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BIOREGULĀCIJAS
TEHNOLOĢIJAS PASAULE
GABORS LEDŅICKIS

Mūsu misija
“Mans mērķis ir pētīt un izglītot zinātniskās, klīniskās un
sabiedrības kopienas, kas ir saistītas ar biofizikālo pieeju
bioloģijā un medicīnā; izstrādāt bioregulācijas terapijas
metodes un citas funkcionālas procedūras.”

Gabors Ledņickis
“Hippocampus-Brt Ltd.”
īpašnieks Bio-regulācijas
izstrādātājs

Agrīna interese par dziedniecisko mākslu
Gabors jau agrīnā vecumā saskārās ar ķermeņa locītavu un periartikulo audu bojājumiem. Viņa
locītavu problēmas, alerģijas un smagas migrēnas ļāva viņam apzināties uztura un dzīvesveida
faktorus. Viņa galvenās intereses izglītības jomā bija matemātika un fizika un jaunībā viņš
piedalījās matemātikas olimpiādēs.

Pagrieziena punkts
Svarīgs viņa dzīves pagrieziena punkts bija viņa mātes trīskāršās trūces operācija. No 11 gadu
vecuma viņš aktīvi piedalījās mātes rehabilitācijā un drīz vien izveidoja pats savu masāžas
tehniku, pateicoties savai ārkārtējai jutībai un neatlaidībai. Principā viņš izstrādāja jaunu šiatsu
- japāņu akupresūras masāžas - stilu. Vēlāk šī tehnika ļāva viņam izprast ķīniešu meridiānu
sistēmu un indiešu bioenerģētisko sistēmu.

Profesionālā karjera un studijas
Pēc 19 gadu vecuma Gabors ikdienā sāka nodarboties ar dziednieciskās mākslas praksēm. Viņa
pastāvīgie pētījumi ļāva izstrādāt sarežģītu bioenerģētisko pieeju, kas ietvēra fiziskos un garīgos
vingrinājumus, uztura elementus un cigun. Lai turpinātu studijas, 1983. gadā Gabors pameta Ungāriju.
•

pirmā vācu bioinformātisko ierīču pielietojuma metode - 1984. g.

•

akupunktūras studijas Societas Medicinae Sinensis (Minhene, Vācija) — 1985.-86. g.

•

datorizētas bioinformātiskās ierīces pirmais pielietojums — 1987. g.

•

fizioterapijas studijas Hogeschool van Amsterdam, Lietišķo zinātņu universitāte
(Amsterdama, Holande) — 1989. - 93. g.

•

BRT Brügemann Institut Internazionale Medizinische Arbeitskreis (Minhene, Vācija) — 1991. - 92. g.

•

psiholoģijas studijas Miškolcas filozofu asociācijā (Miškolca, Ungārija) — 1997. 2000. g.
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Mācoties par bioenerģētisko procesu dažādajām modalitātēm, Gabors guva motivāciju izstrādāt
kompleksu tehnoloģiju adaptācijas optimizācijai un visus loģistikas soļus audu un šūnu līmenī. Tāpēc viņa
galvenā uzmanība tika pievērsta elektromagnētiskajai biokomunikācijai un ar to saistītajiem pētījumiem.
Viņš uzsāka virkni sarežģītu pētniecības programmu, lai pierādītu praktisko piemērojamību:
a) mitogenētiskais starojums,
b) DNS biofotonu emisija,
c) informācijas saturs, ko pārraida tā dēvētie bioloģiskie logi, kā novērots lielākajās
Krievijas, Vācijas un Ziemeļamerikas pētniecības iestādēs.
•

Aktuālie izpētes projekti vairākos Ukrainas Zinātņu akadēmijas institūtos (Kijeva, Ukraina); galvenās
tēmas: BRT pielietojums onkoloģijā, gerontoloģijā, imunoloģijā, radiobioloģijā, neiroloģijā un
intensīvajā terapijā — 1993. - 98. g.

•

Sarežģītas funkcionālas elektrodiagnostikas metodes izstrāde un sertificēšana — Funkcionālais
elektrodinamiskais tests (FEDT) — un kompleksa diagnostikas un terapeitiskā ierīce ar EKG, BRT un
FEDT pielietojumiem — 1993. - 96. g.

•

Sadarbība ar Mārtina Blanka un Reba Gudmena pētniecības grupu (Patoloģijas un šūnu bioloģijas
departaments, Kolumbijas universitāte, Ņujorka, ASV); galvenā tēma: BRT izraisīta siltuma šoka
proteīna ekspresija — 1995. g.

•

Dalība dažādos pētniecības projektos Noetic Sciences institūtā (Sausalito, ASV); galvenās tēmas:
bezkontakta un tālvadības dziedinošo efektu identifikācija; funkcionālā elektrodinamiskā testēšana
(FEDT) un bioelektrisko testēšanas metožu loma dziedināšanas procesa uzraudzībā — 1995. - 97. g.

•

Sadarbība ar Mea-Van Ho pētniecības grupu (Bioloģijas katedra, Atvērtā universitāte, Miltonkeinsa,
Apvienotā Karaliste); tēma: BRT izraisītas tūlītējas un ilgtermiņa izmaiņas vielmaiņas procesos —
1996. - 97. g.

Hippocampus institūts Budapeštā, Ungārijā
Vēl viens nozīmīgs solis 1993. gadā bija Hippocampus institūta
dibināšana Budapeštā, Ungārijā. Gabors izveidoja
Hippocampus ar mērķi attīstīt
modernas iekārtas BRT pielietojumam, kā arī, lai
nodrošinātu klīnisko aprūpi un izglītību vienā
institūtā. Hippocampus ir kļuvis par unikālu
zināšanu centru attiecībā uz bioloģiskās
komunikācijas tehnoloģijām, kas darbojas šūnu
iekšējā un starpšūnu līmenī. 1994. gadā
Hippocampus institūta ietvaros tika izveidota arī
ambulatorā medicīnas klīnika, koncentrējoties uz
BRT pielietojumiem; papildus nodrošinot dienas
SPA pakalpojumus, bioloģiskā uztura centru un
naturopātijas pakalpojumus, kas nepieciešami
patiešām funkcionālas un holistiskas pieejas
īstenošanai.

BRT visā pasaulē
Tāpat 1993. gads bija gads, kad Gabors uzsāka sadarboties ar vairākām klīniskajām iestādēm,
kurās BRT kļuva par medicīnas un labsajūtas pakalpojumu pamatu. Pēdējo 20 gadu laikā simtiem
medicīnas, naturopātisko, hiropraktikas, bioloģiskās atgriezeniskās saites un labsajūtas centru sāka
izmantot BRT un
Hippocampus Institute nodrošina nepieciešamo izglītību visā pasaulē, lai izmantotu BRT klīniskā vidē.
Lietotāju loks strauji paplašinājās:
•

lielākie centri ir:


Nacionālais medicīniskās rehabilitācijas centrs Budapeštā,



Uzoki U. slimnīca Budapeštā,



UCLA Medicīnas centrs Santamonikā,



Medicana slimnīca Konjā,



Magnēta slimnīca Ankarā utt.

Nacionālais
medicīniskās
rehabilitācijas centrs
Budapeštā

B-Well klīnika Kankunas
viesnīcas teritorijā kļuva par
pirmo iestādi, kas ieviesa
LENYO SanoCenter
risinājumu.
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Ir daudzi lietotāji, kuri ir apmierināti ar BRT:
•

•

Slaveni ārsti, piemēram,


Arturo O’Byrne



Santiago Rojas



William Rea



Kamyar Hedayat



Özlem Kiran



Kemal Turhan



Anna Pfeifenroth



Elvira Babindak



Erzsebet Tusor



Valeria Szedlak-Vadocz



Vera Pilipovic



Divna Cvetkovic



Israel Finkelstein



Etienne Claudet



Ignacio Parada Bello



Vijaya Pratha

Dr. Elvira Babindák
Ungārijas Teikvando federācijas medicīnas direktore

Daudzas sporta komandas, tostarp vairākas Ungārijas Sporta federācijas


Ungārijas Kanoe federācija



Ungārijas Vingrošanas federācija



Ungārijas Handbola federācija



Ungārijas Nacionālā slidošanas federācija



Ungārijas Ūdenspolo federācija

Tamás Varga, ūdens polo
spēlētājs Pasaules čempions
un divkārtējs olimpiskais
čempions

Katalina Kováca,
Daudzkārtēja pasaules
čempione, trīskārtēja
olimpiskā čempione
smaiļošanā

Szilveszter Csollány,
Olimpiskais un Pasaules
čempions vingrošanā

Lekcijas
Gabora pētnieciskā darbība un dziļā iesaiste klīniskajā darbā ietvēra arī plašu darbību lektora
lomā.

Viņš lasīja lekcijas vairākās universitātēs un lielākajās slimnīcās, piemēram:
•

Aradas Arela Vlaicu universitāte (Arada, Rumānija)

•

Kārļa universitāte (Prāga, Čehija)

•

Mexico Angeles slimnīca (Mehiko, Meksika)

•

Santjago militārā slimnīca (Santjago, Čīle)

•

Sant Joan de Déu universitātes slimnīca Barselonā (Barselona, Spānija)

•

Ungārijas armijas Centrālā kara slimnīca (Budapešta, Ungārija)

•

Ungārijas armijas kara slimnīca (Peča, Ungārija)

•

Stambulas Tehniskā universitāte (Stambula, Turcija)

•

Instituto Politécnico Nacional (Mehiko, Meksika)

•

Lomonosova universitāte (Maskava)

•

Magnēta slimnīca (Ankara, Turcija)

•

Medicana slimnīca (Konja, Turcija)

•

Taivānas Valsts universitātes slimnīca (Taipeja, Taivāna

•

Nacionālā universitāte Kyiv-Mohyla Academy (Kijeva, Ukraina)

•

Universidad Americana (Sanhosē, Kostarika)

•

Sanhosē Valsts universitāte (Sanhosē, Kalifornija)

•

Semmelweis universitāte (Budapešta, Ungārija)

•

Taipejas Medicīnas universitāte (Taipeja, Taivāna)

•

Meksikas Nacionālā autonomā universitāte (Mehiko, Meksika)

•

Taras Ševčenko Nacionālā universitāts Kijevā (Kijeva, Ukraina)

•

Universidad de la Valle (Kali, Kolumbija)

•

Universidad Líbre (Kali, Kolumbija)

•

Boloņas universitāte (Boloņa, Itālija)

•

Padujas universitāte (Paduja, Itālija)

•

Pāvijas universitāte (Pāvija, Itālija)

•

Vīnes Universitāte (Vīne, Austrija)
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Homeodinamikas un BRT attiecības
Dabas spēki:
• Elektromagnētisms
• Spēcīga mijiedarbība
• Vāja mijiedarbība
• Gravitācija

Psiho-sociālā
regulācija

Spiediena regulācija

Hormonālā regulācija

Iekšējā/ārējā spēka
regulācija
pH
regulācija

Termoregulācija
Vielmaiņas
regulācija

Enerģijas un spēka
ražošana izdzīvošanai uz
Zemes

Kas ir homeodinamika? Tā ir dzīvo organismu adaptācijas aktivitāte, pielāgojoties ārējo un
iekšējo apstākļu maiņai , kas nodrošina to relatīvo bioloģisko stabilitāti.
Starp ķermeni un tā vidi notiek matērijas, enerģijas un informācijas apmaiņa. Šīs
“sastāvdaļas” dzīvajiem nodrošina pašpietiekošas funkcijas, kas kopā tiek dēvēti par
pašregulācijas procesiem.
Homeodinamikas sistēmu kontrolē elektromagnētiskie lauki. Pētījumi liecina, ka homeodinamikas
sistēmu kontrolē aktīvi izstaroti elektromagnētiskie viļņi no dažādiem audiem un šūnu struktūrām,
kā tie, kas tiek saņemti no apkārtējās vides (t.s. ārējie ritmizētāji). Organisma ārējo un iekšējo
elektromagnētisko mijiedarbību kolektīvi sauc par elektromagnētisko biokomunikāciju.
Bioregulācijas tehnoloģija (BRT): Fizikas laikmetā ir izpētīts un konstatēts, ka dzīvība ir
atkarīga no elektromagnētiskās biokomunikācijas kvalitātes. Vidēji cilvēka šūnā sekundē notiek
100 000 bioloģiskās darbības. BRT veicina optimālus komunikācijas apstākļus, tā ir īpaša
telekomunikāciju tehnoloģija, kas ļauj optimizēt šūnu iekšējos un starpšūnu procesus. Tādējādi
BRT būtiski uzlabo adaptācijas procesus un stabilizē homeodinamiku.
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BRT pirmsākumi
Mīksto audu un kaulu atjaunošana
Bioregulācijas tehnoloģiju un/vai terapijas pamatā ir centieni izprast organisma pašatjaunošanās
spējas. Pētnieciskais darbs pirms Otrā Pasaules kara tika klasificēts, bet tieši Ņujorkas štata
Sirakūzas militārās slimnīcas ortopēds un ķirurgs Roberts O. Bekers uzsāka ilgu pētījumu, lai
izprastu, kādi spēki ietekmē brūču dzīšanu un kaulu atjaunošanos, kas ļāva iegūt svarīgākos
klīniskos datus BRT vajadzībām. Tika identificētas atjaunošanās mehānismos iesaistīto audu
elektriskās īpašības; un audu atjaunošanās spēju zuduma gadījumā kā cēlonis tika konstatētas
samazinātas audu elektromagnētiskās komunikācijas funkcijas. Lai veicinātu šos komunikācijas
procesus, pirmās FDA apstiprinātās ierīces tika izstrādātas jau 1970. gados sadarbībā ar
Kolumbijas universitāti Ņujorkas štatā.

1. Becker RO, Bachman CH, Bioelectric effects in tissue, Clinical orthopaedics and related research, 1965 Nov-Dec;43:251-3, PMID: 5861096
2. Marino A, Becker RO, Piezoelectric effect and growth control in bone, Nature, 1970 Oct 31;228(5270):473-4, PMID: 5482504
3. Becker RO, The basic biological data transmission and control system influenced by electrical forces, Annals of the New York Academy
of Sciences, 1974;238:236-41, PMID: 4531264
4. Becker RO, Cone CD, Jaffe LF, Parsegian VA, Pohl HA,Weiss L, Panel discussion: The role of electrical potential at the cellular level in
growth and development, Annals of the New York Academy of Sciences, 1974;238:451-6, PMID: 4531274
5. Baker B, Spadaro J, Marino A, Becker RO, Electrical stimulation of articular cartilage regeneration, Annals of the New York Academy of
Sciences, 1974;238:491-9, PMID: 4548334
6. Baker B, Becker RO, Spadaro J, A study of electrochemical enhancement of articular cartilage repair, Clinical Orthopaedics and Related
Research, 1974 Jul-Aug;(102):251-67, PMID: 4425033
7. Fuller RG, Marino AA, Becker RO, Photoconductivity in bone and tendon, Biophysical journal, 1976 Jul;16(7):845-6, PMID: 938723,
PMCID: PMC1334905
8. Marino AA, Becker RO, Electrical osteogenesis: an analysis, Clinical Orthopaedics and related research, 1977 Mar-Apr;(123):280-2,
PMID: 852183
9. Becker RO, Spadaro JA, Marino AA, Clinical experiences with low intensity direct current stimulation of bone
growth,Clinical Orthopaedics and related research, 1977 May;(124):75-83, PMID: 304404
10. Becker RO, Induced dedifferentiation: a possible alternative to embryonic stem cell transplants, NeuroRehabilitation. 2002;17(1):2331, PMID: 12016344

Bioloģiskās komunikācijas kanālu raksturojums
Anatomijas un fizioloģijas profesors, ārsts un ASV Gaisa spēku pētnieks adaptācijas
mehānismu jautājumos V. Ross Adlijs atklāja vāju elektromagnētisko lauku nozīmi
membrānu transporta sistēmās un starpšūnu enzīmu sistēmās. Pēc sistemātiskiem
pētījumiem 20 gadu garumā viņš spēja aprakstīt tādu iekšējo signalizēšanas procesu
galvenās īpašības, kuri kontrolē vielmaiņas aktivitāti šūnu līmenī.
Frekvences rezonanse un intensitāte ir svarīgi aspekti, kas izraisa izmaiņas vielmaiņas
procesos, kā norādīts tālāk minētajos zinātniskajos rakstos:

1. Bawin, S. and Ross Adey, W. (1976): “Sensitivity of Calcium Binding in Cerebral Tissues to Weak Environmental Electric Fields Oscillating
at Low Frequency,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA 73, 1999–2003.
2. Adey W.R., Bawin S.M. (1977): “Brain interactions with weak electric and magnetic fields”. in Neurosci. Res. Prog. Bull. 15:7, pp. 121-129.
3. Adey W. R. (1980): Frequency and Power Windowing in Tissue Interactions with Weak Electromagnetic Fields. in Proceedings of the
IEEE, vol. 63, no. 1, p. 119-125.
4. Adey W.R. (1989): Cell Membranes, Electromagnetic Fields, and Intercellular Communication. In Brain Dynamics, Volume 2 of the
series Springer Series in Brain Dynamics, ISBN 978-3-642-74559-1 - pp. 26-42
5. Interaction Mechanisms of Low-Level Electromagnetic Fields in Living Systems, Adey W.R. Editor; Oxford University Press New York, 1992.

Pētnieciskais darbs Zinātņu akadēmijā
Gabora pētnieciskā darbība Kijevā sākās 1993. gada janvārī; viņa pirmā prioritāte bija parādīt,
ka katra bioloģiskā vienība organismā saņem informāciju no attiecīgajām fizioloģiskajām
vienībām un adaptācija galvenokārt ir atkarīga no informācijas nodošanas kvalitātes. Šajā ziņā
viņa pieņēmums bija, ka informācijas saturs, fizioloģiskās informācijas plūsmas modeļi, ir vēl
svarīgāki nekā citi viļņu aspekti. Tāpēc viņš uzstāja, ka šūnu atjaunošanās funkcijas var
optimizēt (pat nāvējoši ievainotu šūnu struktūru gadījumā), padarot pieejami visu šādas audu
sistēmas informācijas saturu. BRT pētījumi ar
a) cilvēka asiņu imūnšūnām;
b) drosofiliem agrīnas attīstības posmā;
c) imūndepresētām pelēm pēc ilgstošas jonizējošā starojuma iedarbības
apstiprināja, ka katras dzīvās šūnas homeodinamika ir atkarīga no informācijas pieejamības un,
pielietojot īpašas tehnoloģijas, kas veicina informācijas nodošanu, šūnas var atsākt normālu
darbību.

Lednyiczky, G. In vitro und in vivo Versuche, um die Kontrollfunktion niederenergetischer Bio-informationen und anderer Schwingungen zu
demonstrieren’ (in: Niederenergetische Bioinformation, Ed.: P.C. Endler and A. Stacher 1997; Facultas Universitätsverlag, Wien) pp. 115-152.

Bioloģiskā loga jēdziena jaunā definīcija

Gabors saprata, ka informācijas apstrāde ir atkarīga no daudziem fizioloģiskajiem
aspektiem, kā arī tajā pašā laikā - no vides faktoriem. Tādējādi loga (t.i. Adeja loga)
jēdziens ir jāpaplašina, iekļaujot visu veidu ritmiskos vibrācijas procesus, kas tiek
izmantoti pašregulācijā. Mūsdienās audu un funkciju specifiskie sakaru kanāli tiek saukti
par «Bioloģiskajiem logiem” (BL); BL drīzāk uzskatāmi par vairāku komponentu kopumu,
nevis atsevišķiem viļņu parametriem, tāpēc Hippocampus Institute veiktajos pētījumos
tiek ņemta vērā arī šūnu un visu bioloģisko vienību fraktāļu daba, kas vienlīdz lielā mērā pierāda
bioloģiskās informācijas pastāvēšanu (fraktāļu daba). Tāpēc bioloģiskās informācijas nodošanas
(t. i., BRT) veicināšanai ir nepieciešama nedaudz atšķirīga pieeja nekā parastajām
telekomunikāciju tehnoloģijām.

1. Lednyiczky, G. and Nieberl, J.: Cerebellum Multichannel Biofeedback Instrument. Proceedings of the 1st World Congress on
Magneto-therapy, London, 1996, p. 190
2. Lednyiczky, G. and Nieberl, J.: Biological resonance and the state of the organism. In: Potentiating Health and the Crisis of the
Immune System, Mizrahi, et al., eds. Plenum Press, New York, NY, 1997, pp. 223-242.

Homeodinamikas jēdziens
Šajā laikā Eiropā Austrijas histologs un embriologs, Grācas Universitātes profesors, vēlāk Vīnes
universitātes Histoloģijas un embrioloģijas departamenta direktors, Alfrēds Pišingers
raksturoja elektromagnētisko dabu kā jaunu visa ķermeņa regulēšanas sistēmas veidu, kas
darbojas ar ārpusšūnu matricas palīdzību. Šī organisma galvenā kontroles sistēma ļāva izprast
ķermeņa galveno ķīmisko izmaiņu spēkus un saskatīt saikni starp vides izmaiņām, informācijas
nodošanu un adaptāciju kā tādu. Ārpusšūnu matrica ar savu šķidro kristālisko dabu tiek
uzskatīta par organisma daļu, kas vispirms pielāgojas katrām vides izmaiņām, neatkarīgi no tā,
vai tā būtu temperatūras maiņa, uzturs, infekcija, toksicitāte, mentālais stāvoklis vai garīgais
mērķis. Matricas dinamiskā kārtība tiek uzturēta ar nepārtrauktas enerģijas un informācijas
apmaiņas palīdzību.

Ūdens loma organismā
Vēlāk 1990. gados Gabors sadarbojās ar Olgu Žalko-Titarenko un viņas pētnieku grupu
Ukrainas Nacionālajā Zinātņu akadēmijā, kas ļāva atklāt, ka ūdens molekulas,
kas ir sasaistītas ar matricas sastāvdaļām, piedalās struktūras veidošanā un var vienlaikus
uzglabāt un pārraidīt informāciju un enerģiju bioloģisko sistēmu ietvaros. Tāpēc organisma
veselības un veselības uzturēšanas centieni jāapraksta “homeodinamikas” ziņā, nevis
“homeostāzes” ziņā.

Simetrija

Asimetrija

Izstiepšanās + deformācija

Shematisks vibrāciju pamata tipa attēlojums ūdens molekulā

Ūdeņraža saites ūdenī: klastera (pa kreisi) un ķēdes (pa labi) struktūru piemēri

1. Lednyiczky G., Lakiza O., Zhalko-Tytarenko O., Sakharov D. Positional Information Transfer by using the Endogenous Electromagnetic
Fields of Embryonic and Malignant Cell Cultures, Abstract book of the 18th Annual Meeting of the Bioelectric Society, Victoria, BC, June 914, 1996.
2. O. Zhalko-Tytarenko, V.Liventsov, G.Lednyiczky: Endogenous Electromagnetic Field Pattern Formation In Water; Presented at
the Unconventional Therapies Conference, Monte-Carlo, Monaco, 6-7 December 1996

Redzama elektromagnētiskā pašregulācija
1980. gados Mea-Van Ho pētnieku grupa Atklātajā universitātē, Anglijā, izstrādāja polarizētu
mikroskopijas sistēmu, lai padarītu redzamas šīs elektriskās izmaiņas matricā. Arī viņas
grupas pētījumi liecina, ka pat embrionālās attīstības stadijās attīstību kontrolē
elektromagnētiskā mijiedarbība. Gabora pētījumi Kijevā, Gerontoloģijas institūtā palīdzēja
sīkāk izpētīt elektromagnētiskās biokomunikācijas aspektus un demonstrēt
elektromagnētiskās mijiedarbības nozīmi agrīnos attīstības posmos, tostarp pašatjaunošanās
un izdzīvošanas procesos. Šis iepriekšējo pētījumu papildinājums ietvēra komunikācijas
veicināšanas tehnoloģiju izstrādi, kā rezultātā tika izveidota BRT terapijas nozare.
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BRT ierīču izstrāde
Hippocampus institūts Budapeštā, Ungārijā, sāka izstrādāt pirmo testa aprīkojumu, kam sekoja
terapijas ierīces - to visu pamatā bija iepriekš minētie organisma pašregulācijas procesu
pētījumi. Pirmais 12 kanālu tests un 1 kanāla terapijas ierīce, Smadzenīšu daudzkanālu
medicīniskais instruments (CMMI), tika radīts 1994. gadā un 1996. gadā tas tika sertificēts kā
medicīnas ierīce.
Organisma signālu ievadīšana adaptācijas veicināšanai
1998. gadā tika ieviesta pirmā CellCom ierīces paaudze. Šī ierīce apstrādā organisma
elektromagnētiskos signālus un izmanto noteiktus endogēno signālu vibrācijas
komponentus terapijā. Endogēnā BRT metode ļauj bioloģiskajām struktūrām saņemt
organisma komunikācijas tīklā pieejamam informācijas saturam precīzi atbilstošus
informācijas komponentus.

BRT mājas ierīces
2000. gadā Hippocampus institūts ieviesa nelielas, pārnēsājamas CMMI terapijas moduļa
versijas lietošanai mājās. Gadu gaitā tam sekoja dažādi mājās lietojamu ierīču modeļi, lai BRT
būtu pieejama ikvienam.

Daudzkanālu ierīces
Paaugstināta vides radītā stresa ietekme uz organismu lika izstrādāt ierīces, kas vienlaikus
darbojas vairākos bioloģiskajos līmeņos. Tā radās 4 kanālu BRT tehnoloģija, kas vienlaikus var
atbalstīt četrus dažādus sakaru kanālus. Parasti nervu sistēmas, asinsrites sistēmas un
gremošanas sistēmas darbība tiek veicināta vienlīdz lielā mērā ar terapijas mērķa zonu.

Jaunas profesionālās ierīces un sertifikācijas jautājumi
Pēc politiskajiem sarežģījumiem attiecībā uz stingrāku medicīnas jomas regulējumu Ungārijā,
Hippocampus institūts neturpināja savu ierīču medicīnisko sertifikāciju, bet gan klasificēja tās
kā “labsajūtas iekārtas”, lai tās varētu izmantot visas lietotāju grupas. 2011. gadā uz 3
gadiem lielākā daļa jaunās paaudzes tehnoloģiju atkal tika klasificētas kā “medicīnas ierīces”.
Sakarā ar izmaiņām atkārtotas sertifikācijas politikā 2014. gada septembrī šie sertifikāti
netika atjaunoti, jo BRT būtiski atšķiras no alopātiskās terapijas pieejām, un tās izmantošana
nav saistīta ar nevienu medicīnisku prasību. BRT sniedz informāciju un bioloģiskās vienības
var sekot līdzi ar precīzākām adaptācijas reakcijām to vielmaiņas procesos;
kas ļauj panākt augstāku bioloģisko saskaņotību, spēcīgāku imūnsistēmu un pieņemt labākus
lēmumus garīgajā un emocionālajā līmenī.
Hippocampus institūtā kategorija “profesionālā iekārta” nozīmē profesionālās dokumentācijas
funkcijas programmatūrā, kur katra sesija tiek automātiski piešķirta noteiktam klientam un
nodrošinot, ka viens klients nevar saņemt cita klienta protokolu.

Profesionālās ierīces
Lenyo CellCom (LCC)
LCC ir endogēna ierīce, jo tā izmanto unikālus organisma signālus, ko saņem divi ieejas kanāli.
Izmantojot izsmalcinātu filtrēšanas un modulācijas tehnoloģiju, bioloģiskā loga (BL) faktiskais
saturs tiks izmantots, lai veicinātu informācijas apstrādi organismā.
Vairāk nekā 650 iepriekš ielādētas programmas un vairāk nekā 600 protokoli (konkrētiem
audiem un saslimšanām) padara šo ierīci īpaši lietotājam draudzīgu. Iespējams izveidot arī
pielāgotus protokolus vai importēt tos no citu mediķu izmantotajām ierīcēm.
Sesijas ir īsākas nekā deviņdesmit minūtes, dažreiz tikai divdesmit minūtes, un tā kā tās
ārkārtīgi lielā mērā ietekmē informācijas apstrādi specifiskajās bioloģiskajās apakšvienībās,
ierīce parasti jālieto tikai reizi vai divas reizes nedēļā. LCC sesijas regulāri papildina citas
eksogēnas BRT sesijas, lai veicinātu organisma adaptācijas reakcijas, kas uzsāktas, veicot
LCC sesiju.

Lenyo SanoCenter (LSC)
LSC ir profesionāla eksogēno ierīču sistēma, pateicoties tās daudzpusībai un kompleksumam.
Tas var veidot signālu ģeneratoru tīklu un vienlaikus apkalpot līdz 64 klientiem vai nodrošināt
vairākas programmas vienai personai.
Vārds “eksogēns” šeit kalpo kā nošķīrums no BRT endogēnās pieejas, kur ieejas signālus
sesijas laikā nodrošina organisms. Šeit par ģenerēto lauku atbild unikāls signāla ģenerators
un antena/ aplikators, kas kalpo kā viļņu pārneses ierīce organisma signālu iekšējai
komunikācijai. Šim laukam jābūt precīzi pielāgotam konkrētajam BL, lai šūnas varētu saņemt
visus faktiski pieejamos bioloģiskos signālus antenas diapazonā.
Katrs BL tiek atbalstīts vidēji tikai dažas sekundes vai ne vairāk kā vienu minūti, jo cilvēka
šūnām piemīt neticami ātrs vielmaiņas aktivitātes ātrums. Programma parasti satur 30-85
apakšprogrammas dažādu mērķa zonu BL; tas nodrošina, ka mērķa bioloģiskās apakšvienības
dažādās metabolisma aktivitātes tiek pienācīgi atbalstītas to adaptācijas procesos.
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Lielākā daļa LSC protokolu ir sagatavoti 4 kanālu ierīcei, kur četri neatkarīgi signālu ģeneratori
sinerģiski piegādā nesējviļņus
sesijas laikā. To var salīdzināt ar orķestri,
kur dažādi instrumenti atbalsta cits citu
melodijas atskaņošanā un katra nots un
melodija kopā veido
simfoniju. Ja cilvēka ķermeni var
aprakstīt kā lielu orķestri, kur dažādas
orgānu grupas atspoguļo dažādas
instrumentu grupas, orgānu un
orgānus veidojošo šūnu mijiedarbība
ir tik pat svarīga kā dažādu
instrumentu savstarpējā saspēle
orķestrī. Tieši tāpēc daudzkanālu
BRT ierīce ir efektīvāka nekā viena kanāla
ierīce, gluži tāpat kā viens instruments var
atskaņot mazāk detaļu nekā
viss simfoniskais orķestris, kas padara skaņu
pilnvērtīgu.
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Mājas ierīces
Lenyo Harmony un Lenyo Sport
Abas ierīces nodrošina 4 kanālu darbību, tāpat kā SanoCenter, taču tām nav nepieciešams
dators, lai izvēlētos protokolus. Tās ir pārnēsājamas un finansiāli pieejamas ierīces versijas, kas
ir pielāgotas noteiktas lietotāju grupas vajadzībām. Tomēr abas ierīces ir vienlīdz piemērotas
pretnovecošanās iedarbības panākšanai.
Lenyo Harmony: uzvedības problēmas
• garastāvokļa un emocionālās problēmas
• smagas uzvedības problēmas
• nemiers
• miega traucējumi
• toksicitāte un gremošanas
sistēmas problēmas
• stresa izraisīta imūnsistēmas
novājināšanās

Lenyo Sport: risina ar paaugstinātu fizisko aktivitāti saistītas problēmas
•
•
•
•
•

•

visa veida fiziskas traumas, mikro un makro traumas, kaulu lūzumi, infekcijas
nogurums un izsīkums
muskuļu un locītavu problēmas
relaksācijas atbalsts
ja darba slodze pārsniedz
organisma reģenerācijas spēju
ar vielmaiņas aktivitāti saistītas problēmas

Hippocampus nodrošina izglītību visiem lietotājiem
Profesionāliem veselības aprūpes sniedzējiem ir
nepieciešama rūpīga un detalizēta izglītība, lai iepazītos ar
jauno
funkcionālās pieejas paradigmu, kuras pamatā ir
bioinformātika. BRT nepieciešama uz informāciju un
pašregulāciju balstīta pieeja organisma adaptācijas
procesiem.
Vide un organisms pastāvīgi mijiedarbojas un
savstarpēji ietekmē viens otru; dabas vienotība šķiet
neapšaubāma un šobrīd tiek izstrādātas uz procesu
orientētas novērtēšanas metodes. Līdz šim cilvēka
ķermenis, šķiet, ir visjutīgākais mērinstruments.
Tā saucamā mērījumu objektivitāte kļuva ļoti relatīva,
pateicoties pašai izveidotajai mērījumu sistēmai. Visus
šos faktorus, kas sniedz cilvēkam laimi un apmierinājumu, nevar izmērīt
“objektīvi”, no otras puses, nav divu vienādu hronisku sāpju un fizioloģisko funkciju zuduma gadījumu; tieši
šajā dinamikā mainās uzskati par agrāk izveidotajiem bioloģijas un veselības aprūpes likumiem.
Hippocampus institūts piedāvā 200 akadēmisko stundu programmu, kas ir pamatizglītība visiem
profesionālajiem BRT lietotājiem. Papildu izglītības programmas tiek nodrošinātas, pamatojoties uz
lietošanas jomu vai terapijas protokoliem. Papildus apmācībai ierīces lietošanā, mācību programma
ietver uztura, fiziskās aktivitātes jautājumu, garīgā un emocionālā stāvokļa līdzsvarošanu un ar TCM
saistītus pašregulācijas veicināšanas aspektus. Vidēji BRT apmācības prasa 2-3 gadus. Visā 1400 stundu
ilgā BRT kursa laikā Hippocampus institūts nodrošina nepārtrauktu tiešsaistes atbalstu visiem
praktizētājiem.
Neprofesionāliem lietotājiem Hippocampus institūts
nodrošina īsākas mācību programmas, kas ir ļoti
informatīvas un dzīvi mainošas. BRT mērķis ir atbalstīt
visas dažādās organisma adaptācijas aktivitātes, līdz ar to
izglītības programmas veicina ne tikai tehniskās informācijas
apguvi, bet arī aktīvas līdzdalības un iesaistīšanās
dziedināšanas procesā uzvedības aspektus. Šis ceļojums
ietver apzinātu lēmumu pieņemšanu bioloģiskās
saskaņotības atbalstam . Publiskās lekcijas un īpaši
organizēti klientu atbalsta pasākumi notiek daudzās un
dažādās BRT klīnikās.

BRT pielietojums pats par sevi ir izglītības process
BRT nav tikai moderna tehnoloģija, kas ietver virkni dažādu ierīču, bet gan vairākas
tehnikas, kas liek vērst uzmanību uz organismā un ap to notiekošajiem procesiem.
Tāpēc visas BRT sesijas ietver arī dzīvesveida izmaiņas un veselības aprūpes speciālisti
nepārtraukti māca, kā izvairīties no turpmākas dabiskās ķermeņa informācijas plūsmas
nosprostošanas. BRT ir “zaļā revolūcija” visos dzīvos aspektos, jo BRT novērtē un optimizē
informācijas plūsmu. Tajā pašā laikā BRT māca izvairīties no visām lietām, kas neitralizē
dabiskos adaptācijas procesus, tādējādi BRT dod jaunas iespējas visiem lietotājiem.

BRT dod jaunas iespējas lietotājiem
Ejot pa pašizlīdzināšanas (pašdziedināšanās) un pašatklāšanās ceļu, visi BRT lietotāji kļūst
vairāk pieredzējuši pašnovērošanā un apzinātā lēmumu pieņemšanā. Ēšana, dzeršana,
iepirkšanās, miegs, fiziskās aktivitātes, kā arī brīvā laika aktivitātes un sociālā mijiedarbība
mainās un kļūst mierīgāka. BRT lietotāji vairāk apzinās, kādas ir viņu komunikācijas un
adaptācijas sistēmas vajadzībām, un norobežojas no nevajadzīgas, modīgas uzvedības.
BRT veicina dziļu pieredzi, attīstot spēcīgu klātbūtni, nošķirot pieejamās iespējas un
rosinot autentisku, atbilstošu izvēli. To mēs saucam par jaunām iespējām.
Veselības aprūpes speciālisti, kuri izmanto BRT, atgriežas pie personīgā un ģimenes
konsultanta “vecā” modeļa; fizioloģiskā un emocionālā līdzsvara uzturēšana atkal ir viņu
prioritāte. Tieši tā biofizika atrisina notiekošo cīņu starp “vecmodīgām” un “mūsdienu”
tendencēm bioloģijā un veselības aprūpē un piedāvā “cilvēka mēroga” personalizētu problēmu
risināšanu katrā individuālā gadījumā. Veselības aprūpes speciālisti savā darbā atkal atrod
cieņu un intelektuālo prieku, bet pacienti kļūst par apmierinātiem klientiem ar nepārtraukti
pieaugošu motivāciju. Pašcieņa tiek atjaunota abās pusēs.
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Profesionālās izglītības moduļi
1. Vispārējā BRT - pamata līmeņa kurss (200 stundas)
1. Vielmaiņas darbības ātrums un kompleksitāte
2. Sinhronizācijai nepieciešamie pašregulācijas mehānismi
3. Adaptācija - definīcija no biofizikas viedokļa
4. Elektromagnētiskās biokomunikācijas pētījumu vēsture
5. Iekšējie rosinātāji
6. Ārējie rosinātāji
7. Bioregulācijas tehnoloģiju (BRT) definīcija
8. BRT lietojumi akūtā aprūpē
9. BRT lietojumi hroniskos gadījumos
10. BRT lietojumi paliatīvajā aprūpē
11. BRT lietojumi profilaktiskajā aprūpē
12. BRT stresa pārvaldībā
13. BRT veiktspējas optimizācijā
14. BRT kombinācija ar citām tehnikām un intervencēm
15. Dzīves stila aspekti un BRT
16. Kā sazināties ar pacientiem, kā motivēt klientus
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2. Vispārējā BRT - padziļināts kurss (1400 stundas)
1. BRT pamata līmeņa kurss
2. Elektromagnētiskās biokomunikācijas uztura aspekti
3. Daudzpakāpju ķīmiskā jutība
4. Pārtikas nepanesība un alerģija
5. Alerģijas psihoemocionālie aspekti
6. Personīgās un ģimenes informācijas apstrāde
7. Ārējo procesu ietekme uz stresa pārvaldību un lēmumu pieņemšanu
8. Iekšējo procesu ietekme uz stresa pārvaldību un lēmumu pieņemšanu
9. Funkcionāla pieeja fizioloģijā un homeodinamikas jēdziens
10. Asinsrites sistēma un BRT
11. Saistaudu loma trofiskajā aktivitātē un elektromagnētiskajā biokomunikācijā
12. Tradicionālā ķīniešu medicīna (TĶM) un BRT
13. Kustību un balsta sistēma un BRT
14. Novecošana un BRT
15. Auglība, funkcionālā neauglība un BRT
16. Ginekoloģija un BRT
17. Androloģija un BRT
18. Pediatrija un BRT
19. Nervu sistēma un BRT
20. Miegs, atpūta, garīgā-emocionālā līdzsvarotība un BRT
21. Darbības optimizācija un preventīvas pieejas
22. Veselības aprūpes speciālistu pašaprūpe
23. Sporta medicīna un BRT
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3. BRT fizioterapijā (144 stundas)
1. BRT vēsture
2. Jaunas pieejas fizioterapijā, kas balstītas uz elektromagnētiskās
biokomunikācijas pētījumiem
3. BRT un sāpju pārvaldība
1. ar izturību saistīti faktori
2. vides faktori
3. dzīves stila faktori
4. akūtu sāpju novēršana
5. hronisku sāpju novēršana
4. BRT un asinsrites sistēmas atbalsts
5. BRT un muskuļu enerģijas optimizācija
6. BRT un muskuļu koordinācijas un elastīguma uzturēšana
7. BRT un brūču dzīšana
8. BRT un rehabilitācija pēc operācijas
9. BRT un rehabilitācija pēc amputācijas
10. BRT un manuālā terapija
11. BRT un hiropraktiskās aprūpes modalitātes
12. Kaulu, locītavu un mugurkaula stiprināšanas programma (BojoSip)
13. Muskuļu līdzsvara programma (MBP)
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4. BRT gerontoloģijā (144 stundas)
1. BRT vēsture
2. Jaunas pieejas gerontoloģijā , kas balstītas uz elektromagnētiskās
biokomunikācijas pētījumiem
3. BRT un hormonālā sistēma
4. BRT un vides stresa faktori, tostarp daudzpakāpju ķīmiskā jutība
5. BRT un sensoro sistēmu atbalsts
6. BRT un gremošanas sistēmas atbalsts
7. BRT un asinsrites sistēmas atbalsts
8. BRT un miega pārvaldība
9. BRT un garīgi-emocionālais līdzsvars
10. BRT un atmiņas veicināšana
11. Garīgā tonusa programma (MFP)
12. Redzes uzlabošanas programma (VIP)
13. Dzirdes uzlabošanas programma (HIP)
14. Kaulu, locītavu un mugurkaula stiprināšanas programma (BojoSip)
15. Muskuļu līdzsvara programma (MBP)
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5. BRT sporta medicīnā (144 stundas)
1. BRT vēsture
2. Jaunas pieejas sporta medicīnā, kas balstītas uz elektromagnētiskās biokomunikācijas
pētījumiem
3. Iedzimti un ar izturību saistīti adaptācijas faktori
4. BRT un akūti ievainojumi
5. BRT un hroniski ievainojumi
6. BRT un mikroievainojumi
7. BRT un sporta uzturs
8. BRT un ceļošana
9. BRT un miegs, atpūta, garīgā-emocionālā līdzsvarotība
10. BRT un sporta psiholoģija
11. BRT un kompleksa veiktspējas optimizācija
12. Lenyo Stresa vadības programma (LSMP)
13. Kaulu, locītavu un mugurkaula stiprināšanas programma (BojoSip)
14. Muskuļu līdzsvara programma (MBP)
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BRT vēsture
Jaunas pieejas stresa vadībā, balstoties uz
elektromagnētiskās biokomunikācijas pētījumiem
BRT un dzīves stila elementi
ēšanas paradumi
fiziskās aktivitātes
garīgās aktivitātes
miega un atpūtas paradumi
Garīgi-emocionālā līdzsvara vingrinājumi
Lenyo Stresa vadības programma (LSMP)

7. BRT un profilaktiskā aprūpe (144 stundas)
1. BRT vēsture
2. Jaunas pieejas profilaktiskajā aprūpē, kas balstītas uz elektromagnētiskās
biokomunikācijas pētījumiem
3. BRT un gremošanas sistēma
4. BRT un asinsrites sistēma
5. BRT un hormonālā sistēma
6. BRT un miega pārvaldība
7. BRT un garīgi-emocionālais līdzsvars
8. Garīgi-emocionālā līdzsvara vingrinājumi
9. BRT un dzīves stila elementi
1. ēšanas paradumi
2. fiziskās aktivitātes
3. garīgās aktivitātes
4. miega un atpūtas paradumi
5. ģimenes dinamika
6. skolas un darba vietas dinamika
10. BRT un vides stresa faktori, tostarp daudzpakāpju ķīmiskā jutība
11. Lenyo Stresa vadības programma (LSMP)
12. Kaulu, locītavu un mugurkaula stiprināšanas programma (BojoSip)
13. Muskuļu līdzsvara programma (MBP)

32

8. BRT psiholoģijā un uzvedības medicīnā (144 stundas)
1. BRT vēsture
2. Jaunas pieejas psiholoģijā un uzvedības medicīnā, kas balstītas uz
elektromagnētiskās biokomunikācijas pētījumiem
3. BRT un vides stresa faktori, tostarp daudzpakāpju ķīmiskā jutība
4. BRT un dzīves stila elementi
1. ēšanas paradumi
2. fiziskās aktivitātes
3. garīgās aktivitātes
4. miega un atpūtas paradumi
5. ģimenes dinamika
6. skolas un darba vietas dinamika
5. BRT un emocionālie atribūti saskaņā tradicionālo
ķīniešu medicīnu (TĶM)
6. BRT
7. BRT
8. BRT
9. BRT

un
un
un
un

ar izturību saistītās emocionālās iezīmes
bailes, trauksme, neizlēmība
uzmanības deficīta traucējumi (ADD)
uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi (ADHD)

10. BRT un autisma spektra traucējumi (ASD)
11. BRT un pēctraumatiskā stresa traucējumi (PTSS)
12. BRT un depresija
13. Vingrinājumi psiholoģiskajam līdzsvaram
14. Lenyo Stresa vadības programma (LSMP)
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BRT ierīču pielietojums
LENYO BRT ierīces ir paredzētas, lai uzlabotu organisma komunikācijas un adaptācijas
spējas un tādējādi arī vispārējo labsajūtu, patērējot minimālu enerģijas daudzumu.
LENYO bio-regulācijas tehnoloģijas (BRT) ievēro sistēmisku un visaptverošu pieeju,
uzskatot organismu par kompleksu regulatīvo sistēmu. BRT mērķis ir radīt labāku
pašregulācijas vidi visos bioloģiskās aktivitātes līmeņos un LENYO BRT programmas
izmanto visus galvenos komunikācijas kanālus, kas ir saistīti ar dažādiem pašregulācijas vai
adaptācijas problēmas aspektiem.

(1) Gerontoloģija





PTSS = visi posttraumatiskā stresa
traucējumi
reakcijas uz laika apstākļiem



ar nervu sistēmu saistītas libido problēmas



•

Gremošanas sistēma


samazināta kuņģa sulas ražošana



lēna peristaltiskā aktivitāte



hronisks aizcietējums



apetītes trūkums



reflukss



gaitas problēmas



caurās zarnas sindroms



hroniskas muguras sāpes

ar resnās zarnas problēmām saistīta
imūnsistēmas aktivitātes samazināšanās
(samazināta B-limfocītu funkcionālā
aktivitāte)



muskuļu spēka zudums



locītavu problēmas



kaulu kvalitātes problēmas



kustību koordinācijas problēmas

cukura līmeņa asinīs regulēšanas problēmas



hroniski mīksto audu sāpju sindromi

ar gremošanas sistēmu saistītas libido
problēmas



ar kustību un balsta sistēmu saistītas libido






•

Asinsrites sistēma



samazināta perifērā cirkulācija un ar to
saistītās pH un audu kvalitātes problēmas
stagnācija limfātiskajā sistēmā



vazomotoriskās aktivitātes disfunkcija





samazināta asins piegāde dzīvībai svarīgos
orgānos, tostarp sirdī
sirds ritma problēmas



smadzeņu asins apgādes problēmas








•

miega traucējumi

samazinātas ADL spējas (= ikdienas darbības,
piemēram, staigāšana, mājsaimniecības darbi
u.t.t.)
sliktas asinsrites izraisītas čūlas
ar asinsriti saistītas libido problēmas

• Kustību un balsta sistēma

problēmas
• Hormonālā sistēma






visas hormonālās problēmas, kas saistītas ar
gremošanas, asinsrites un nervu sistēmas
problēmām
ar hormonu līmeni saistītas uzvedības un
garastāvokļa problēmas
ar hormonālo sistēmu saistītas libido problēmas

• Maņu sistēma


samazināts redzes asums



samazinātas dzirdes un līdzsvara funkcijas



samazinātas garšas un ožas spējas
samazinātās taustes funkcijas



samazināta temperatūras izjūta



Nervu sistēma



samazināta neirotransmiteru ražošana
nervu šūnu vielmaiņas aktivitātes problēmas
un ar to saistītie refleksu traucējumi



smadzeņu elektriskās disfunkcijas un ar to
saistītās garīgās veselības un uzvedības
problēmas
atmiņas zudums



hroniska trauksme



garastāvokļa problēmas



atkarības tipa problēmas
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Atsauksmes:
Dr. Arturo O’ Bērns ir Latīņamerikā un citās spāņu valodā runājošās valstīs plaši pazīstams
ārsts, pateicoties viņa holistiskajām mācību aktivitātēm vairākās universitātēs. Pēc ilgas
karjeras vispārējā medicīnā un sporta medicīnā viņš specializējās homotoksikoloģijā un
ortomolekulārajā medicīnā. 2005. gadā uzsāka sadarbību ar Hippocampus un drīz viņš
specializējās arī BRT. Kopš 2007. gada viņš ir kļuvis par izcilu profesoru BRT un ar to saistīto
tēmu jomā. Viņa klīnika un vairāki simti citu klīniku Amerikā un Eiropā izmanto Hippocampus
aprīkojumu, pateicoties viņa mācību aktivitātēm.
Dr. Izraēls Finkelšteins ir panākumiem bagāts ārsts, kurš vairākās valstīs palīdzēja ieviest
specifiskas nieru un aknu transplantācijas metodes. Kad viņš 2006. gadā uzzināja par BRT un
ar to saistītajām metodēm, viņš iesaistījās Hippocampus izglītības programmās un šodien viņš
strādā tikai ar BRT. Viņa galvenā uzmanība tiek pievērsta dažādiem gerontoloģiskiem
lietojumiem, ieskaitot Alcheimera slimības simptomu ārstēšanai. Viens no pārsteidzoši ātras
atlabšanas piemēriem ir slavenā aktiera Rogelio Guerras atveseļošanās, atgūstos runas un
gaitas spējas.

spēlēja lomas vairākos ārkārtīgi
populāros Latīņamerikas televīzijas seriālos, viņš ir
piedalījies vairāk kā simts filmās un tūkstošiem
televīzijas seriālu epizožu. Vēlāk, pēc 70 gadu
vecuma, viņam attīstījās Alcheimera slimība.
Viņa kognitīvās prasmes samazinājās tiktāl,
ka pārējie vairs nespēja saprast viņa runu.
Arī viņa gaita kļuva ļoti lēna un nestabila;
viņa dzīves kvalitāte samazinājās tiktāl, ka
viņam nācās pārtraukt darbu un izvairīties
no visām sociālajām situācijām. Viņš 2 gadus
dzīvoja ar šiem milzīgajiem ierobežojumiem
līdz Dr. Izraēls Finkelštīns varēja viņam
palīdzēt: administrējot
BRT sesijas katru dienu un lietojot īpašus uztura
bagātinātājus atbilstoši Hipocampus institūta
protokolam. Divu mēnešu laikā
viņš atguva spēju staigāt 85% līmenī un atkal spēja brīvi
sarunāties spāņu un angļu valodā. Tāpat viņš atkal
piedalījās sociālos pasākumos, uzstājās ar runām un
dejoja. Gadu vēlāk viņš cieta smagu insultu; un kā
rezultātā viņš dažus mēnešus pilnībā zaudēja muskuļu
koordināciju, lai gan viņa runas un staigāšanas spējas
atkal atjaunojās, un 80 gadu vecumā viņš var vadīt
salīdzinošu aktīvu dzīvi. Diemžēl viņš nespēja pilnībā
atgūties no pēdējā insulta.

(2) Sporta medicīna un rezultātu uzlabošana
atgūšanās pēc lielas darba slodzes
 atjaunošanās periods pēc mikrotraumām
 ceļojuma laikā un pēc tā, lidojumu laikā un pēc tā





laika joslu maiņas gadījumā
 mainoties augstumam virs jūras līmeņa
 koncentrēšanās spēju un rezultātu optimizācija
 kustību koordinācijas optimizācija
 emocionālās un garastāvokļa problēmas
 vielmaiņas atkritumu aprites optimizācija un
likvidēšana

muskuļu vielmaiņas aktivitāšu un
mikrocirkulācijas optimizācija
 pēc lielām un nelielām traumām, kaulu lūzumiem,
kontūzijām, sasitumiem utt.
 rehabilitācijas periodā pēc smagām slimībām
 profilaktiskie pielietojumi un imunizācijas procedūras
sāpju mazināšana




ķermeņa svara regulēšana
barības vielu uzsūkšanās un ar gremošanu saistītās problēmas




Dr. Elvīra Babindaka:
Ungārijas Taekvondo federācijas medicīnas direktore,
balvas “Labākais sporta medicīnā 2012” saņēmēja
“Lai gūtu uzvaru, nepietiek tikai ar smagu darbu
un iedzimtu, dabisku talantu. Veiksmīgiem
rezultātiem ir nepieciešams arī emocionālais un
garīgais spēks, kā arī gari periodi bez būtiskām
traumām. Bez optimālas koncentrēšanas spējas
vai ilgstošu nelielu traumu gadījumā var tik
zaudēti četri darba gadi un medaļa.
BRT stresa vadības programmas palīdz
sportistiem sasniegt vislabākos rezultātus,
uzlabot lēmumu pieņemšanas spējas, saīsināt
reakcijas laiku
un palielināt muskuļu veiktspēju. BRT arī palīdz
pagarināt periodus bez traumām, neraugoties uz
intensīvām treniņnometnēm un sacensībām. Es
vienmēr izmantoju šo metodi, lai panāktu maksimālus
rezultātus saviem sportistiem.”
“BRT kļuva par daļu no manas dzīves. Pēc tam, kad
izjutu tā radītās priekšrocības, es to izmantoju katru
dienu!”
Tamas Varga: ūdenspolo spēlētājs
Divkārtējs olimpiskais čempions, Pasaules čempions
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(3) Fizioterapija


rehabilitācijas procesā pēc ilgstošām slimībām
 rehabilitācija pēc operācijas un pēc amputācijas
 sāpju mazināšana, tai skaitā fibromialģija
 muskuļu un locītavu funkcionālo spēju
zuduma ārstēšana
 muskuļu nelīdzsvarotības korekcijas laikā
 ar perifēro cirkulāciju saistītie simptomi




ADL faktoru optimizācija
(ADL = ikdienas dzīves
aktivitāte)
paliatīvā aprūpe ar 2. tipa diabētu saistītiem simptomiem

kustību un balsta sistēmas hroniskas
deģeneratīvas slimības
kustību un balsta sistēmas autoimūno saslimšanu







simptomi
kustību un balsta sistēmas
infekcijas slimību simptomi

Dr. Darabosne Tima Irma vairāk nekā 25 gadus
māca Zemmelvaisas universitātes fizioterapijas
katedrā un pēdējo desmit gadu laikā strādā arī ar
BRT: pēc viņas pieprasījuma departaments
iegādājās vairākas Hippocampus institūta iekārtas
un katru dienu izmanto tās izglītības procesā.
“Arī profesori un citi universitātes
izglītības personāla locekļi regulāri nāk ar
savām sāpēm uz BRT sesijām mūsu
departamentā; tas ir lietotājam draudzīgs
un efektīvs.”

Ildiko Aca ir Nacionālā medicīnas rehabilitācijas
institūta Budapeštā, Ungārijā, galvenā fizioterapeite un
vecākā pasniedzēja. Viņa izmanto BRT katram departamenta
pacientam pēdējo desmit gadu laikā un lasa lekcijas
lielākajos kongresos par to, kā apvienot Hippocampus
institūta BRT metodi ar parasto elektroterapiju.
“Man patīk izstrādāt jaunas fizioterapijas metožu
kombinācijas un BRT sniedz man
daudz iedvesmas.”

41

(4) Stresa mazināšana, dzīves stils un nepārtraukta
stresa sindromi


ēšanas traucējumi
 ar emocionālo trauksmi saistīti sāpju sindromi
 ar emocionālo trauksmi saistīti neiroendokrīnie sindromi
 ar nepārtrauktu simpātiskās nervu
sistēmas uzbudinājumu saistīti sindromi
 miega traucējumi
 ar asinsrites sistēmu saistīti traucējumi
 ar gremošanas sistēmu saistīti traucējumi

stresa darba vietā mazināšana un
rezultātu optimizācija
 svara kontrole un pretnovecošanās
 ar dzīves stilu saistīto stresa faktoru pārvaldība


Dr. Eršebete Tusora ir holistiskās medicīnas praktiķe,
kas sākotnēji specializējās reimatoloģijā un fizioterapijā, bet,
izprotot hronisko gadījumu attīstības sarežģītību, viņa pievērsa
uzmanību katra atsevišķā gadījuma izcelsmes novērtēšanai. Pateicoties
savai jaunajai specializācijai hipnoterapijā un akupunktūrā, viņa sāka
izprast kā personīgais emocionālais stāvoklis un dzīvesstils rosina hronisku
slimību attīstīšanos un praktiski visus adaptācijas sindromus.
Viņa atklāja BRT lietošanas iespējas visās iepriekš minētajās jomās un kopš 2005. gada
izmanto BRT visiem saviem pacientiem.

“Mani pacienti jūtas atviegloti un pamodināti pēc BRT sesijas; viņu personīgās stresa
vadības stratēģijas vienkārši nostājas savās vietās un sāk darboties.
Viņi uzskata, ka pēc BRT terapijas ir sācies jauns dzīves
posms. Mans darbs kļuva daudz vienkāršāks un
efektīvāks, kopš es tajā iekļāvu BRT.”
Dr. Anna Faifenrota ir holistiskās medicīnas
praktiķe un piecu dēlu māte. Sākotnēji viņa bija
specializējusies klīniskās laboratorijas
novērtējumos, pēc tam saprata ,ka uzturs un
fiziskā aktivitāte būtiski ietekmē asins
izmeklējumu rezultātus, tāpēc viņa sāka plaši
pētīt uzturu un fitoterapiju, specializējās
tradicionālajā ķīniešu medicīnā un vēlāk
fitoterapijā. Viņa izmanto BRT vairāk nekā 15
gadus, un viņa ir viena no ilgāk strādājošām
Hippocampus institūta profesorēm.
“Visi mani novērojumi dažādās BRT
pielietojuma jomās liecina, ka BRT
ļauj organismam nonākt tādā
stāvoklī, lai atsāktu darboties
endogēnie regulējošie procesi.
Klīniskie rezultāti skaidro un atbilst
agrīnās izpētes
datiem, kas pārliecināja mani sākt
strādāt ar BRT. Hippocampus
institūts mainīja manu profesionālo
dzīvi 2000.-2001. gadā.”

(5) Profilakse
Nākotnē svarīgākā BRT metodes pielietojuma joma ir
profilaktiskā medicīna. Pārtikas un gaisa
kvalitāte, dzīves stila faktori, gaismas un trokšņa
piesārņojums, vispārējā toksiskā vides pārslodze
traucē organisma iekšējo
komunikācijas sistēmu un samazina tās
pielāgošanās spējas. Līdz ar to BRT piedāvā
izcilu atbalstu organisma darbībai:
tā ir vienkārša, pilnīgi neinvazīva metode, kas
palīdz pievērst uzmanību visu veidu veselības
apdraudējumiem. Tāpat BRT ir vienīgā
elektromagnētiskā tehnoloģija, kas nav invazīva,
tā vietā tā
palīdz organismam koncentrēties uz svarīgākajiem
aspektiem. Tieši tādēļ BRT ir ieteicams izmantot kā
preventīvu tālāk minēto problēmu risināšanā:










stresa mazināšana
relaksācija
miega un atjaunošanās optimizācija
aizsardzība no elektroierīču starojuma
gremošanas sistēmas darbības veicināšana
nervu sistēmas atbalsts
kustību un balsta sistēmas atbalsts
maņu orgānu atbalsts

Lenyo Lux Plus un Lenyo Mobile Port
Lenyo Lux Plus (LLP) un Lenyo Mobile Port (LMP) ir pilnīgi jaunas Hippocampus pirmās mājas
ierīces versijas, kas ir pieejamas no 2000. gada. LLP tagad tiek kontrolēta ar datora palīdzību un tajā
ir ielādēti vairāk kā 400 protokoli. Tāpat ir iespējams
izveidot jaunus, pielāgotus protokolus, kā arī
importēt protokolus no citiem lietotājiem. Visas
programmas un protokoli, kas pieejami LLP,
var tikt lejupielādēti LMP.

LMP var vienlaicīgi uztvert četrus protokolus un nodrošina
daudzpusību ar tādu pašu signāla kvalitāti kā lielākās ierīces.
Mazā iebūvētā antena nodrošina īsāku lauka rādiusu, bet
nelielo ierīci var novietot tuvu mērķa zonai, lielāko daļu
laika tā var atrasties kabatā. Pateicoties parocīgajai
programmatūrai, lietotāji var pārskatīt
programmu lejupielāžu vēsturi un
identificēt LMP pēc tā digitālā

Lenyo Fractal
Lenyo Fractal ierīce patiks tiem, kuriem nepatīk veltīt laiku, lejupielādējot programmas LLP ar
datora palīdzību. Lenyo Fractal ir ļoti viegli izmantot, jo jebkuru no 32 programmām var
aktivizēt ar vienu
klikšķi. Tās aptver dažādas profilaktiskās veselības
aprūpes jomas un atbilst ģimenes vispārējām
vajadzībām. Lenyo Fractal ir bērniem
draudzīgs un to var droši izmantot visos
vecumos.

Lenyo Meridian
Lenyo Meridian ir risinājums tiem, kuri rūpējas par savu bioenerģētisko sistēmu funkcionālo
aktivitāti. Tradicionālajā ķīniešu medicīnā un ajūrvēdā
balstītas programmas nodrošina plašu lietojumu
klāstu. TĶM praktizētāji var izmantot Lenyo Meridian
ierīci, lai papildinātu savas sesijas un sasniegtu
augstāku labsajūtas līmeni.

Lietotājam draudzīgas mājas ierīces - vienkāršākais BRT veids!
Lenyo Fitness - tiem, kuri mēdz nogurdināt savu ķermeni
• pēc garas darba dienas
• pēc neparasti ilgas fiziskās aktivitātes
• pēc sporta aktivitātēm
• kad sāp locītavas un muskuļi
• kā daļa no profilakses
programmas

Lenyo Office - tiem, kuriem nākas sēdēt burtiski visas dienas garumā
• trūkst fiziskās aktivitātes un ir nepieciešams uzlabot asinsriti
• saskaras ar elektroierīču starojumu un trauksmi
• nepieciešams vairāk relaksācijas un efektīvāka
stresa mazināšana
• nepieciešams uzlabot gremošanu
• nepieciešams
optimizēt garīgās
spējas
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Lenyo Sleep - tiem, kuri vēlas
mierīgu nakts miegu
• nomierināt prātu pirms gulēt iešanas
• atpūsties pēc darba vai studijām
• nomierināt vēderu pirms gulēt iešanas
• pamosties ar augstu
enerģijas līmeni

Lenyo Child - jauniešiem un veciem cilvēkiem, kuri vēlas sasniegt
• sabalansētāku uzturvielu uzņemšanu audos
• optimālu barības vielu absorbciju
• lieliskas fiziskās un garīgās spējas
• optimālu muskuļu koordināciju
• pozitīvu emocionālo attieksmi
• pastāvīgu audu
atjaunošanos

Lenyo New Born - pirmajam dzīves posmam
• kamēr bērns pielāgojas jaunajai videi
• kamēr gremošanas sistēma atrod savu darba ritmu
• kamēr veidojas saikne starp
māti un bērnu

Lenyo Woman - sievietēm, kuras vēlas
atvieglot mēneša īpašās dienas
• līdzsvarot emocijas, neraugoties uz
hormonālajām izmaiņām
• panākt lielisku fizisko sniegumu visu gadu
un visās sezonās
• iegūt optimālas koncentrēšanās un
lēmumu pieņemšanas spējas
• gūt labu naktsmieru visos
menstruālā cikla posmos
• atvieglot menopauzes simptomus

Lenyo joga - tiem, kuri meditē un
praktizē pašanalīzi

palīdzēt koncentrēt uzmanību un
koncentrēties uz iekšējiem procesiem
sasniegt iekšējo mieru pirms
jogas prakses un tās laikā
uzlabot muskuļu relaksāciju un
izturību meditācijas laikā
gūt atbalstu sērošanas laikā un
emocionāli sarežģītos periodos

Lenyo Mobile Prevention - vispārējai ikdienas profilaksei ar programmām, kas sniedz šādas
priekšrocības:
• pretnovecošanās
• relaksācija
• gremošana
• asinsrite
• detokss
• kustību un balsta sistēma
• miegs un
atjaunošanās
• garīgiemocionālais
līdzsvars

Lenyo Mobile Travel - tiem, kuri bieži ceļo
vai atrodas ceļā uz mājām vai darbu
ceļojumu laikā
kad ir nepieciešama relaksācija
kad nepieciešams
pielāgoties dažādām
vides izmaiņām
kad laika joslu vai laika
apstākļu izmaiņas
apgrūtina pielāgošanās
spējas
kad jūtat nogurumu un spēku
izsīkumu
kad rodas garastāvokļa izmaiņas
kad tiek pārtraukts gremošanas ritms
kad tiek gūti nelieli ievainojumi
kad viss sāp
kad ir grūti aizmigt

Lenyo Mobile Lady - sievietei ar pašcieņu, kura vēlas
• saglabāt aktīvu, līdzsvarotu un enerģisku dzīvi
• līdzsvarot emocijas,
neraugoties uz hormonālajām
izmaiņām
• panākt lielisku fizisko
sniegumu visu gadu
un visās sezonās
• iegūt optimālas
koncentrēšanās un
lēmumu pieņemšanas
spējas
• optimizēt gremošanu
• uzturēt labu muskuļu tonusu

Lenyo Mobile Sport - tiem, kuri ir fiziski aktīvi un vēlas
• uzturēt muskuļu veiktspēju
• labu asinsriti
• optimizētus rezultātus
• nodrošināt optimālu stresa
mazināšanu un relaksāciju
• labu naktsmieru un
miega kvalitāti
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Tālr.: 0036 1 411 0469
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