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En av världens främsta specialister inom icke-traditionella läkemetoder, professor i
medicin och filosofi, nu verksam vid institutet för naturmedicin (USA), har överlevt två kliniska
dödsfall och blev inte bara helt återställd, men även en enastående helare inom bioenergi. Han
har studerat metoder för helande i olika länder - USA, Indien och Ryssland.
1. Preliminär rapport om tillämpningen av anordningen Akvaton-02 vid medicinska
centret ”Biofarm-test” (Moskva) under perioden 2011-12 till 2012-02.
Under 3 månader testades Akvaton-02 vid behandlingar av 53 patienter med olika sjukdomar
i lungor, mag- och tarmkanal samt urigenitala systemet.
Enheten Aquaton-02 visade mycket hög verkningsgrad (över 85%) vid lungsjukdomar. Även
utan användning av antibiotika, samt akut behandling i kombination med läkemedel vid kronisk
bronkit, lunginflammation, emfysem vilket minskade svår andning, samt minskad hjärtsvikt.
Användes i läge 1, 3 gånger dagligen under 15 minuter. Särskilt effektivt vid akuta former av
sjukdomar. I kroniska former krävs ett större antal sessioner. Vid behandling av kroniska
sjukdomar och i samband med homeopatiska läkemedel och medicinska växtsamlingar ökar
effektiviteten.
Vid sjukdomar i mag och tarmkanalen visade Akvaton-02 måttliga effekter. I dessa
rekommenderas användning i kombination med läkemedel.
Enheten är även effektiv vid behandling av hepatit. Användningen av enheten vid akut
pyelonefrit och pierit var mycket effektiv (utan antibiotika, mer än 95%). Vid behandling av
glomerulonefrit noterades den största effekten i samband med homeopatiska medel.
Vid kroniska blindtarmsinflammation och mesenteritis minskar inflammationen och lindrar
smärta. Detta minskar temperatur och leukocytos.
Vid kronisk blindtarmsinflammation och mesadenitis minskar graden av inflammation och
lindrar smärta. Detta sänker temperaturen och leukocytos.
Goda resultat vid behandling av prostatit och cystit.
Möjligheten att behandla nodulär och cystisk struma.
Snabbt sjunkande temperatur vid inflammatoriska processer. Även reducering av leukocytos,
normal serumproteinfraktion. Vid användning av Akvaton-02 noterades en signifikant minskning
av virusaktivitet.
Läge 1 och läge 2 är mest effektiva vid akuta processer, läge 3 vid kroniska processer.

2. Rekommendationer för behandling av prostatit .
- Överbelastad prostata.
8-10 procedurer med rektal massage + exponering med Aquaton-enheten av prostatan (bättre
resultat från sidan av ändtarmen), 2 gånger per dag. Aquaton-enheten minskar försämringen som
orsakats av massage, samt förebygger återinfektion av prostata.
- Bakteriell (smittsam) prostatit.
Exponering med enheten 3 gånger per dag under de första 3-5 dagarna parallellt med
antibiotika, därefter 2 gånger per dag. Minskar tiden för antibiotikaanvändning, förebyggande av
dysbios.
- Prostatit vid prostata adenom.
Enheten har en måttlig effekt i kombination med läkemedel som bland annat Pernikson m.fl.
Accelererad remission, minskat antalet urineringstillfällen med förbättrad livskvalitet.
- Akut prostatit.
Tydligt positiva resultat. Användningrutiner, 4 - 5 gånger under första dagen. Därefter 3
gånger om dagen. Positiva resultat kan uppnås utan antibiotika och kan kombineras med
traditionell behandling.

3. Studie av anordningen Akvaton-04 vid behandling av latent infektion (BIEN) under
perioden 8-11. 2012.
Modellen Akvaton-04 har nya exponeringslägen som inte fanns tillgängliga för
tidigare modeller. Vid kroniska behandlingar har störst effektivitet visats vid användning
av läge 3 + nivå 3.
Enheten Akvaton-04 är effektiv vid behandling av latenta infektioner vid följande
sjukdomar: adnexit, prostatit, blindtarmsinflammation, bihåleinflammation, halsfluss,
lymfadenit, kolecystit, otitis, gingivit (tillsammans med sköljning med kamomill eller
salvia), stomatit, pulpitis m.fl.
1. Exponering utfördes på binjurar under den mest aktiva fasen (5-7 am) under 10
minuter på bägge zoner (läge 2 + nivå 3). Därefter 10 minuter på det infekterade
området under 2-5 sessioner vid måttlig försämring.
2. Fortsatt behandling, liksom vid akut behandlingsprocess – under morgon och kväll
med 10 minuters exponering av den inflammerade platsen (läge 3 + nivå 3) under 1012 dagar.

