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SMAR - háttér terápia 
 

Először került megvalósulásra az innovációs Harmonizátor CGI-ben és TrioMed gyógyászati 

készülékekben a SMAR - terápia: 
 

 Szelektált: válogatott információ a konkrét objektumról, 

 Modulált: a sugárzás megváltozott paraméterei a biológiai válaszreakció hatására, 

 Adaptált: optimális az objektum által való befogadásra, 

 Rezonancia: ezt a ráhatást az jellemzi, hogy érzékenyen (rezonálva) reagálnak rá a 
mikro- és makro-objektumok, valamint a funkcionális rendszerek. 

 

A víz rezonancia képessége 
 

A víz abszolút különleges1 abban a tekintetben, hogy ő az egyetlen ismert, természetben 
található vegyület, mely a tér mágneses mezőjének változása hatására megváltoztatja 
protonjai mágneses momentumát (Belaja M.L., Livadnij V.G.) és éppen ez a fontos 
tulajdonsága teszi lehetővé a szolvát rétegek struktúrájára való „emlékezést”. Szolvát 
rétegnek nevezik az oldatban található molekulák és az elemi részecskék körül kialakult 
speciális víz-struktúrát. 
 
Az EMF (extrém magas frekvencia) alkalmazásával történő víz strukturálása következtében, 
vagy mikor egy anyagról visszük rá az információt, a víz nem a folyékony víz tulajdonságait 
mutatja, hanem elkezdi demonstrálni annak a bizonyos anyagot tartalmazó oldatnak a 
tulajdonságait. Eközben a víz strukturálódik és térarányosan, pontosan lemásolja az oldott 
anyag részecskéit (Derjagin B.E., 1932, Derjagin B.V., Churaev N.V.,1971 ).  
 
Hasonló vizsgálati eredményeket – mely a víz „anyaghoz hasonlító” aktivitását bizonyította, 
több kutató figyelt meg. Azonban az ilyen eredmények általában tévedésként lettek 
„elkönyvelve” és nem is írtak róluk megmagyarázhatatlanságuk miatt (Alexandrov V.J., 
1985).  
 
1989-ben D. Asoff német fizikus, magmágnes rezonancián alapuló tomográf segítségével a 
homeopátiás szereket vizsgálva változásokat vett észre a szerek elektromágneses 
körvonalában, ezzel bizonyítva a strukturálás létét és a víz „emlékezését”. 1790-ben Samuel 
Hahnemann, a homeopátia atyja azt mondta: „Én kiveszem az anyagot, és meghagyom az 
erejét.” 
 
Csak emlékeztetőül: a homeopátia fő elvét Hippokrates görög orvos fogalmazta meg: 
”Similia similibus curantur”- „Hasonló a hasonló által gyógyíttatik”. Négy jelentős 
információ hordozó van: a víz, a cukor, a viasz, alkohol. Bizonyítást nyert, hogy a mm 
hullámhosszúságú EMF kölcsönhatásba lép az őket érzékelő struktúrákkal, ami lehet a víz 
vagy egyéb közeg. Tekintetbe véve, hogy a mm hullámokat a legjobban a víz vagy a vizes 
közegek nyelik el, az energiahordozó kiválasztásakor a víz elsőbbséget élvezett.”  

                                                 
1
 Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet,Nanokémiai Kutatócsoport, Zrínyi Miklós Biológiai rendszerek különleges 

komponense, a víz. http://biofiz.semmelweis.hu/index.php?p=oktatas&mid=2&a=tantargy&id=89  
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„Az adott vizsgálat célja: a mm elektromágneses hullámokkal kezelt és elfogyasztott víz 
hatásidejének bemérése. Erre a célra P.Voll (elektro-punktúrás diagnosztikai) módszerét 
alkalmazták.   
 
Előzőleg minden beteget diagnosztizáltak a fenti módszer szerint, hogy meghatározzák a 
patológiát maximálisan jelző biológiailag aktív pontjait.  
 
A második szakaszban a diagnosztizált személyek ezen akupunktúrás pontjaira 5-7 
másodpercen át különböző hosszúságú mm hullámokkal hatottak (4,9mm, 5,6mm, 6,85-
7,5mm) abból a célból, hogy meghatározzák az adott paciensnél leghatékonyabb 
hullámhosszt.  
 
A harmadik szakaszban 3 pohár vizet egyenként három különböző hullámhosszú 
elektromágneses sugárral kezelték meg oly módon, az első pohárban a 4,9 mm EMS-al, a 
másodikban az 5,6 mm EMS-al, a harmadikban a 6,85 mm EMS-al gyakoroltak hatást 15 
percen át a pohárba engedett hullámsugárzóval.  
 
Ezek után mind a három beteg ivott 50-50ml vizet abból a pohárból, amely a számára 
meghatározott, egyénileg kiválasztott és előzőleg tesztelt mm hullámjelet tartalmazta. Az 
egyszeri Biológiailag Aktív Folyadék (BAF) elfogyasztása után, amelyet előzőleg 
elektromágneses sugarak mm hullámhosszú jeleivel kezeltek, mérték a paciensek mutatóit: 
az előzőleg patológiáról árulkodó mutatók ismét normális állapotot mutattak (P. Voll-
módszer).  
 
Következtetés 

1. A kapott eredmények azt mutatják, hogy lehetséges az új információs módszer 

alkalmazása gyógykezelés céljából. 

2. Az elfogyasztott 50ml Biológiailag Aktív Folyadék (BAF), mely mm hullámokkal lett 

kezelve, az esetek 87% -ban 4-6 órán át hatott.  

3. Terápiás célból célszerű napi 2-3 alkalommal elfogyasztani 50-50ml BAF-t, melyet 

olyan mm hullámokkal kezeltek meg, amit előzőleg egyénileg és differenciáltan 

kiválasztottak.    

Megjegyzés: A Harmonizátor CGI és a BioTrEm-technológia alkalmazásával készített 
sugárzók információs teret hoznak létre, mely tér a sugárzók mindkét oldalán jelen van – a 
sugárzók körül.   
 
A Harmonizátor CGI, Triomed-Compact és Triomed készülékek sugárzóinak segítségével akár 
7 sec alatt terápiás hatású vizet készítünk.  
Az információ a BAP-ról egyenesen a vízre transzlálódik a készülék dobozán keresztül. A 
készülékek egyedülálló módon képesek hatni a vízre és a levegőben lévő páratartalomra. Sz. 
A. Iljina vizsgálati eredményei bebizonyították, hogy a víz reagál a rádióhullámokra, őrzi az 
általuk hordozott információt és bizonyos idő elmúltával is visszaadja azt ugyan azon a 
frekvencián, betöltve ezzel az információs adó-vevő szerepét.  
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SMAR - terápiás víz készítése (ponton-zónán strukturált) 

                                               
                                     
 A pohár víz a készülék felületéhez van 

helyezve,  
 a Harmonizátor az 1.programban be van kapcsolva. 
 7 másodpercen át a pohár víz, a P11 pont és a készülék 
 látható módon kontaktusban van egymással. 
 
A folyamat részletes ismertetése: 

1. Kiválasztjuk és megtaláljuk a P11 pontot vagy a 11Б  zónát a mellékelt ábrán elő 

nézetben – a kéz első ujja. 

2. Bekapcsoljuk a Harmonizátort. 

3. Ráhelyezzük a Harmonizátort kis ablakával a kiválasztott pontra vagy zónára.  

4. Mellé helyezzük a vízzel telt edényt (poharat, üveget,stb.) a bekapcsolt készülékhez 

és 7 másodpercig ott tartjuk.   

5. Kikapcsoljuk a Harmonizátort. 

6. 50-60 ml-t fogyasztunk el egyszerre a fenti módon elkészített vízből napi 3-4 

alkalommal. Az oldalakat lehet naponta váltogatni (jobb-bal), 2-4 napon át ugyan 

arról a pontról-zónáról készíthetünk strukturált SMAR-terápiás vizet, de naponta akár 

több zónáról-pontról is.   

A víz a rádióhullámok molekula – rezonancia generátora. 
A vérünk fehérjét tartalmaz, ún. fehérje puffert, ami adaptálja a szervezetet a sav-bázis 
egyensúly változásaihoz, amely a vér pH-értékét normalizálja.  
A víz, melyet a készülékek segítségével elkészített strukturált víz szélesíti a vér fehérje 
puffereinek tartalék lehetőségeit, növelve a szervezet adaptációs képességét.  
 
 
 


