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Az ember szervezetében a víz a legfontosabb 
szerkezeti komponens. A víznek a különféle 
molekulaközti kapcsolatok létrehozásának 
képességén alapuló egyedülálló fizikai-vegyi 
tulajdonságai hozzák létre a víz azon alapvet  
funkcióját az él  szervezetekben, mint az 
információtovábbítás. 

                                                                                             
Minden, biológiai objektumba bejutó vízre 

történ  bármilyen gyakorlati hatás a szervezetben található információérzékelés 
és – továbbítás rendszerére való egyenes ráhatásnak min sül. Az ilyen ráhatás 
bármilyen anyaggal vagy fizikai tényez vel történ  kontaktus során 
megtörténhet. A normálisan fejl d  szervezetben a folyamatosan beérkez  
információ meghatározott szelekciója megy végbe, mely folyamatban jelent s 
szereppel bír a sejtközi mátrix. A sejtközi mátrix biofizikai szempontokból 
nézve funkcionálisan információs mátrixnak bizonyul. Az információs jelek egy 
része letiltódik, más részük átszűr dik és szétterjed az egész szervezetben. Az 
egyik jel blokkolása és a másik megengedése a szabályozó rendszernek történ  
megfelelésén illetve ellentmondásán alapszik, melyek a szervezetben 
folyamatosan végbemen  homeosztatikus folyamatokban rejlenek. 

A mátrix kristályszerkezete elképeszt  tulajdonsággal rendelkezik: a 
mátrix félvezet nek bizonyul. A félvezet k nem csak arra képesek, hogy a 
lakásunkban lév , az áramnak az egyik helyr l a másikra való gyors továbbítását 
biztosító vezetékekhez hasonlóan átvigyék az energiát. Ezek 
információtovábbításra is képesek – csakúgy, mint a nagysebességű Internet. Az 
egyéb tulajdonságai mellett a félvezet kb l álló rendszer képes tárolni az 
energiát, er síteni a jeleket, megszűrni az információt és továbbítani azt egy 
szigorúan megszabott irányba. 

Szervezetünkben az ilyesfajta kristályszerkezet szerepét a köt szövet tölti 
be. Szervezetünk valamennyi szerve, sejtje folyadékkristályos félvezet be 
merül. A mátrix pedig információs f vezetékként szerepel a leglényegesebb 
szabályozó információnak az egész szervezetben történ  szétosztása 
szempontjából, miközben ezen információ továbbítása azonnal, 
fénysebességgel történik. 

A mátrixban történ  változások, melyek a víz molekulaközti 
átszervez dései, rendezettségének, strukturáltságának  változásai  következtében 
történnek, a sejteken belüli folyamatok megváltozásához vezetnek. Így a 
mátrixból beérkez  információ a sejthez adódik át. Az egyes sejteket elérve a 



sejtközi jelzés beindítja a sejten belüli jelz rendszert, ami a különféle 
folyamatok stimulálásához illetve inhibiálásához (gátlásához) vezet. 

A mátrix segítségével az információ ugyanabban a momentumban jut el a 
szervezet valamennyi sejtjéhez, azonos id ben úgy a sejten kívüli, mint a sejten 
belüli és a sejtmagon belüli szinten. 

Az összes szervet körülvev  folyékony kristályos félvezet n 
keresztülhaladó elektromágneses jelek az információt sokkal gyorsabban 
továbbítják, mint ha a folyamatba az idegi vezetékek lennének bevonva. 

Ugyanakkor ahhoz, hogy a jelek továbbítódjanak, a mátrix valamennyi 
komponensének magas szintű koherenssége (összehangoltsága) szükségeltetik. 
Amint a koherensség elér egy bizonyos szintet, a szervezet kristályszerűen 
viselkedik. Az ilyesfajta kvantum-koherensség azt eredményezi, hogy a jelek 
oda-vissza terjednek, mindkét irányban, visszacsatolást képezve a sejtekt l 
az agyhoz és a szövetekhez, miközben mindez gyakorlatilag azonnal 
végbemegy. 

 
 

A SZERVEZET RITMUSAI 
 
Biofizikai szempontokból a szervezet működése négy alap ritmuson 

alapul:  
- energetika ellátás (szupergyors ritmus),  
- szabályozás (szuper lassú ritmus),  
- struktúra-szerkezet (lassú ritmus)   
- funkciók (gyors ritmus).  
A ritmusok minden sejtnek, szervnek és az egész szervezetnek 

sajátosságai. A ritmusok szerkezetileg fraktálisak, önmagukat ismétl ek, 
megfelelnek az Univerzum örök képletének – „minden a mindenben”. 
Ugyanakkor a lassúbb ritmusok információkkal rendelkeznek a gyorsabb 
ritmusokról. Valamennyi típusú ritmus minden ember esetében egyéni, a 
szervezet állapotától függ  genetikailag megadott tartományokban, a küls  és 
bels  faktorok által szabályozott. 

Az egészséges szervezetben valamennyi típusú ritmus szinkronizált: a 
„fiatalabb” ritmus (azaz a kisebb periódussal rendelkez ) az „id sebb” ritmusok 
periódusainak szüneteiben „él” és fejl dik. Más szóval, a ritmusok minden 
típusa össze van kapcsolva egymással és egymástól kölcsönösen függ . 

A szervezet ritmusait szinkronizálva elérhet  a szervezet állapotának 
javulása, öngyógyítása (a bels  információs közeg egységének elérése). 

 
 

 
 
 



BETEGSÉGEK ÉS RITMUSOK 
 
Normális állapotban a ritmusok mind a négy fajtája szinkronizálva van, a 

„fiatalabbak” beletartoznak az „id sebbekbe”. A ritmusok bármely típusa a 
szigorúan meghatározott, specifikus folyamatok lefolyásáért felel. 

A betegség általában valamelyik ritmus periodikusságának sérüléseként 
fejl dik ki, a továbbiakban viszont a ritmusok szinkronizációjának 
megbomlását, a ritmusfajták tevékenységének hibáját, a patológia 
súlyosbodását, krónikussá válását eredményezi. 

A betegség el jele általában szupergyors szinten jelentkezik és a 
szupergyors és gyors szintek szinkronizációjának megbomlása esetén súlyos 
megbetegedés kialakulásához vezethet. Ennek okai lehetnek bakteriális, illetve 
vírusos támadások, er s elektromágneses avagy pszicho-emocionális stressz is. 
Ha a folyamat meglehet sen hosszú, s a szervezet képtelen megállítani a 
patológiás folyamatot és helyreállítani a normális ritmust, megtörténik a 
betegség krónikussá válása – a károsodások érintik a lassú ritmusok működését 
is. 

Egy er s abiotikus tényez  (sugárzás, a belélegzett leveg ben lév  oxigén 
és széndioxid százalékarányának a normálistól való jelent s eltérése, stb.) 
egyaránt károsíthatja mind a négy ritmustípus működését. 

Sok megbetegedés, mint köztudott, örökletesen meghatározott. Viszont 
mikor és hogyan jelentkeznek ezek? A meghibásodásról szóló információ a 
szuperlassú ritmusokban rejlik. Viszont általában csak akkor jelentkezik, amikor 
a károsodás a szupergyors ritmusokban megy végbe. Tehát sok megbetegedés 
kifejl déséhez provokáló tényez , kezdeményezés szükségeltetik. 

Így például a kihűlés, károsítva a szupergyors és gyors ritmusokat, 
beindíthatja az örökletesen meghatározott reumás megbetegedéseket illetve a 
veseelégtelenségeket, amelyekr l az információ a szuper-lassú ritmusokba van 
bekódolva. A rossz táplálkozás, a káros szokások „beindítják” a 
cukorbetegséget, a gyomor- és nyombélfekélyt és más megbetegedéseket, 
melyek a szuper-lassú ritmusokba voltak „bekódolva”. 

A klinikai megnyilvánulások (szimptómák és szindrómák) szempontjából 
valamennyi megbetegedés a gyors ritmusok szintjén jelentkezik. 

Az életkor el rehaladtával megtörténik a ritmusok működésében az 
életkorral összefügg  „hibák” és „eltérések” felhalmozódása. Megjelennek 
többek között a genetikailag beprogramozott betegségek (szívbetegségek, magas 
vérnyomás, rosszindulatú daganatok, cerebrovaszkuláris patológia, metabolikus 
immundepresszió, érelmeszesedés, az id skori cukorbetegség és elhízás, 
pszichikai depresszió, autoimmun-megbetegedés, stb.). 

A betegségek megjelenésének még egy lényeges tényez je a szervezeten 
belüli szabad víz struktúrájának alacsony szintje által a szupergyors ritmusok 
sérülésének bekövetkezte. Ez a klaszterstruktúra szempontjából nézve (alacsony 
biotropikusság) nem min ségi ivóvíz fogyasztásával, valamint az 



elektromágneses szmoggal és a pszicho-emocionális stresszel áll 
összefüggésben. Mindez a kis mátrix (információs mátrix) információs-
korrekciós funkciójának sérüléséhez vezet, és az intoxikációs folyamatokkal 
összefügg  megbetegedések kifejl désén kívül a kés bbiekben a szervezet 
„elveszti” bioinformációs kapcsolatát a külvilággal. A maga részér l mindez 
súlyos, nehezen gyógyítható megbetegedések okaként nyilvánul meg. 

 
 

BioTrEM, VÍZ ÉS RITMUSOK 
 
Gyakorlatilag bármilyen gyógykezelés lényege – a szervezeten belüli, a 

sejtközi mátrixban lév  és információs mátrixként megnyilvánuló vízre történ  
ráhatás. A szervezetben a víz szabad illetve strukturált állapotban van jelen. 

A vízmolekuláknak az egyik állapotból a másikba történ  átmenetének 
szabályozása – rendezése lehet vé teszi a szervezet alapvet  ritmusai fajtáira 
való hatást: az energiaritmusokra, a funkciók ritmusaira, a szerkezet és a 
szabályozás ritmusaira. 

Közismert, hogy a víz a milliméteres sugárzásnak úgy elnyelésében, mint 
azok hatásmechanizmusában jelent s szerepet játszik. A gyógyászatban új 
irányzat jelent meg – az extrém magas frekvenciatartományú milliméteres 
hullámhosszú EHF-terápia. 

Viszont még a közelmúltban is csupán a hipotézisek tömkelege látott 
napvilágot és a milliméteres jelek jellemz i egyéni kiválasztásának kísérleteit 
végezték el annak érdekében, hogy gyógyhatást érjenek el az emberi 
szervezetre. 

Bionikus megközelítés. A problémát a 2009-es évben oldották meg orosz 
tudósok a BioTrEM® technológia megalkotása által – az elektromágneses jel 
biológiailag irányított transzdukciójával. 

Megalkották a milliméteres hullámok tranzisztoros generátorát (EE 
00őőŐ1 sz. nemzetközi szabadalom), amely az él  sejt funkcionális 
elektromágneses analógjának bizonyul. Ez azt jelenti, hogy érzékelheti a 
külvilág jeleit, saját tevékenysége algoritmusai szerint képes azokat 
feldolgozni és továbbítani a külvilág felé. 

Csakis az ilyen sugárzó képes folyamatosan ráhangolódni a szervezet 
biofizikai szabályozójának paramétereire. 

A nyílt rezg kör típusának és a 30-tól 500 GHz-ig terjed  sávban való 
extrém magas érzékenységnek köszönhet en a sugárzó a szervezet sejtjeinek 
információs rendszerére – a sejtközi mátrixra – hangolódik. Tehát a BioTrEM-
technológiával létre lett hozva egy bioparametrikus sugárzó – biológiailag 
érzékeny összetev vel rendelkez  sugárzó. 

A sugárzó megalkotásakor a bionika elveit alkalmazták, azaz az él  
természet szervez dése elveit, tulajdonságait, funkcióit és szerkezetét 
alkalmazták egy műszaki berendezésben. 



A BioTrEM technológia Nemzetközi min ségi bizonyítványt kapott és 
kizárólag a „TRIOMED” készülékekben és a „TRIOMED” vállalat Egészség 
Medáljaiban lett alkalmazva. 

 
                                      

 
 
 
 

          MIKÉPPEN VÉGEZZÜK A BIOTREM-SZINKRONIZÁCIÓT 
 
A BioTrEM-szinkronizáció programját évente egyszer végzik. Három 

szintet foglal magába. Összesen 21 napot vesz igénybe. 
 

ELS  SZINT 
Id tartama 7 nap. A szupergyors ritmusok helyreállítása és 
kvantum-energetikai alapozás. A HARMÓNIA (milliméteres 
terápia a téren át) üzemmód alkalmazandó, 30 percig napi 3 
alkalommal. 

A TRIOMED COMPACT készüléket „Infravörös” 
üzemmódban a testre helyezzük 5-5 percig napi 3 
alkalommal:  

els  kezelés – a szemöldökök közötti terület 
(orrnyereg),  

                   második – a tenyerek (jobb és bal),  
                   harmadik – a solar plexus (napfonat) környéke. 
 
 



                                        

           

 

  

 

 
 
MÁSODIK SZINT 

 
Id tartama 7 nap. A gyors ritmusok 
helyreállítása. Ezen célból a tenyér-
talp módszert alkalmazzák. 

A kezelés a kéz tenyéroldalán 
és a láb talpfelületén történik. 
Minden zónára a kezelés elején 
háromszor 1-1 percig, a kezelés 
végéig folyamatosan emelve a 
kezelések számát és a percek számát 
- 10-12 alkalommal 1-1 percr l 
indulva és id tartamot növelve 
történik a kezelés. A TRIOMED 
COMPACT készüléket 
UNIVERZÁLIS üzemmódban lassú 
spirálmozdulatokkal mozgatják a 
tenyér/talp közepét l a szélei felé, 
fokozatosan lefedve az egész 
felületet. 

Az eljárás 2 szimmetrikus 
zónára (mindkét kéz, avagy mindkét 
láb) történ  behatást foglal magába 
és napi 3 alkalommal történik a 
páros zónák váltakoztatásával (els  
alkalom: a jobb és bal kéz 
tenyérfelületei; második alkalom: a 
jobb és bal talp felületei; harmadik: a 
jobb és bal kéz tenyérfelületei, stb.) 
A kezelés során az egyes zónákra 
történ  kezelés id tartama naponta 
egy perccel növelend .  A kezelést 
kéthetes kúrának is el lehet húzni, a 
kezelések naponta végzend k. 

 
 
 
HARMADIK SZINT 
Id tartama 7 nap. A szuper-

lassú ritmusok helyreállítása. A 
módszer két szakaszban 
alkalmazandó. 



 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Els  szakasz – „a kapu megnyitása”. 
Minden nap, reggel végzend . Ülve, 
csendben és nyugalomban. A 
kezelésre a tenyér felülete szolgál. A 
TRIOMED COMPACT készüléket 
UNIVERZÁLIS üzemmódban lassú 
spirálmozdulatokkal mozgatják a 
tenyér közepét l a szélei felé, 
fokozatosan lefedve az egész 
felületet 1-1,5 percig. 
Második szakasz. Az els  szakasz 
lefolytatása során meg kell 
hallgatnunk szervezetünket, 
rögzíteni kell bármilyen változást – 
bizsergést, zsibbadást, csípést, 
fájdalmat és azok kialakulásának 
környékét. Az érzések különfélék 
lehetnek a sérülés fokától és a 
megbetegedés specifikumától 
függ en. Az els  szakasz alatt illetve 
utána „megnyilvánuló” zónák 
jelentik a második szakasz 
behatásának helyét – ezek a szuper-
lassú ritmusok helyreállításának 
területei. Erre a célra az Egészség 
üzemmódot alkalmazzák, 15-15 
percben. A besugárzás aznap reggel 
és este történik. 

És így haladva minden nap: reggel meghatározzák a kezelend  
területeket, napközben és este pedig megkezelik ezeket a zónákat. 

A lassú ritmusok helyreállítására 21 napon keresztül Egészség Medállal 
kezelt ivóvizet használnak. E célból naponta háromszor 100 ml információs 
vizet kell fogyasztani. 

A vizet a következ képpen készítik el: 
 Közvetlenül a fogyasztás el tt a vizet nyomás alatt keresztülengedik az 

Effekt vízmágnesez  készüléken (szétrombolódnak a káros klaszterek). Ezután a 
vízbe merítik az AQUA Egészség Medált (helyreállítódik a víz normális 
klaszterszerkezete). Végezetül a vízbe merítik a speciális Egészség Medált 
(beprogramozunk egy speciális egészségjavító hatást). 

 



 
 

                          
 
1. Közönséges víz       2. Effekt készülékkel          3. Egészség Medálok által 

                                    strukturált víz                      megkezelt víz 
 
 
A Medálokat az adott személy pillanatnyilag érvényes 3 alapvet  

problémája (vírusok, gombás fert zések, baktériumok stb.) szerint választják ki. 
Eme ágensek megváltoztatják, elferdítik a normális ritmusokat, idegeneket 
kényszerítenek a szervezetre. 

Ezen kívül 21 napon keresztül alkalmazzák az AQUA Egészség Medált a 
nyakba akasztva, a szegycsont magasságában, napközben. Éjszakára le kell 
venni. Minden 6 nap után egy nap szünetet kell tartani. 
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A BioTrEM-TERÁPIA MÓDSZEREI 
 
Kérdés: Alkalmazhatóak-e a TRIOMED készülékek és az Egészség 

Medálok a BioTrEM-szinkronizációs kezelésen kívül?  
Válasz: Igen, az elkövetkezend  id ben a ritmusok állandósulnak. 
 
E CÉLBÓL ALKALMAZANDÓAK: 

 a TRIOMED COMPACT készülék HARMÓNIA (milliméteres 
terápia a téren át) módja: állandó 21-napos ciklusokkal 6 nap + 1 
nap pihen . Minden harmadik ciklust követ en egy 21 napos szünet 
következik; 

 Egészség Medálokkal programozott ivóvíz – súlyos betegségek, 
súlyosbodó krónikus megbetegedések során, szezonális 
súlyosbodások el tt. A kúra hossza 1Ő nap; 

 Egészség Medálok – a testen hordják 21 napig (éjszakára ajánlott 
levételük): szezonális fert zések el tt, járványok idején, krónikus 
betegségek során. 

Súlyos és krónikus megbetegedések során a következ  módszerek 
javasoltak (a STRESSZOLDÓ üzemmód b rfelületen történ  kontaktus által 
alkalmazva). 

Stressz – egy tetsz leges ágens, mely megbontja a ritmusok szinkronját 
(baktériumok, vírusok, elektromágneses szmog, pszicho-emocionális 
feszültség). 

A behatás módszerének tartalmaznia kell az összes ritmusfajtára való 
behatást mindhárom szinten (sejti, szervi és szervezeti). 

 
EBB L KIFOLYÓLAG A MEGBETEGEDÉS KEZELÉSÉNEK 

OPTIMÁLIS MÓDSZERE A KÖVETKEZ : 
 

 Els  nap. Reggel és este – meginni a strukturált vizet, bekapcsolni 
a Harmónia üzemmódot. Napközben a TRIOMED COMPACT 
készüléket b rfelülettel érintkez  üzemmódban a fájdalmas 
területekre, a szervek vetületére, az általános rendeltetésű helyekre 
tenni. 

 Második nap. Reggel és este – a TRIOMED COMPACT 
készüléket Stresszoldó üzemmódban a fájdalmas területekre, a 
szervek vetületére, az általános rendeltetésű helyekre tenni. 
Napközben – meginni a strukturált vizet, bekapcsolni a Harmónia 
üzemmódot. 

Ezután a sorrend a következ : újból els  nap, majd a második nap programja, 
stb.  
A kúra hossza legalább 2 hét.



 
AZON TERMÉKEK FELSOROLÁSA, MELYEKBEN A BioTrEM® 

technológia lett alkalmazva 
 

EHF-Infravörös terápiás készülékek 
TRIOMED UNIVERSAL 
TRIOMED COMPACT 

Specializált besugárzók a 
„TRIOMED UNIVERSAL” 
készülék számára 

UNIVERZÁLIS (1) 
HÁTTÉRI (2) 
INFRAVÖRÖS (5) 
ANTIDIABETIKUS (7) 
TRIO-WOOMEN (8) 
EGÉSZSÉGES ÍZÜLETEK (9) 
OXIGÉN (11) 
EGÉSZSÉGES SZÍV (12) 
EGÉSZSÉGES MÁJ (14) 
EGÉSZSÉGES VESÉK (15) 
TRIO-MAN (23) 
GYULLADÁSGÁTLÓ (26) 
SZABÁLYOZÓ (51) 

Egészség Medálok 

AQUA 
ALFA 
BREATH 
VENERA (VÉNUSZ) 
VITA 
DELFIN 
NEFRON (NEPHRON) 
OSTEOSIL 
SOLO 
FLORA 
EKUPLES 
EROS 
HAPPY DOG 

Kiegészít  termék „EFFEKT” vízstrukturáló készülék 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


