
 

W  naszych  organizmach  żyje  szereg  makro  i  mikroorganizmów  patogennych,  ich  toksyn
będących  przyczyną  wielu  stanów  chorobowych.  Nasze  złe  samopoczucie,  brak  energii,
ospałość,  nieuzasadnione  bóle  kości,  stawów,  rozdrażnienie,  problemy  skórne,  problemy  z
nadwagą czy niedowagą mają swoją przyczynę, to się nie bierze znikąd. 
Przyczyną ciężkich chorób przewlekłych takich jak: Alzheimer, choroba Parkinsona, AIDS rak,
stwardnienie,  rozsiane,  endometrioza,  mięśniak  macicy,  mastopatia,  zapalenie  stawów,
niedokrwienna  choroba  mięśnia  sercowego,  miażdżyca,  choroby  skóry  itd.  Najczęściej  jest
czynnik  infekcyjny  – wirusowy,  bakteryjny,  grzybiczy,  pasożytniczy wywołujący  stany
zapalne narządów, tkanek i w efekcie końcowym choroby.
Jak to działa?
Czynniki  chorobotwórcze  (wirusy,  bakterie,  pasożyty,  grzyby) emitują  drgania
elektromagnetyczne  w  szerokim  spektrum  częstotliwości,  wibrują,  są  to  tzw.  drgania
patologiczne  wywołane  przez  czynności  życiowe  szkodliwych  mikroorganizmów,  które
zaburzają fizjologiczną równowagę organizmów. Uczony F. Morel w oparciu o prawa fizyki
dowiódł, jeśli oddziałuje się na człowieka lub pasożyta słabymi falami elektromagnetycznymi o
określonych  parametrach,  to  dzięki  rezonansowi,  można  wywołać  wzmocnienie  własnego
potencjału  komórek organizmu,  lub  osłabienie  potencjału  komórek organizmu patogennego,
włącznie z jego śmiercią.  W ten sposób powstała terapia biorezonansowa BRT. Dzięki BRT
patologiczne mikroorganizmy wpadają w rezonans, pozwala to skutecznie usunąć je z naszego
organizmu,  jednocześnie  pozbywając  się  przyczyn  naprawdę  wielu  schorzeń. Pasmo  drgań
patogenów mieści się w przedziale 32 – 900 kHz, natomiast zakres drgań ludzkiego organizmu
mieści się w przedziale 1 562 000 Hz do 9 457 000 Hz. Zakresy częstotliwości stosowane w
kierunku patogenów nie pokrywają się więc z częstotliwościami emitowanymi przez organizm
ludzki.  Częstotliwości  w kierunku patogenów unieszkodliwiają  je  nie niosąc zagrożenia  dla
ludzkich komórek.

OPIS URZĄDZENIA SWEEPER

SWEEPER jest nowoczesnym połączeniem rezonansu:
- elektromechanicznego (dwie elektrody ręczne)

- elektromagnetycznego (pętla indukcyjna),
dzięki czemu uzyskujemy dwa rodzaje terapii opartych na częstotliwościach stosowanych

razem lub osobno.
Urządzenie pozwala nam skutecznie usuwać obciążenia z organizmu oraz wzmacniać i
pobudzać do działania poszczególne narządy, wraz z całymi zasobami energetycznymi

organizmu,



PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA
– usuwanie obciążeń

– detoksykacja organizmu
– programy terapeutyczne (przeciwbólowe, regenerujące, dla konkretnych   schorzeń)

– stymulacja obronnych sił organizmu
– stabilizacja układu nerwowego (zaburzenia psychiczne np. stres, bezsenność, depresja)

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA

Poniżej  wyszczególnionych  zostało  kilka  zastosowań  Sweepera  z  bazy  5  000
programów.

Uwaga: Urządzenie SWEEPER nie jest urządzeniem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 
2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zmianami) 



PROGRAMY TERAPEUTYCZNE

1. BAKTERIE (bartonella,  bordetella  –  krztusiec,  borelia,  gardenella,  dwoinki
rzeżączki, pałeczka okrężnicy, klebsiella, clostridium, myco plazma, plazmodium,
maczugowiec błonnicy, prątek gruźlicy, pneumokok, salmonella, paciorkowiec –
wszelkie  typy,  gronkowiec  – wszelkie  typy,  ureaplasma,  chlamydia  –  wszelkie
typy, krętek blady, chelicobacter pylori, shigella, enteroccocus) 

2. WIRUSY (wirusy powodujące przeziębienie, adenowirusy, wirusy grypy, wirusy
zapalenia wątroby typu A B C, wirusy opryszczki, Hermes I II III, wirus Epsteina
Barra – EBV, cytomegalii, brodawczaka, coxackie, rota wirusy)

3. PIERWOTNIAKI (pełzak  czerwonki,  leishmania,  lamblie,  zarodziec  malarii,
toksoplazmoza, rzęsistek, świdrowiec)

4. GRZYBY  (promieniowiec,  altenaria,  aspergillus  –  kropidlak,  geotrichum,
histoplazma,  candida  albicans  i  pozostałe  rodzaje,  trichosporon,  malassezia,
microsporum, nocardia asteroides, sporotrichum, trichophyton, epidermophyton) 

5. OBLEŃCE (anisakioza,  tęgoryjec  dwunastnicy,  glisty,  włosogłówka,  filaria
Bancrofta, dirofilaria, capillaria, węgorek jelitowy, owsica, włośnica) 

6. TASIEMCE  (bruzdogłowiec  szeroki,  tasiemiec,  nieuzbrojony,  tasiemiec
uzbrojony, tasiemiec karłowaty, tasiemiec psi, węgorzyca, tasiemiec bąblowcowy)

7. PRZYWRY  (onchocerca,  metagonimus,  paragonimus,  motylica  wątrobowa,
przywra chińska, przywra kocia, schistosoma mansoni, przywra krwi) 

8. KLESZCZE  (kleszcze ogólny, nużeniec ludzki, świerzbowiec) 

9. PRZECIWBÓLOWE  (ból  ogólny,  ból  kompleksowy,  ból  ostry,  ból  głowy
ogólny, ból głowy nieznanego pochodzenia, ból głowy urogenitalny, ból głowy od
kręgosłupa, migrena, ból pleców, ból pleców spastyczny, ból stawu biodrowego,
ból kolana, ból łokcia, ból karku, lumbago, ból przy urazach, ból barku, ból w
jamie brzusznej, bóle psychosomatyczne, nerwobóle) 

10.UKŁAD  POKARMOWY(zgaga,  mdłości,  wzdęcia,  zapalenie  dwunastnicy,
wrzód  dwunastnicy,  hemoroidy,  normalizacja  czynności  wątroby,  powiększenie
wątroby, kamica żółciowa)

11.ŻEŃSKI  UKŁAD  PŁCIOWY (brak  równowagi  hormonalnej,  zapalenie
przydatków, torbiele jajników, polipy, włókniaki, mięśniaki, klimakterium)

12.MĘSKI UKŁAD PŁCIOWY (brak równowagi hormonalnej, gruczolak prostaty,
przerost  gruczołu  krokowego,  bezpłodność  męska,  zapalenie  pęcherzyków
nasiennych)

13.LARYNGOLOGIA (gardło, przerost migdałków, angina, zatoki, zapalenie krtani,
zapalenie zatok, zaburzenia węchu,  niedosłuch, dzwonienie w uszach, 

14.UKŁAD  NACZYNIOWO-LIMFATYCZNY (normalizacja  czynności  serca,
choroba wieńcowa, częstoskurcz, niedociśnienie, nadciśnienie, żylaki,
oczyszczanie krwi)

15.UKŁAD IMMUNOLOGICZNY (alergia, śledziona, grasica)
16.UROLOGIA (normalizacja czynności nerek, infekcje dróg moczowych, zapalenie

nerek,  zapalenie  cewki  moczowej,  piasek  w  pęcherzu,  kamienie  na  nerkach,
nietrzymanie moczu)



17.UKŁAD   MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY (zapalenie  stawów,  reumatyzm,
osteoporoza, dna moczanowa, zapalenie torebki stawowej, rwa kulszowa, skurcze
mięśni)

18.NEUROLOGIA (układ nerwowy ogólny, nerwobóle, drętwienie kończyn, nerw
kulszowy,  skurcze,  nietrzymanie  moczu,  regeneracja  komórek,  bezsenność,
halucynacje, jąkanie się)

19.INFEKCJE (grzybica  układu  płciowego,  zapalenie  wątroby  typu  A/B/C,
krztusiec, gruźlica, kiła, rzeżączka, półpasiec, szkarlatyna, świerzb, botulizm)

20.ZĘBY  (stomatologia  ogólne,  nieprzyjemny  zapach  z  ust,  zapalenie  dziąseł,
próchnica)

21.EFEKTY  FIZJOLOGICZNE (immunostymulujący,  antyreumatyczny,  anty-
sklerotyczny, przeciw-skurczowy, obniżający poziom cukru we krwi, zwiększający
poziom  glukozy  we  krwi,  diuretyczny,  przeciwzapalny,  uspokajający,  szybkie
zrastanie kości)

22.DERMATOLOGIA (wypadanie  włosów-  łysienie,  trądzik,  grzybica  stóp,
pęcherze,  czyrak,  oparzenie,  egzema,  łuszczyca,  pokrzywka,  brodawki,  nad
potliwość, porost włosów, wągry)

23.OKULISTYKA (poprawa wzroku, zapalenie spojówek, jęczmień, zaćma, jaskra,
zwyrodnienie plamki żółtej)

24.PULMUNOLOGIA (płuca  ogólny,  kaszel  –  przeziębienie,  zapalenie  oskrzeli,
astma, bakteryjne infekcje płuc, zapalenie płuc, katar, rozedma płuc, zwłóknienie)

25.ENDOKRYNOLOGIA (normalizacja  czynności  endokrynnego  –  ogólnie,
normalizacja czynności nadnerczy, szyszynka- równowaga, przysadka mózgowa –
równowaga,  cukrzyca,  infekcje  towarzyszące  cukrzycy,  palec  cukrzycowy,
hipoglikemia,  normalizacja  czynności  tarczycy,  nadczynność  tarczycy,  wole
tarczycowe, wole guzkowe) 

26.URAZY (uraz  psychiczny,  emocjonalny  lub  fizyczny,  zwichniecie,  zerwanie
ścięgien,  odmrożenia,  ukąszenia,  złamania,  skaleczenia,  urazy  nadciągnięcie
ścięgien)

27.DETOKS (detoks ogólny, drenaż układu limfatycznego)
28.EMOCJE (gniew, depresja, uspokajający, skupienie uwagi, energia i siły życiowe,

intelekt i jasność myślenia, drażliwość, nerwica natręctw, strach)
29.OGÓLNE  (zmęczenie,  kac,  choroba  lokomocyjna/morska,  otyłość  ogólny,

infekcje  nietypowe,  fale  Schumanna,  fale  Becka,  uzależnienie  od  substancji
narkotycznych, tłuszczak)

Sweeper jest  często  doskonalą  alternatywą  dla  środków  farmaceutycznych  jakie
proponuje nam medycyna akademicka. Umożliwia na szybkie i skuteczne pozbycie się
przyczyny danej dolegliwości. Oczywiście nieodzownym elementem każdej terapii jest
dbanie o odpowiednią dietę, ruch i  te wszystkie elementy,  które utrzymują naturalnie
organizm przy zdrowiu. 

Jeżeli  mają Państwo pytania dotyczące działania  urządzenia  lub szukacie  programów
których  nie  ma  na  liście  proszę  pytać  Pani  Magdaleny,  która  zajmuje  się  obsługą
urządzenia. 
Istnieje  też  możliwość  zakupienia  sweepera  w  promocyjnej  cenie  3350     zł   dla
wczasowiczów ośrodka wypoczynkowego BESKID. 
Cena rynkowa to 3900 zł
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