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Výsledky měření po použití
Amethyst Bio-Mat na přístroji
EAV ze dne 20.9.2012

Alfida s.r.o., Čelákovice
Staré Splavy, hotel Borný
20.9.2012

Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012
Rekondiční pobyt ve Starých Splavech
– Sdružení zdravotně postižených ČR, Česká Lípa
Měření prováděla MUDr. Nina Kořínková, Mělník
Počet měřených osob: 28
Průměrný věk:

68 let

z toho 20 – 40 let – 3 osoby
40 – 60 let – 4 osoby
60 – 70 let – 5 osob
70 – 80 let – 8 osob
80 a více let – 8 osob

Rozsah měření:
Ruce: dráha lymfatická, dráha plic, dráha tlustého střeva, dráha oběhu, dráha alergie, dráha
degenerace orgánů, dráha hormonů, dráha srdce, dráha tenkého střeva
Nohy: slinivka, játra, klouby, žaludek, dráha šlachosvalová, dráha kůže, dráha tuků, žlučník,
ledviny, borelie, EB virus, imunita, obranyschopnost

Měření probíhalo ve dvou fázích:
1. fáze byla diagnostika před použitím Amethyst Bio-Mat.
2. fáze potom po doporučeném použití Amethyst Bio-Mat.

O přístroji - Diagnostika EAV
Jedná se o zcela unikátní metodu moderního pojetí akupunktury. Objevil ji a k dokonalosti
dovedl německý lékař Dr. Voll v padesátých letech 20. století a dle něj nese metoda i název.
Základem je proměřování vodivosti jednotlivých akupunkturních bodů na akupunkturních
meridiánech. Pomocí EAV lze včas odhalit hrozící degeneraci orgánů, tkání, vaziva, stav
centrálního nervového systému atd.
EAV proto představuje neocenitelnou pomoc při stanovení správné diagnózy zvláště u
složitých případů potíží a při rozlišení podobně se projevujících stavů (například odlišit
boreliozu od roztroušené mozkomíšní sklerózy či prostého zatížení kloubů coxackie viry).
Metodou EAV jsou vytestována rušivá ložiska v organismu, která bývají často skryta. To je
velmi významné, neboť jejich vyloučením lze léčit nejen poruchy už rozvinuté, ale
potenciálním onemocněním účinně předcházet.
Tato metoda je také velmi vhodná pro prevenci. Jejím prostřednictvím lze často odhalit
zdravotní problémy v samotném začátku, neboť zaznamená už tzv. preklinické hodnoty
poruch, tedy dříve, než je dokáží zaznamenat klasické laboratorní klinické postupy.
Předností diagnostické metody EAV je její nebolestivost a rychlost.

Výsledky měření
Při 1. fázi měření byly u jednotlivých osob zaznamenávány pouze dráhy, u kterých byl pokles,
nebyla zaznamenávána hodnota měřených drah a orgánů. Přístroj EAV zaznamenává hodnoty
v rozsahu 0 – 100 Hz.
U naprosté většiny měřených osob došlo k vyrovnání hodnot jednotlivých drah a orgánů na
stupeň 50, což je ideální měřená hodnota (v tabulce označeno jako „OK“).
Následující tabulka popisuje, kolik osob mělo naměřenu jakoukoliv nerovnováhu či pokles
v měřených drahách a orgánech před použitím podložky Amethyst Bio-Mat (tj. hodnota 40 a
méně), a jaký byl výsledek po doporučeném použití Bio-Matu:
Počet osob,
u kterých
byl naměřen
energetický
problém
14

Dráha kloubů

11

Játra

9

Ledviny

Měřená dráha/orgán

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat

13 osob OK,
1 x nerovnováha
10 osob OK
1 x snížení hladiny mononukleózy z 10 ampulí na 2
(nepoužívala Bio-Mat)
Z toho u 3 osob došlo k vyrovnání energetické
rovnováhy jater po oslabení jedné strany (levá strana
20 jednotek), energetické nevyváženosti levé a pravé
strany (10 x 90 jednotek) a po nadprůměrné činnosti
jater (90 jednotek).
8 osob OK
Z toho 1 osoba s původně naměřenou nulovou
hodnotou a 1 osoba s nevyváženou hodnotou (70 x 10
jednotek)
1 osoba – nerovnováha v naměřených hodnotách

8

Dráha srdce

8

Dráha šlachosvalová

8

Žlučník

7
5

Dráha oběhu
Obranyschopnost

5

Dráha nervová

4
3

Dráha tlustého střeva
Dráha hormonů

3

Dráha tenkého střeva

2

EB virus

2
2

Slinivka
Mozek

2
2

Krční páteř
Dráha močového
měchýře
Páteř
Alergie

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8 osob OK
Z toho 1 osoba s kardiostimulátorem
a 1 osoba s původně naměřenou nulovou hodnotou
6 osob OK
1 osoba – neprojevilo se zlepšení
1 osoba – nerovnováha v naměřených hodnotách
8 osob OK
Z toho 1 osoba po operaci
7 osob OK
5 osob OK
Z toho 1 osoba před měřením – velmi snížená hodnota
3 osoby OK
2 osoby zlepšení
4 osoby OK
2 osoby OK
1 osoba – neprojevilo se zlepšení
2 osoby OK
1 osoba – neprojevilo se zlepšení
2 osoby OK
(z toho 2 osoby – 1. použití Bio-Matu)
2 osoby OK
2 osoby OK
Z toho 1 osoba po narkóze
2 osoby OK
2 osoby OK
1 osoba OK
1 osoba OK
(nepoužívala dříve Bio-Mat)
1 osoba OK
1 osoba OK
1 osoba OK
1 osoba OK
1 osoba OK
1 osoba OK
1 osoba OK

Dráha plic
Kolena
Dráha tuků
Žaludek
Slezina
Imunita
Všechny dráhy
s vysokými hodnotami
Všechny dráhy s
1 osoba OK
poklesem
(nepoužívala dříve Bio-Mat)

Výsledné měření prokázalo, že celkově došlo ke zlepšení a znormalizování
měřených hodnot u 90 % osob.
Z toho 23 osob používalo Amethyst Bio-Mat v rámci rekondičního pobytu po tři dny před
provedeným měřením vždy 30 minut na střední stupeň.
5 osob Amethyst Bio-Mat nepoužívalo vůbec.

Borelie byla v rámci měření nalezena u 12 osob. Hodnoty před použitím Bio-Matu a po
použití Bio-Matu uvádíme v následující tabulce:
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Počet ampulí před měřením
Více než 10
Více než 10
Více než 10
Více než 10
Více než 20
Více než 10
Více než 10
Více než 10
Borelie na nervové dráze
Více než 10
Více než 10
Více než 10

Počet ampulí po měření
4
3
3
4
6
4
5
6
0
5
5
5

Jedna ampule obsahuje energii borelie (homeopatikum), ne samotný virus. Tato hodnota ještě
není měřitelná při rozboru krve, přesto v těle napadá různé dráhy a orgány, vzhledem
k vyčerpání organismu.

Celkově došlo ke zlepšení hladiny borelie v těle u jednotlivých osob o 60 %.
Kouření:
V rámci měření byla také jedna osoba, která kouřila. Zde byly oslabeny plíce, mozek, dráha
oběhu a dráha srdce. Po použití podložky Amethyst Bio-Mat po dobu 30 min na 3. stupeň se
hodnoty v těle srovnaly na 100%. Ihned po vykouření jedné cigarety se však hodnoty v těle
vrátily do původního stavu!

Závěrem
Z celkového pohledu je na výsledcích měření zřejmé, že podložka Amethyst Bio-Mat
dokonale pomáhá harmonizovat tělo, vyrovnávat hladinu jednotlivých drah a orgánů a
při pravidelném používání napomoci při aktivaci imunitního systému.

Příznivé účinky infračerveného záření a záporných iontů vyzařovaných
Amethyst Bio-Mat:
Snižuje stress a únavu, zmírňuje nebo odstraňuje úzkost a podporuje relaxaci, zlepšuje
spánek, potlačuje zánět, zmírňuje bolest a ztuhlost kloubů, tiší bolest na základě tepelného
účinku, odstraňuje toxiny z těla, zlepšuje krevní oběh, zmírňuje bolest hlavy při migréně,
zlepšuje funkce imunitního systému, zlepšuje stav zdraví kardiovaskulárního systému,
spaluje kalorie a reguluje tělesnou hmotnost, a zlepšuje svalový tonus a kvalitu kůže.

Výsledky zpracovala Dana Hegerová,
Centrum zdraví pro duši, Liberec, www.zdraviprodusi.webnode.cz

