/mat214dir/vector-functions-dir/dna-solution-m2h.html 
19 Broers, Dieter: dieter-broers.de 
20 Becker 1994 
21 et al.: "Controlling Cell Behavior Electrically: Current Views and Future Potential", 2005 
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W tym procesie substancja kostna jest rozkładana przez komórki degradujące kości i 

odbudowywana w odpowiednich miejscach przez komórki budujące kości. Jednak dokładny 

mechanizm kontrolowania tych procesów nie jest jeszcze znany. Ten efekt wskazuje, że 

pewne substancje wytwarzają napięcie elektryczne na powierzchni pod ciśnieniem. Japońscy 

badacze, Fukada i Yasuda, odkryli w 1957 roku, że kość ma również ten efekt. Po obciążonej 

stronie (nacisk) kości napięcie piezoelektryczne w porównaniu z nieobciążoną stroną 

(ciągiem) ma przeciwną biegunowość. Tak więc, po obciążonej stronie, powstawanie 

komórek składowych byłoby wspomagane, a po stronie nieobciążonej powstawałyby 

degradujące się komórki. 

2.2 Podstawowe zasady pola własnego ciała 

Systemy biologiczne mają różnorodne pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne. 

Pola te związane są z rytmami, strukturami impulsowymi i informacjami. Odpowiednie 

nastrojenie bardzo złożonych procesów w komórce lub w wielokomórkowych jest 

zsynchronizowana przez podporządkowane poziomy sterowania. 

Nowe rozumienie fizyki kwantowej pomaga uchwycić i wyjaśnić poziomy tej kontroli. Spektra 

częstotliwości lub informacje mogą być przechowywane w organizmie, nawet jeśli źródło nie 

jest już dostępne. Mogą wpływać na różne procesy fizjologiczne, a także na struktury DNA 

organizmu. 

Każda cząsteczka, część ciała lub organ i każda pojedyncza komórka układu biologicznego 

promieniuje energiami elektromagnetycznymi i impulsami z charakterystycznymi wzorcami 

częstotliwości. Każdy zaburzony organizm ma mniej lub bardziej wyraźne odchylenia w tych 

typowych polach elektromagnetycznych i powiązane informacje. 

Pola elektryczne podczas podziału komórki i embriogenezy. 

Eksperymenty na zarodkach kurzych wykazały, że pola elektryczne można mierzyć na 

powierzchni zarodka, która odgrywa istotną rolę we wzroście. W rozwoju zarodków kurcząt 

można mierzyć różne prądy w różnych fazach, które płyną do lub z zarodka w określonych 

punktach. W eksperymentach, w których prądy te były częściowo ograniczone podczas 

pewnej fazy rozwojowej, ponad 90% zarodków wykazywało poważne wady rozwojowe.22 

Pola elektryczne w komórce odgrywają rolę kontrolującą. W rezultacie, według Poppa23, 

wyłania się obraz, zgodnie z którym wszystkie cząsteczki w komórce maszerują we 

właściwym kierunku. 

2.3 Wibrujące komórki 

                                                             
22 McCaig 2005 
23 Popp: Niemiecki fizyk, poświęcił się od 1970 r. biofotonom 
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Mechaniczne oscylacje ściany komórkowej można dziś wykryć za pomocą bardzo drobnych 

metod mikroskopowych.24 

W pracy Pellinga25 mierzono wyraźne stałe oscylacje ściany komórkowej na normalnie 

funkcjonujących komórkach drożdży. Amplituda oscylacji wynosiła około 3 nm, to jest mniej, 

niż grubość ściany komórkowej. 

Takie wibracje ukazują nowy obraz fenomenów kooperacyjnych komórek. Stare wyobrażenia 

komórki, jako worek wody, w której migrują jony, białka, itp. wędrują przez losową dyfuzję, 

przesuwają się coraz bardziej w kierunku obrazu komórki, w której wszystkie działania 

odbywają się w skoordynowany sposób. Pozostaje jedno pytanie: jak skoordynowane są to 

działania? 

2.4 Oscylacje elektromagnetyczne ciała 

Ciało emituje promieniowanie elektromagnetyczne w bardzo szerokim zakresie 

częstotliwości. Odnosi się to również do martwych materii: procesy elektromagnetyczne są 

również widoczne poza granicami fizycznymi. Zjawisko to jest powszechnie znane jako 

promieniowanie ciała czarnego. Promieniowanie to odzwierciedla wyidealizowany wzór 

promieniowania doskonałego czarnego ciała i można go wyliczyć za pomocą formuły 

Plancka'. Formuła promieniowania czarnego daje dobrą reprezentację globalnego 

zachowania promieniowania rzeczywistych obiektów według funkcji, temperatury i długości 

fali. 

Wiele wibracji i częstotliwości zostało przypisanych do różnych funkcji. 

Rysunek 4  Różne częstotliwości Hz. 

 

 

 

 

                                                             
24 EEG – Elektroencefalograf do pomiaru prądów 
25 Pelling et al. 2004 
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Obszary niskiej częstotliwości 

Zakres Hz i kHz 

Fale Schumanna, fale mózgowe i fale EM wysyłane z serca znajdują się w tym obszarze i 

istnieją teraz różne urządzenia terapeutyczne, które działają na tych częstotliwościach. Już w 

latach 60-tych można było wykazać, że naturalne promieniowanie środowiskowe i sztuczne 

pole elektromagnetyczne o częstotliwości 10 Hz mają stabilizujący wpływ na fizjologiczne 

rytmy człowieka. 

W obszarach o niskiej częstotliwości można znaleźć częstotliwości autonomicznego układu 

nerwowego. Wegetatywny lub autonomiczny układ nerwowy (VNS / ANS) składa się z dwóch 

głównych nerwów: układu współczulnego (napięcie) i przywspółczulnego (relaksacji) 

zwanego również Vagus. Te dwa główne nerwy kontrolują i regulują podległe narządy i 

układy narządów. Serce jest kontrolowane przez przełożonego VNS ze współczulnym i 

przywspółczulnym systemem przewodzenia. Ponieważ sympatyczny i przywspółczulny 

system nerwowy ogólnie rejestruje i przetwarza bodźce wewnętrzne i zewnętrzne, 

wprowadzane są regulacje, które najlepiej przygotowują organizm do bieżących potrzeb i 

sytuacji (np. niebezpieczeństwo = dostarczanie energii). 

Zakłócenie wyższego VNS ze współczulnym i przywspółczulnym układem nerwowym 

prowadzi do fizjologicznych i nieuniknionych zmian w pobudzeniu serca. W rezultacie 

zmienia się zmienność rytmu serca, odległość od tętna do bicia serca. Te zmiany, jak również 

podstawowe oscylacje, często znane z elektrokardiogramu, są mierzalne i zapewniają wiele 

opcji diagnostycznych. 

Sygnał elektromagnetyczny o największej polaryzacji mierzy się w skurczu komór serca, co 

odpowiada fali R w EKG. Oprócz tętna (HR) lub liczby uderzeń na minutę, rejestruje się 

odpowiednią różnicę czasu między dwoma kolejnymi uderzeniami lub falami R. Na tej 

podstawie można wyciągnąć wnioski na temat wpływu na nerwy przywspółczulne i 

współczulne, serce i całe VNS. 

Oparta na czasie zmienność rytmu serca 

Opartymi na czasie parametrami zmienności rytmu serca (HRV) są między innymi 

• RR, odległość między dwoma uderzeniami serca (załamki R w EKG), 

• NN, odległość między dwoma uderzeniami serca (normalna do normalnej), 

• SDNN, standardowe odchylenie wszystkich przedziałów NN 
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• i r-MSSD, pierwiastek kwadratowy średniej wartości kwadratowej sumy wszystkich różnic 

między sąsiednimi interwałami NN, gdzie wyższe wartości wskazują na zwiększoną 

aktywność przywspółczulną. 

 

 

2.5 Parametry sercowe oparte na częstotliwości 

Czyste interwały RR (odległość między dwoma uderzeniami serca) można podzielić na ich 

składowe częstotliwościowe za pomocą szybkiej transformacji Fouriera. Wynikają z tego 

składowe częstotliwości w zakresach VLF, LF i HF26. 

 

Rysunek 5 Wzór oscylacji 

Fale mózgowe 

Fale mózgowe są sumą aktywności elektrycznej kory mózgowej. Każde z niezliczonych 

wyładowań elektrochemicznych naszych komórek nerwowych zwykle wytwarza niewielkie 

pole elektromagnetyczne (fale mózgowe) o częstotliwości od jednej do czterdziestu oscylacji 

na sekundę, w wyjątkowych stanach również do 100 Hz lub wyższych. Suma tych sygnałów 

powoduje tak zwane fale mózgowe, które są podzielone na fale delta, fale theta, fale alfa i 

fale beta w zależności od widma drgań. 

Fale delta (1 - 3 Hz) występują głównie w głębokim śnie i rzadko kiedy są przeżywane. 

Towarzyszą im różne rodzaje stanów transowych i niefizycznych. Fale delta mają duże 

znaczenie dla wszystkich procesów leczenia i funkcjonowania układu odpornościowego. W 

stanie fal delta często uwalniane są lecznicze hormony wzrostu. 

Fale Theta (4 - 7 Hz) pojawiają się podczas snu, podczas pewnych stanów transu lub 

głębokiej medytacji. W tym stanie aktywna jest plastyczna wyobraźnia, zwiększona 

umiejętność uczenia się i zapamiętywania, wyobrażenia fantasy, inspiracje do sekwencji 

snów, w których funkcje myślowe interweniują tylko nieznacznie. Jeśli ciało znajduje się w 

                                                             
26 VLF - Very Low Frequency  Frequenzbereich: 0,00 - 0,04Hz, LF  - Low Frequency Frequenzbereich:  0,04 - 

0,15Hz, HF - High Frequnecy Frequenzbereich:  0,15 - 0,4Hz 
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stanie fal theta, preferowane są swobodne skojarzenia i twórcze myślenie. W przypadku 

niektórych zaburzeń psychicznych fale theta są bardziej wyraźne. 

Fale alfa (8 - 12 Hz) są aktywne w stanie rozluźnienia, z zamkniętymi oczami lub pomiędzy 

zaśnięciem a przebudzeniem. Charakterystyczne dla fal alfa są relaksacja, spokojne, płynne 

myślenie, pozytywny nastrój i równowaga ciała i umysłu. 

Fale Beta (13 - ponad 100 Hz) są mierzone w stanie czuwania, naprężenia lub nawet stanu 

gotowości alarmowej. Normalne widmo częstotliwości mieści się w zakresie od 13 do 30 Hz 

Wysokie poziomy fal beta wiążą się ze zwiększonym poziomem hormonów stresu. Na 

pierwszym planie jest zewnętrzna świadomość, przetwarzanie bodźców zmysłowych, 

sondowanie myślenia, związane z niepokojem, zmartwieniem lub nagłym strachem. 

Neurologicznie te fale beta są podzielone na dalsze obszary, np. 

• SMR Beta (12-15 Hz) rozluźniona uwaga na zewnątrz 

• Środkowa beta (15-18 Hz) dla aktywnej uwagi zewnętrznej 

• Wysoka beta (18 - 35 Hz) w przypadku silnego lęku lub stresu 

• Gamma (35 Hz do 100 Hz) dla doskonałości fizycznej i psychicznej 

 

Zakres MHz 

Wiele form terapii elektromagnetycznej opiera się na odkryciach, które nie są bezpośrednio 

związane z oczekiwanym działaniem biofizycznym sygnałów. Na przykład diatermia została 

pierwotnie opracowana w celu poprawy krążenia tkanki ciała ogrzanej falami EM. Ponieważ 

promieniowanie w zakresie MHz ma bardzo dużą głębokość penetracji, diatermia jest lepiej 

dopasowana, niż światło podczerwone, aby wytworzyć ciepło w głębi. 

Z urządzeń diatermicznych w latach pięćdziesiątych dla uzyskania efektu informacyjnego, tj. 

do gojenia się ran opracowano znacznie słabszą wersję dla zastosowań nietermicznych. 

Zakres GHz 

W latach 70. XX wieku w Rosji i na Ukrainie opracowano zastosowania terapeutyczne w 

zakresie fal milimetrowych, co odpowiada częstotliwościom od 30 do 300 GHz. Wydaje się, 

że rozwinęło się to w udaną, rozpoznawalną i szeroko stosowaną formę terapii. 

W Rosji wymieniono bardzo dużą liczbę (do 60) różnych wskazań, z których wszystkie mogą 

być traktowane tym samym sygnałem lub tylko z niewielkimi zmianami. Jest to tak dalece 

sprzeczne z założeniami zachodniej nauki, że każda choroba opiera się na innym zaburzeniu 

biofizycznym, które musi być traktowane na swój specyficzny sposób. Podstawowa idea, że 

zaburzenia równowagi, niedobory i odkształcenia mogą objawiać się w bardzo różnych 

fizycznych objawach, nie jest powszechna w zachodniej medycynie. 

Widoczne światło i zasięg podczerwieni 
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Od niepamiętnych czasów stosowano lecznicze właściwości światła słonecznego. Już w 1903 

N.R. Finsen otrzymał Nagrodę Nobla za sukces w leczeniu ospy i tocznia światłem. Było 

wówczas niewyobrażalne, aby światło mogło mieć coś wspólnego z chorobą kości krzywicą. 

Zmieniło się to wraz z odkryciem wpływu witaminy D pochodzącej z promieniowania UV na 

tworzenie kości. 

 

Po odkryciu lasera monochromatyczne źródła światła były stopniowo wykorzystywane do 
celów terapeutycznych, szczególnie do leczenia ran skóry. [Mester 1985] Dalsze działanie 
lecznicze w tkankach, takich jak mięśnie, ścięgna, nerwy i kości mogą być badane światłem w 
zakresie od 600 nm do 1000 nm. 

Efekty terapeutyczne  typów lasera stosowanego w terapii laseroterapią niską nie opierają 
się na ogrzewaniu, ale opierają się na innych mechanizmach. 

W międzyczasie terapia światłem została zatwierdzona przez FDA27 dla następujących 
stanów bólowych: 

• ból szyi i ramion 

• ból związany z zespołem cieśni nadgarstka 
 

Efekty o różnych długościach fal 
 
• bliskie podczerwieni (750-1000 nm): Długie długości fal wnikają głębiej. Używany do 
procesów leczniczych w głębszych tkankach, takich jak mięśnie, ścięgna, kości i chrząstki. 

• czerwone światło (600-750 nm): nieznacznie mniejsza głębokość penetracji. Korzystnie do 
gojenia otwartych ran skóry lub śluzówkowych [Weiss 2004], [Dall Agnol 2009]. Tworzenie 
kolagenu, a tym samym właściwości lecznicze i odmładzające na skórze. 

• niebieskie światło (420-500 nm): Im krótsza długość fali, tym wyższa zawartość energii w 
każdym fotonie. Właściwości zabijania bakterii. Ponadto wpływa na  biologiczne rytmy użycie 
przeciwko sezonowemu zaburzeniu afektywnemu (depresja zimowa) (SAD) [Desan 2007] i 
zaburzeniom snu. 

• fioletowe światło (380-420 nm), do prawie światła ultrafioletowego (200-380 nm): silne 
właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, leczenie trądziku (w tym przypadku 
jednak używany jest efekt termiczny) [Ammad 2008], [2006] Tremblay. Pomiędzy 290 a 300 
nm powstaje własna witamina D organizmu. 

Mikrofale 

Mikrofale są w zakresie od 300 MHz do 300 GHz. Technicznie ten zakres częstotliwości jest 
używany do kuchenki mikrofalowej, radaru, komunikacji mobilnej, Bluetooth, WLAN, 
systemów GPS i wielu innych. Ale także organizmy są aktywne w tym obszarze. Już od ponad 

                                                             
27 FDA‚ Food and Drug Administration – Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków  
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40 lat fizyk Herbert Fröhlich przewidział, że błony komórkowe mogą wykazywać drgania w 
tym obszarze.28 

W Rosji i na Ukrainie mikrofale są stosowane terapeutycznie od dziesięcioleci. W związku z 
tym w 1997 r. grupa robocza w Kijowie po raz pierwszy udowodniła, że ludzie emitują 
promieniowanie mikrofalowe niezależne od temperatury. Takie odchylenia mogą być 
również stosowane diagnostycznie.29 

Im cieplejsze jest ciało, tym więcej promieniowania podczerwonego jest emitowane. 

Następuje to w zakresie częstotliwości promieniowania podczerwonego od 300 GHz do 3,8 x 

10 Hz. Obszar ten jest zatem używany do celów diagnostycznych: 

• Pirometria: do dzisiejszego pomiaru gorączki, np. w szpitalach stosuje się pirometry 

mierzące temperaturę w uchu w oparciu o promieniowanie cieplne w zakresie średniej 

podczerwieni. W ten sposób ustalenie temperatury pacjenta można przeprowadzić 

praktycznie bez kontaktu w ciągu kilku sekund. 

• Termografia: Tworzenie profilu temperatury skóry jest znane jako termografia. Różnice w 

profilu mogą wynikać z objawów choroby, np. wskazują lokalne ogniska zapalne. Termografia 

jest również pomocna we wczesnym wykrywaniu choroby piersi, termografia może już 

wykrywać początek wzrostu naczyń krwionośnych w komórce nowotworowej, ponieważ 

towarzyszy jej ciepło i może być wizualizowany za pomocą termografii. 

• Thermografia regulacyjna-: Interesująca jest tak zwana termografia regulacyjna. Profil 

temperatury skóry pacjenta mierzy się przy tym dwukrotnie, raz przed i raz po dodaniu 

zimnego bodźca. Wynikająca z tego utrata ciepła reguluje autonomiczny układ nerwowy, 

ograniczając dopływ krwi do skóry. Obszary skóry, które odczuwają impulsy chorobowe z 

wnętrza ciała, są wyraźnie scharakteryzowane, ponieważ ani nie reagują na zimny bodziec , 

albo w ogóle go przekraczają. Niektóre zaburzenia termoregulacji skóry często poprzedzone 

są długotrwałym osłabieniem funkcji lub chorobą narządów. Tak więc groźnym problemom 

zdrowotnym można przeciwdziałać z wyprzedzeniem. 

 

Zakres częstotliwości światła widzialnego wynosi od 3,8 × 10 14 Hz (światło czerwone) do 7,9 

× 10 14 Hz (światło fioletowe). Różne kolory światła są oznaczone jego długościami fal. 

Granica podczerwieni wynosi 780 nm, granica ultrafioletu przy 380 nm. 

                                                             
28 H.Fröhlich, "Long range coherence and energy storage in biological systems", 1968 
29 Prof. Sergej Sitko: www.sergiysitko.org.ua 
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Rysunek 6 - Widmo promieniowania elektromagnetycznego (źródło: Wikipedia) 

 

2.6 Wpływ sztucznego promieniowania na żywe istoty 

Termin "elektrosmog" oznacza szkodliwe oddziaływanie na ludzi i środowisko. Obecnie 

obciążenie polami  magnetycznym i elektromagnetycznym określa się jako elektro-

magnetyczną kompatybilność środowiskową. 

Niekończące się z pewnością możliwości, w jaki sposób elektrosmog może być 

komponowany oraz kompleksowa wrażliwość organizmów utrudniają niezwykle 

jednoznaczne wyniki badań. 

Aby uzyskać efekt ogrzania tkanki o więcej niż 0,1 ° C, mówi się o wpływie termicznym lub 

stresie termicznym. W wielu oficjalnych wytycznych wzrost temperatury o więcej niż 1 ° C 

określa się jako możliwy wpływ na negatywne skutki biologiczne. 

Ogólnie znane jest ryzyko efektów termicznych. Niebezpieczeństwa elektrosmogu 

(zanieczyszczenia elektromagnetycznego)  przez bardzo małe dawki promieniowania nie 

zostały uznane jako niebezpieczne, ponieważ nie powodują one istotnego wpływu 

ocieplenia. Tymczasem wzrasta liczba naukowców i decydentów, którzy poważnie 

podchodzą do problemu. 

2.7 Wpływ sztucznych promieni na procesy biochemiczne 

Przykładem oddziaływań w nietermalnym zakresie pól elektromagnetycznych jest strumień 

jonów: w zlewce rozpuszcza się w wodzie kwas glutaminowy, prąd stały przepuszcza się za 

pomocą dwóch elektrod. Szkło znajduje się w słabym stałym polu magnetycznym, w którym 

dodatkowo włączone jest słabe przemienne pole magnetyczne, przy czym częstotliwość 

może być zmieniana. Okazuje się, że zmierzone moce prądu o pewnej częstotliwości 

wykazują wzrost (szczyt). Jest to interesujące zjawisko, ponieważ prąd - zgodnie z 

konwencjonalnymi teoriami chemicznymi - nie powinien w ogóle zależeć od tego bardzo 

słabego pola zmiennego. 
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Eksperyment ten był po raz pierwszy przeprowadzony w Moskwie w 1998 r.30 i od tego czasu 

został potwierdzony przez kilka grup roboczych. Jako wyjaśnienie tego fenomenu  w rachubę 

wchodzi jedynie zjawisko rezonansu cyklotronowego, które dotyczy jednak tylko  

pomieszczeń wolnych od swobodnie poruszających się jonów, ale nie do jonów w wodzie. 

Wyjaśniać to ma specjalna struktura wody.31 

2.8 Eksperymenty z komórkami 

Wspomniany eksperyment dostarcza swego rodzaju potwierdzenia uprzednio rozpoczętych 

eksperymentów z komórkami, gdzie wyniki zostały znalezione dokładnie właśnie przy 

częstotliwości rezonansu cyklotronowego i nadal są potwierdzane. 

 

W 1976 roku opublikowano pierwsze wyniki dotyczące uwalniania wapnia (Ca) z komórek.32 

Stosując bardzo słabe, zmieniające się pole magnetyczne na hodowlach komórek nerwowych 

kurcząt zaobserwowano przy pewnych częstotliwościach i natęzeniu wzrosty  stężenia Ca na 

zewnątrz komórek. Eksperyment powtórzono w 1985 roku i połączono z rezonansem 

cyklotronowym jonu Ca w polu magnetycznym Ziemi.33 

Te wyniki i wyjaśnienia podane w kontekście rezonansu cyklotronowego przyjęto w świecie 

nauki z wielkim sceptycyzmem, ponieważ, jak wspomniano powyżej, wciąż nie ma 

potwierdzonego badaniami wyjaśnienia, w jaki sposób zjawisko rezonansu cyklotronowego 

może wystąpić w środowisku wodnym. Jednak dzięki powtarzalnym eksperymentom dają 

one pierwsze wyraźne dowody, że bardzo słabe sygnały elektromagnetyczne mają wpływ na 

życie, również dzisiaj znajdzie się na to więcej interesujących wyników. 

Oprócz eksperymentów z rezonansem cyklotronowym istnieją niezliczone eksperymenty z 

EMF w komórkach w innych zakresach częstotliwości i natężenia. Wapń jest często 

przedmiotem zainteresowania jako centralny sygnał w komórce, który poprzez sygnalizację 

aktywuje procesy biochemiczne. 

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że niektóre pola elektromagnetyczne mają 

przyspieszony wpływ na wiązanie się Ca2 z białkiem sygnalizującym kalmodulinę ( CaM ). Ten 

kompleks Ca / CaM aktywuje enzym eNOS, który uwalnia więcej tlenku azotu (NO). 

Efekt krótkotrwały: NO stymuluje ekspansję naczyń krwionośnych i limfatycznych  czynników 

wzrostu. 

Efekt długotrwały: NO aktywuje cząsteczkę sygnałową cGMP, co prowadzi do uwolnienia 

czynników wzrostu34. 

                                                             
30 Zhadin 1998 
31 Del Giudice 2002 
32 Bawin and Adey 1976 
33 Liboff 1985 
34 Callaghan 2008, Fitzsimmons 2008, Tepper 2004, Funk und Monsees 2006 
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2.9 Zastosowania terapeutyczne 

Od odkrycia zjawisk elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych zaczęto je 

wykorzystywać również do celów leczniczych. 

Lakhovsky był rosyjsko-francuskim inżynierem i elektroterapeutą. Opracował tak zwany 

MWO (Multiple Wave Oscillator), który jednocześnie generował fale EM w szerokim zakresie 

częstotliwości. Jego praca była związana z leczeniem raka u roślin, zwierząt i ludzi. W 1939 

roku ukazało się: "Tajemnica życia". Postulował on, że struktury komórkowe mają 

właściwości anteny i mogą absorbować, a także wyzwalać promieniowanie 

elektromagnetyczne. 

 

 

Prof. H.S. Burr był profesorem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Yale. Zbadał rolę 

elektryczności w rozwoju embrionalnym, cyklu owulacyjnym i chorobach. W 1935 roku 

opisał, że owulację można wykryć przez systematyczne zmiany napięcia elektrycznego 

między parami palców prawej i lewej ręki,co można było poprawnie zweryfikować 

kilkadziesiąt lat później za pomocą zaawansowanej technologii. 

 

A. Prioré rozpoczął pracę krótko po II wojnie światowej w Bordeaux. Opracował urządzenia, 

które pracują z szerokim spektrum częstotliwości w leczeniu nowotworów i chorób 

zakaźnych. 

 

H. Fröhlich był niemieckim fizykiem zajmującym się fizyką teoretyczną na Uniwersytecie w 

Liverpoolu w latach 1948-1973, rozumiał on sztukę stosowania koncepcji współczesnej fizyki 

teoretycznej w innych dziedzinach wiedzy. Był w stanie wywnioskować, że membrany 

komórkowe mogą wibrować przy częstotliwościach w zakresie GHz i wskazywać, że siła 

przyciągania powstaje pomiędzy dwoma spójnymi układami o podobnej częstotliwości, co 

wyjaśnia specyficzne przyciąganie, np. między enzymami i ich substratami. 

 

R. O. Becker był dyrektorem chirurgii ortopedycznej w szpitalu dla weteranów i profesorem 

w Upstate Medical Center w Syracuse w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych i stał się 

znany z badań nad istnieniem pól elektrycznych w żywych organizmach. Dokonał ciekawych 

                                                             
   Deutsch: Ruoff: "Effekte elektromagnetischer Felder auf biologische Systeme und Expressionsmuster von   

Wachstumsfaktoren - ein Review" (Schweizerische Zeitschrift für Ganzheitsmedizin) 2008 
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odkryć na temat pól elektrycznych, które występują podczas gojenia się ran i prowadził 

badania nad amputacją i regeneracją. Był w stanie zastosować te odkrycia w praktyce, aby 

stymulować leczenie słabo regenerujących się rany i złamań, a u szczurów powodować 

odrastanie w dużej mierze amputowanych nóg. Becker zainicjował pierwsze oficjalne 

"rozprawy" przed Komisją Służb Publicznych stanu Nowy Jork dotyczące potencjalnego 

zagrożenia dla zdrowia linii przesyłowych.35 

 

 

 

 

 

3. Pomiar biosygnałów. 

Jak już opisano w poprzednich rozdziałach, ludzie emitują na wiele sposobów sygnały, które 
mają swoje źródło w funkcjach organizmu. 

Mierzenie jest eksperymentalnym określeniem zmierzonych wartości poprzez ilościowe 
porównanie mierzonej zmiennej z wielkością porównawczą. Uzyskane wartości zmierzone są 
podane jako iloczyn liczby i jednostki miary. 

Sam pomiar można wykonać bezpośrednio lub pośrednio w zależności od wybranych metod 
pomiarowych. W przypadku metod pośrednich mierzona zmienna jest przekształcana w 
wyniku dalszego przetwarzania, a wynik jest powiązany z wartością zmierzoną lub kilkoma 
zmierzonymi wartościami. 

W przypadku techniki pomiarowej można zdefiniować następujące zadania: rejestrację 
metrologiczną, konwersję, przetwarzanie i jeśli to konieczne, telemetryczne przekazywanie 
sygnałów biologicznych. 

Właściwości biosygnałów są uporządkowane według rozmiarów takich struktur, jak długość, 
powierzchnia, ilość, objętość, elastyczność i lepkość, a także wyodrębniono zmienne 
funkcjonalne, takie jak potencjały elektryczne, temperatura, ciśnienie, przepływ i szumy 
akustyczne. Te sygnały są opisane przez ich częstotliwość, amplitudę, kształt i czas ich 
występowania. Są one prezentowane w dziedzinie czasu, dziedzinie częstotliwości oraz jako 
obrazy dwu- i trójwymiarowe, a ich występowanie może być stochastyczne, stacjonarne, 
okresowe i dyskretne. 

Biosygnały można podzielić na następujące obszary: 

• sygnały bioelektromagnetyczne (potencjały elektryczne) 
• sygnały bioakustyczne (dźwięk serca, odgłosy płuc, mowa) 
• sygnały biochemiczne (składy, stężenia) 
• sygnały biomechaniczne (wielkość, kształt, ruchy, przyspieszenie, przepływ), 

                                                             
35 Becker, R.O.: The Body Electric / Heilkraft und die Gefahren der Elektrizität (dt.), 1194 
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• sygnały bio-optyczne (kolor, luminescencja) 
• Sygnały biotermiczne (temperatura ciała) 

 
Pomiar odbywa się za pomocą tak zwanego łańcucha pomiarowego. Obejmuje on 
wykrywanie za pomocą czujników i przetworników, przetwarzanie z amplifikacją, 
filtrowaniem, linearyzacją, analizą i wreszcie obrazowaniem. 

Poprzez czujnik biologiczny główny sygnał pomiarowy jest wykrywany i konwertowany przez 
przetwornik na pomocniczy elektryczny sygnał pomiarowy. Elektroda jest jednocześnie 
czujnikiem i przetwornikiem, który przekształca sygnał elektryczny w postaci prądu 
jonowego w prąd elektronowy. 

Przetworniki fotoelektryczne mierzą absorpcję światła przez tkankę ciała, aby na przykład 

dokonać pomiaru perfuzji i nasycenia tlenem. W tym celu światło jest emitowane przez 

fotodiodę, a odbicie tkanki mierzone jest za pomocą fotodiody lub fototranzystora. 

 

Dalsze skuteczne przetwarzanie i przechowywanie danych za pomocą komputerów wymaga 

cyfryzacji analogowych sygnałów czujników biologicznych. Konwersja analogowo-cyfrowa 

kwantyfikuje również sygnał. Oznacza to podział sygnału na sieć (zazwyczaj) stałej wartości . 

  

Rysunek 7. Procedura pomiarowa przedstawiona graficznie. 
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4 Linie produktów Vieva 

Na pierwszym planie wszystkich naszych systemów jest zawsze podejście holistyczne. 

Systemy Vieva zostały zaprojektowane w różnych wersjach, aby zagwarantować najlepsze 
możliwe korzyści dla różnych aplikacji. Vieva Vital Analyzer działa wyłącznie na podstawach 
biofeedbacku i jest idealny do stosowania przez dowolnych terapeutów, takich jak doradcy 
zdrowia, żywienia, nauczycieli jogi i praktyków zdrowia, w zależności od obszaru roboczego. 
Oprócz pH komórki, witamin, pierwiastków śladowych, metali ciężkich, funkcji narządów i 
układu odpornościowego, do mocnych stron  analizatora Vieva Vital zalicza się również 
zdolność mierzenia meridianów, jest również idealny dla akupunktury lub masażystów, gdyż 
mogą być pokazywane także zatory w meridianach. 

Obydwa nowe rozwiązania systemów analizy Vieva to zatwierdzone urządzenia medyczne. 

Analizator Vieva Vital Analyzer pro wyróżnia się pomiarem zmienności rytmu serca. 
Uzupełniony o specjalnie opracowane parametry z biorezonansu, jest idealnym narzędziem 
dla lekarzy i praktyków alternatywnych. Poprzez połączenie dwóch różnych diagnostyk, 
tworzy całkowicie całościowy obraz osoby, który pokazuje zarówno wgląd do zdrowia 
fizycznego i aktywności różnych narządów, ale również bardzo mocna zagłębia się w zakres 
zdrowia psychicznego i obciążenia stresem. 

Sporty Vieva kompresują parametry i wartości dla skutecznej diagnostyki w dziedzinie 
sportu, dzięki czemu szybko i kompleksowo zapewniają holistyczną diagnozę. Informacje na 
temat stopnia aktualnej sprężystości i zdolności do regeneracji znajdują się na pierwszym 
planie. Dzięki połączeniu z pomiarem zmienności rytmu serca, terapie i warianty treningu 
mogą być skutecznie i bezpiecznie testowane i dostosowane pod kątem ich efektów. Jest to 
doskonałe narzędzie dla lekarzy sportowych i naukowców, stowarzyszeń, klubów, centrów 
zdrowia, siłowni i trenerów osobistych. 

4.1 Analizator Vieva Vital  

Rezonans biologiczny  za pomocą Vieva Vital analizatora ma na celu wychwycenie i 
ewentualne zmierzenie  generowanych przez ciało zakresów częstotliwości błędnych funkcji 

organizmu. Standardowe częstotliwości parametrów są generowane 
na podstawie płci, budowy ciała i wieku, emitowane i wyszukane przez 
czujnik. System mierzy i analizuje w odpowiedzi na udokumentowane 
naukowo wartości norm. 

Rysunek 8.  Analizator Vieva Vital. 

Właściwości analizatora Viva Vital  

Obudowa wykonana jest w całości z wytrzymałego aluminium, dzięki czemu spełnia 
wymagania higieniczne. Konstrukcja i przetwarzanie urządzenia spełniają najwyższe 
standardy w celu osiągnięcia najlepszych wyników, pomiaru przy jednoczesnej minimalizacji  
czynników zewnętrznych. 
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Pozwala to na ciągłą i w dużej mierze bezproblemową analizę, nawet w trudnych warunkach. 

  

 

Rysunek 9. Minimalizacja pól interferencyjnych przez obudowę aluminiową. 

W celu zmierzenia pól wibracji / zakresów częstotliwości wyjaśnionych powyżej, Vieva używa 

jednego lub dwóch czujników do pobrania. 

Wartości można szybko odczytać i zinterpretować za pomocą prostego systemu sygnalizacji 

świetlnej. 

Każda wartość zawiera wyjaśnienie, które można wyświetlić za pomocą kliknięcia myszą i 

rozwiązania, które można indywidualnie dostosować. Istnieją notatniki i zalecenia do 

anamnezy. Wprowadzając regularnie przyjmowane leki, system pokazuje w analizie 

bezpośrednie interakcje za pomocą symbolu. 

Szablony są indywidualną kompilacją poszczególnych parametrów i można je dodawać, w 

razie potrzeby umożliwiając analizę, na przykład w przypadku działań marketingowych, 

programów doradczych lub dni działania. Na przykład można przedstawić typowe parametry 

stresu, funkcji przewodu pokarmowego lub obciążenia metalami ciężkimi. 

Ponadto można indywidualnie skonfigurować do drukowania nagłówki i stopki, a wyniki 

można natychmiast zapisać jako plik PDF i wydrukować. Dla powtórnej analizy dostępna jest 

funkcja porównania. Poprawy są wyświetlane obok wartości za pomocą zielonej, a 

pogorszenia za pomocą czerwonej strzałki. 
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Rysunek 10.  Przejrzysty przegląd wyników analizy i objaśnień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 11. Dane wyjściowe na podstawie szablonów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 4  Prezentacja pomiaru porównawczego 
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Parametry pomiaru (między innymi) 

• równowaga kwasowo-zasadowa (pH komórki) 

• funkcje żołądkowo-jelitowe (perystaltyka, wchłanianie, flora) 

• kość 

• układ hormonalny 

• metale ciężkie i homotoksyny 

• pierwiastki śladowe i witaminy 

• aminokwasy 

• wskaźnik alergii 

• system odpornościowy 

• układ limfatyczny 

 

Korzyści 

• Intuicyjna obsługa 

• Jasne wyjaśnienie parametrów i ich zależności 

• Dokumentacja analiz z ilustracyjną funkcją porównawczą 

• Kompilacja obszarów i wartości celowych 

• Bezpośrednia ekspresja planów rekomendacji już podczas konsultacji 

• Łatwe zarządzanie klientem 

 

Ograniczenia 

Należy pamiętać, że procedury biorezonansowe nie są jeszcze powszechnie akceptowane 

przez społeczność naukową. Analizator Vieva Vital nie jest urządzeniem medycznym i służy 

głównie jako system zapobiegawczy. Nie służy do wykrywania jakichkolwiek chorób i nie 

zastępuje środków terapeutycznych lekarza medycyny naturalnej lub lekarza medycyny 

alternatywnej. 

Wyłącznie metoda rezonansu biologicznego w analizatorze Vieva Vital Analyzer nie daje 

odpowiedniej  porady psychologicznej, skutków i współzależności  pomiędzy chwilowymi 

orzeczeniami kardiologicznymi. Tę zależność umożliwiają wersje pro i sport. 

Poniższe ograniczenia dotyczą analizy pomiarów. Nie 

ma niebezpieczeństwa pomiaru, jednak wartości u 

dzieci (z powodu obecnego wzrostu) i kobiet w ciąży (ze względu na rosnące dziecko) mogą 

odbiegać od normy i dlatego należy je traktować inaczej. Przy rozrusznikach serca pomiar 

jest całkowicie odradzany. 

 

 

Rysunek  5 Vieva Vital-Analyser pro 
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4.2 Analizer Vieva Vital pro 

Analizer Vieva Vital pro zapewnia opartą na dowodach diagnostykę dla medycyny i 

medycyny komplementarnej i jest urządzeniem medycznym klasy I. 

Naukowe podstawy stanów funkcjonalnych wegetatywnego i autonomicznego układu 

nerwowego wskazują na duże znaczenie diagnostyki i terapii. Ta procedura pokazuje nowe 

możliwości wczesnego diagnozowania i oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i 

wyciąga wnioski na temat obciążenia psychicznego.36 

Zmienność rytmu serca HRV charakteryzuje wahania krótko-, średnio- i długo utrzymujące 

się w cyklu serca i jest uznawana za marker obwodów kontroli funkcji układu sercowo-

naczyniowego,  jako miara neurowegetatywnych aktywności i funkcji serca. Kombinacja 

analizy z biorezonansu, która oferuje całościowe podejście z komórką jako podstawą szeregu 

możliwości stawiania diagnoz, a z HRV daje możliwość wniknąć w głąb cyklu regulacyjnego 

poprzez informacje na temat odpowiedniego stopnia zapotrzebowania systemu układu 

krążenia. Ogólne wrażenie równowagi pomiędzy wydolnością organizmu (układ 

sympatyczny) i regeneracją (układ parasympatyczny) jest ważnym wskaźnikiem stresu 

psychicznego. 

Wegetatywny układ nerwowy (VNS), autonomiczny układ nerwowy (ANS) lub mimowolny 

układ nerwowy, tworzą razem z somatycznym układem nerwowym cały obwodowy i 

centralny układ nerwowy. VNS składa się z dwóch głównych nerwów: współczulnego 

(napięcia) i przywspółczulnego (relaksacji), zwanego także nerwem błędnym (vagus). Te dwa 

główne nerwy kontrolują i regulują podległe narządy i układy narządów. 

Kiedy nerw sympatyczny jest aktywny, mają miejsce następujące regulacje: 

• zwiększenie pulsu / objętości 

• rozbudowa naczyń krwionośnych mięśni 

• wzrost ciśnienia krwi 

• zwężenie naczyń krwionośnych skóry 

• rozszerzenie źrenicy 

• hamowanie funkcji przewodu pokarmowego 

• hamowanie produkcji insuliny 

• hamowanie narządów płciowych 

 

Obecna sytuacja stresująca jak zagrożenie przez atakujących musiała ewolucyjnie 

uruchamiać przez VNS  frakcje współczulnego układu nerwowego. Gotowość do lotu lub 

ataku, napięcie i najwyższa uwaga były konieczne i niezbędne do przeżycia. Potencjalne 

rezerwy energii są mobilizowane i aktywowane. 

                                                             
36 med. Wydział Magdeburski 
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 Ciało ludzkie reaguje w dzisiejszym stresie lub sytuacjach konfliktowych w tym samym 

systemie. Jeżeli sytuacje stresowe przedłużyły się do pewnego rodzaju trwałego stresu, 

występują wówczas różnorodne zaburzenia fizyczne: napięcia mięśni, zaburzenia układu 

trawiennego, wzrost ciśnienia krwi lub zaburzenia snu są tylko pojedynczo występującymi 

objawami. 

 

Regulacja przeciwna jest aktywowana poprzez przywspółczulny układ nerwowy: 

• spowolnienie bicia serca 

• rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry 

• obniżanie ciśnienia krwi 

• rozluźnienie mięśni 

• wspomaganie funkcji przewodu pokarmowego 

• przyspieszanie produkcji insuliny 

 

W przypadku rozluźnienia, po niebezpieczeństwie aktywuje się przywspółczulny nerw VNS. 

Odpowiada za regenerację, odbudowę własnych zasobów organizmu, regenerację i 

aktywację procesów uzdrawiania organizmu. 

 

Rysunek 14.  Krzywe HRV 
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Parametry pomiarowe 

Jako parametry zmienności rytmu serca przedstawiono następujące parametry: 

• puls 

• HRV 

• wskaźnik stresu 

• przywspółczulnego / sympatyczny układ nerwowy 

• R-MSSD 

• Alpha1 

• SDNN (odchylenie standardowe od średniej; jest miarą zmienności czasu trwania 

wszystkich odstępów RR) 

• SD1 i SD2 

• LF, HF i LF / HF 

• wiek kardiologiczny 

• wiek biologiczny 

• histogram 

• pojemność regulacyjny 

• wpływ leków 

 

  

Rysunek 15. Wyniki pomiaru analizatora Viva Vital pro.  
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Połączenie HRV i biorezonansów daje wyraźny obraz stanu fizycznego i psychicznego oraz 

otwiera możliwość rekomendowania konkretnych działań i precyzyjnego wykorzystywania 

własnej oferty terapeutycznej. 

Test oddechowy kontrolowany przez system szybko przybliża klientów do znaczenia 

głębokiego oddychania dla ich zdrowia. Porównywalny pomiar przed i po ćwiczeniu 

oddechowym (głębokie, powolne wdychanie i wydychanie) dokumentuje regulację, 

natychmiast przekonuje i motywuje. 

 

  

Rysunek 16. Wyniki HRV w bezpośrednim porównaniu przed i po teście oddechowym. 

Ponieważ stres psychiczny wydaje się być coraz bardziej odpowiedzialny za choroby, -

analizator Vieva Vital pro jest również idealnie przystosowany do stosowania w zarządzaniu 

zdrowiem w miejscu pracy. W tym przypadku ocena ryzyka dla zdrowia lub istniejące 

zarządzanie zdrowiem mogą regularnie przeprowadzać ocenę ryzyka psychologicznego, 

przełamując w ten sposób cykl stresu i zmniejszając straty długoterminowe. 
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Rysunek 17.  Obieg stresu. 

 

Rysunek 18. Widok histogramu HRV. 

4.3 Sporty Vieva 

Edycja Vieva sports to zorientowana na 

zdrowie analiza przydatności do indywidualnej 

optymalizacji treningu, a także urządzenie 

medyczne klasy 1. 

Fizjologiczne reakcje, jakimi organizm reaguje 

na trening, są tak indywidualne jak odcisk palca. 

 

 Rysunek 6 Startdisplay Vieva sports 
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Różne cele w treningu, rywalizacji i sportach rekreacyjnych, a także różne fizjologiczne 

przesłanki utrudniają ocenę i wspieranie umiejętności celowego i skutecznego szacowania 

wydolności sportowej. 

 

Informacje uzyskane w wyniku analizy autonomicznego układu nerwowego za pomocą 

pomiaru HRV w połączeniu z wartościami analizy biorezonansowej umożliwiają 

kompleksowe holistyczne spojrzenie. 

Mechanizmy regulacyjne współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego zapewniają 

szeroki zakres "komunikatów" za pośrednictwem analizy HRV, które można wizualizować w 

Vieva sports. Oprócz danych z pomiaru tętna, które odzwierciedlają intensywność stresu, 

nieprawidłowości w parametrach sportowych przyczyniają się do uzyskania kompletnego 

obrazu. 

W przypadku Vieva sports wybrano znaczące parametry pomiaru wyższego poziomu, które 

umożliwiają szybkie i skuteczne identyfikowanie słabych punktów i włączanie ich w 

planowanie treningów. 

Parametry pomiaru (między innymi) 

• wszystkie parametry HRV (patrz 3.2) 

• równowaga kwasowo-zasadowa 

• zasoby wodne 

• wolne rodniki / stres oksydacyjny 

• aktywność metaboliczna 

• mobilność 

• mięśnie 

• tkanka łączna 

• funkcja płuc 

• układ naczyniowy 

Aby sprawdzić regulacyjną pojemność autonomicznego układu nerwowego, można 

przeprowadzić test oddechowy z kontrolą systemu. Może być mierzony przed, po, w trakcie, 

a także w przyszłości tego sportu. 

Poprzez określenie wzorców tętna i interpretacji, biorąc pod uwagę wiek, płeć i wzorce 

treningu, plan treningowy może być kontrolowany skutecznie i indywidualnie, może być też 

wykorzystany do wyciągnięcia wniosków na temat stanu zdrowia. 

Optymalizacja szkoleniowego planowania metodycznego wraz z trenerem i / lub 

sportowcem może być stosowana w obszarach, w których występują nieprawidłowości. 

Indywidualne mocne i słabe strony można włączyć do planu szkolenia. 

Korzyści w branży fitness 
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• wykwalifikowana obsługa pierwszego kontaktu z nowym klientem (uzupełnienie arkusza 

wywiadu chorobowego) 

• przy kontroli treningu i żywienia od samego początku wartości takie jak czynności 

metaboliczne, poziom stresu, równowaga kwasowo-zasadowa, zdrowie jelit, zaopatrzenie w 

białka i substancje życiowe mogą być włączone w sposób ukierunkowany do opieki   

• odciążenie trenerów dzięki szybkiej dostępności danych i precyzyjnej prezentacji deficytów 

• skupienie się na rzeczywistych słabych punktach 

• zapobieganie przeciążeniu z powodu niewłaściwego treningu (wyniszczenie, utrata mięśni) 

• regularne monitorowanie postępów na pierwszy rzut oka 

• dodatkowe zalecenia określające niedobory składników odżywczych (białka, wartość PH, 

stres oksydacyjny 

 

Korzyści dla sportów drużynowych / klubów 

• łatwe wykrywanie całkowitego fizjologicznej sytuacji sportowca jako indywidualne i 

grupowe w porównaniu 

• koncentracja na rzeczywistych słabych punktach (brak substancji życiowych, stres serca, 

zaburzenia aktywności metabolicznej) 

• porównywanie zespołów wewnętrznie z prezentacją wzorców obciążenia 

• dokumentowanie postępów poszczególnych osób i grup 

• wysoka identyfikacja z klubem dzięki ocenie indywidualnego sportowca i jego 

indywidualnej sytuacji zdrowotnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rysunek 20. Wybrane parametry z Vieva sports. 
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Zakończenie. 
 

 

Systemy analizy Vieva są cennymi systemami do wykrywania warunków panujących w 

ludzkim ciele i możliwych zaburzeń równowagi. Odkryj różnorodne dziedziny zastosowań 

oraz oszczędność czasu i przejrzystość ocen. 

 

Delikatny i szybki proces analizy z Vieva przekonuje wysoką jakością przetwarzania, jasną 

prezentacją oraz oszczędnością czasu i indywidualną oceną wyników pomiarów. 

 

 

Wymagania sprzętowe i programowe 

 

Zalecane do użytku z komputerami PC / notebookami o niskim poziomie promieniowania 

(obudowa metalowa), takimi jak MacBook. Podczas korzystania z systemu MacOS wymagana 

jest instalacja maszyny wirtualnej z systemem operacyjnym Windows, której konfigurację 

możemy przesłać za opłatą. W każdym przypadku zwróć uwagę na następujące wymagania 

sprzętowe: 

 

Sprzęt: przynajmniej procesor Intel Core i3 

                        Co najmniej 4 GB pamięci RAM, co najmniej 8 GB 

                        Co najmniej 40 GB wolnego miejsca na dysku twardym 

                        Zalecany jest Windows 7 lub Windows 10 

 

Niezbędne jest połączenie internetowe w celu aktualizacji i funkcji synchronizacji, a także 

przypadków wsparcia. Do wysyłania dokumentów PDF wymagane jest ustalone osobiste lub 

firmowe konto e-mail. 
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