Biologický fotonový holografický komplet AUREOLA
S Vám pomůže změřit a analyzovat energii aktuálně
měřených objektů.
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Princip technologie
Zkoumaný objekt (například prsty klienta) se umístí do speciální průhledné elektrody.
Mezi objekt a elektrodu jsou posílány vysokofrekvenční impulsy vytvářené generátorem
elektromagnetického pole.
Za daných podmínek se mezi objektem a deskou vytváří v plynném médiu lavinový
výboj. Na základě jeho vlastností jsou pak určeny i energetické vlastností zkoumaného
objektu.
Dále se záře plynu pomocí speciálního optického systému převede na video které
následně zachytí a zpracuje software.
Z parametrů, které software vyhodnotí, jsme schopni zjistit řadu vlastností
elektromagnetického pole a vyvodit některé závěry o elektromganetických vlastnostech
objektu.
"Aureola ® S" - hardwarovo-softwarový komplet určený k záznamu statických obrazů
výbojkové záře vznikající v okolí objektů, když jsou umístěny v elektromagnetickém poli
o vysoké intenzitě.
"Aureola ® S" - umožňuje zaznamenávat A-images (prsty na rukou člověka) a
následně zpracovat obrázky za účelem zjištění diagnostické informace o energetickém
stavu soustav a orgánů.
"Aureola ® S" - pracuje v běžných podmínkách, při denním světle v reálném čase a
pouze v kombinaci s počítačem (pomocí USB portu).
Snímky A-images a správu režimů práce zajišťuje software.
Obecné charakteristiky:
• Přenosný.
• Přístroj je napájen pomocí USB portu počítače.
• Vestavěné spuštění (spuštění příštroje jediným tlačítkem myši).
• Bezpečnost pro pacienta a operátora.
Komplet "Aureola ® S" zahrnuje:
1. Analyzér "Aureola ® S"
2. Software –
- měřící modul,
- modul pro vyhodnocení elektromagnetického pole (Aury)
- modul pro vyhodnocení elektromagnetických center (Čakry)
- modul umožňující provést kompenzaci elektromagnetického pole lidského organismu
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(modul-Lotus)
3. USB kabel, univerzální kabel, krytka, zatemňovací zařízení
4. Podstavec na kalibraci, testovací objekt, držák pro testovací objekt
5. Technický pas. Návod. Kopie prohlášení o shodě (deklarace dle Evropské
legislativy).
Technické charakteristiky:
1. Amplituda napěťových impulsů není větší než 5 kV.
2. Frekvence sledování impulsů – 1024 Hz.
3. Provozní podmínky:
– okolní teplota od 10 do 35 °С;
– relativní vlhkost 75% při teplotě 30 °С;
– atmosférický tlak od 84 do 106,7 kPa (630 –800 mm).
4. Maximální spotřeba energie – 40 W
5. Hmotnost přístroje v kompletu nepřevyšuje 3 kg.
6. Rozměry – 250×200×130 mm.
7. Ovládání přístroje probíhá pomocí počítače přes port USB.
8. Předání obrazu do počítače probíhá pomocí USB portu.
9. Střední doba mezi poruchami – 2000 h.
10. Analyzér je odolný vůči mechanickým nárazům s hodnotou zrychlení 50 m/s a
dobou trvání do 30 ms.
11. Úroveň individuálních odychlek nepřevyšuje normu.
12. Vnější povrchy přístroje jsou odolné vůči dezinfekčnímu roztoku peroxidu vodíku s
přídavkem čistícího prostředku typu „lotos“. Lze také dezinfikovat roztokem chloarminu.
Zařízení umožňuje:
- určit energetický stav organismu (energetické pole člověka – Aura) a také pozorovat
změny energetického stavu organismu při jakýchkoliv působeních na něj
- na základě určení energetického pole člověka definovat vazbu mezi samostatnými
energetickými zónami a orgány člověka díky nalezení energeticky problematické
biologické soustavy
- vytvořit vizualizaci energetického pole člověka s možností vyhodnotit jeho obrys a dále
porovnávat a sledovat je (grafické zobrazení Aury)
- vytvořit číselné charakteristiky energetického pole člověka a zobrazit je v přehledných
tabulkách a grafech s možností dalšího vyhodnocení a zkoumání jejich změn (číselné
charakteristiky Aury)
- vytvořit vizualizaci energetických center člověka s možností vyhodnocení jeho obrysu
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a následným vyhodnocením stavu (grafické zobrazení Čaker)
- vytvořit číselné charakteristiky energetických center člověka a zobrazit je v
přehledných tabulkách a grafech s možností dalšího vyhodnocení a zkoumání jejich
změn (číselné charakteristiky Čaker)
- porovnat energetický potenciál organismu obecně s energetickým stavem organismu
v momentě měření, díky čemuž je schopen vyjevit psyhické a emoční působení na
celkový stav soustav a orgánů
- provést matematický výpočet základních charakteristik elektromagnetického pole
člověka (integrální plocha, entropie, fraktalita a symetrie )
- balík software zahrnuje „Kompenzační modul“ umožňující pracovat s energetickými
centry člověka (Čakrami), čímž pomáhá organismu obnovit své funkční schopnosti
Typický postup (modul Aura):
1. Vytvoření nového souboru zkoumaného objektu nebo načtení již existujícího
2. Přidání nového snímku
3. Vytvoření snímků А-images zkoumaného objektu s filtrem a bez filtru
4. Kalibrace (pokud nebyla již provedena)
5. Kontrola nastavení filtrace šumu, režimu pseudozbarvení a pokud je to nutné,
provést jejich korekci
6. Korekce vnitřního obrysu záře
7. Vytvoření modelu energetického pole
8. Vytvoření tabulky číselných hodnot
9. Vytvoření srovnávacích grafů číselných parametrů modelu energetického pole
10. Tisk a uložení výsledků
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Typický postup (modul Čakry):
1. Vytvoření nového souboru zkoumaného objektu nebo načtení již existujícího
2. Přidání nového snímku
3. Nahrání А-images zkoumaného objektu bez filtru
4. Kalibrace A-images
5. Kontrola nastavení filtrace šumu, režimu pseudozbarvení, určení centra záře a
pokud je to nutné, provést jejich korekci
6. Korekce obrysu
7. Výpočet a zobrazení parametrů
8. Interpretace čaker
9. Vytvoření tabulky číselných hodnot
10. Tisk a uložení výsledků

Typický postup (modul Lotos):
1. Korekce energetického stavu člověka na základě měření zařízením Aureola
2. Registrace nového pacienta s jeho unikátními přístupovými údaji
3. Možnost provedení kompenzace jak v kanceláři, tak i přímo doma u pacienta
4. Kompenzace ve 3 variantách provedení
5. Manuální kompenzace (měření na Aureole je bráno v potaz)
6. Automatická kompenzace
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Přístroj je určen pro:
- specialisty holistické medicíny
- specialisty pracující v oblasti praktické a aplikované psychologie
- specialisty východní medicíny ( TCM, ajurvéda, Qi Gong ...)
- specialisty a konzultanty pracující s energií
- specialisty a konzultanty jogy
- specialisty a konzultanty meditace
- specialisty využívající praktik východních bojových umění
- specialisty a konzultanty pracující ve výzkumu pro hospodářství
- specialisty a konzultanty v oblasti wellness a zdravého životního stylu
- specialisty a konzultanty v oblasti geoanomálního výzkumu
- specialisty a konzultanty v oblasti výzkumu kapalných médií
- vědecký výzkum ...
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Software je přeložen do těchto jazyků:

English

English

French

German

Spanish

Polish

Czech

Lithuanian

Serbian

Turkish

Dutch
Russian

Zařízení je certifikováno dle aktuálních legislativních požadavků Evropské Unie
(EU Directive 2014/30/EU).
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