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Biotri informatie
In de modus/stand 1 en 2 werkt het apparaat volgens de methode van
BRT=bioresonantietherapie.
Er wordt een standaard programmabasis gebruikt voor BRT. Programma's
worden gebruikt om complexen te creëren die gericht zijn op het
corrigeren en voorkomen van specifieke ziekte aandoeningen (pathologie)
Doel van programma's voor de modus 1 en 2 (BRT-methode):
1. versterking en correctie van functies en systemen van het lichaam
(musculoskeletaal, zenuwstelsel, integument, cardiovasculair, respiratoir,
spijsverteringsstelsel, urinair, immuun, endocrien, reproductief);
2. preventie van vroegtijdige veroudering;
3. zorgen / tegengaan van besmetting;
4. lichaamsreiniging, eliminatie van giftige stoffen.
Stand/ modus 2 wordt de BRT-methode geïmplementeerd via
multi frequentie synchronisatie technologie (MFS).
Daarom vindt de impact op het lichaam niet alleen plaats via een netwerk
van bloedvaten, zenuwvezels, biologisch actieve punten op het
huidoppervlak, maar ook via de watermatrix en op cellulair en
intracellulair niveau. Als gevolg hiervan neemt de effectiviteit van BRT
aanzienlijk toe. Door de gelijktijdige werking van drie zenders in de Biotri,
komen de corrigerende frequenties het lichaam op drie niveaus binnen,
resoneren met de structuren van het organisme, informeren ze over
gezonde trillingsfrequenties en stimuleren het organisme om te werken
aan zelfgenezing.

Stand / modus 3
In modus 3 worden de basale ritmes van het organisme beïnvloed. Basale
ritmes zijn de eerste, fundamentele, diepe ritmes van de mens,
ontwikkeld in de loop van de evolutie. In een toestand van gezondheid
zijn ze duidelijk gedefinieerd en met elkaar gesynchroniseerd.
Stand / modus 4
Modus 4 werkt op de hersenen. Deze frequenties zijn gecorreleerd met de
hersenritmes.
Doelstelling:

















vermindering van stressvolle invloeden, snelle ontspanning,
verlichting van vermoeidheid;
verbetering van geheugen en intellectuele functies;
activering van leerprocessen en creativiteit;
slaap normaliseren;
activering van herstelprocessen;
helpt bij vermindering van (chronische) pijnen;
vermindering van en preventie bij tijdzoneveranderingen;
verbetering van de fysieke werkcapaciteit;
concentratie vergroten van de wilskracht;
verbetering van stemming en welzijn;
helpt bij veranderen ten opzichte van psycho traumatische situaties;
helpt bij alcohol- en drugsverslaving;
helpt bij afname van angst en stress;
activering van stille reserves en mogelijkheden van organisme.
indien je regelmatig stand/ mode 4 gebruikt helpt dat om de geest
te kalmeren en ontspant het lichaam.
Helpt bij beschermen van het exogene elektromagnetische veld.

Scantechnologie
In de stand / modus 2, 3 en 4 wordt de technologie gebruikt van het
scannen en detecteren van resonantiefrequenties.
Het apparaat past zich aan en de impact van therapeutische frequenties
treedt op bij resonantiefrequenties die "hoorbaar" zijn voor het lichaam.
Niet onbelangrijk: je hebt meer resultaat als je bij het inschakelen van
het apparaat in de stand / mode 2, 3, 4, het apparaat met de achterkant
naar het lichaam worden gedraaid en gedurende 3-5 seconden op een

afstand van 20-30 cm worden geplaatst. Gedurende deze tijd vindt er
activering en initiële instelling van scantechnologie plaats.
Stand / modus 1
Bij gebruik van modus 1 kan het apparaat direct naast of op het lichaam
(in de zak) worden geplaatst of dichtbij het lichaam worden geplaatst.
Ook in stand/ modus 1 is het wenselijk om de inrichting met de
achterkant tegen het lichaam te plaatsen, anders wordt de efficiëntie
verminderd.
Bij gebruik van de modus 2, 3 en 4 dient het apparaat altijd met de
achterkant naar de persoon te worden gelegd. In de modi 2 en 3 is de
effectieve invloed 20 tot 50 cm.
Bij gebruik van modus 4 moet het apparaat op een afstand van 20-30 cm
worden geplaatst.
Duur en periodiciteit van het gebruik van het apparaat







Het is niet raadzaam om in stand / mode 1 meerdere programma’s
per dag te gebruiken (deze duren doorgaans langer dan 3 uur).
Het is raadzaam om programma’s in mode 1 niet meer dan 1 week
achtereen te gebruiken. Hetzelfde geldt ook voor andere
programma’s. Afwisseling van programma’s is het advies!
Voor een goed resultaat is het in de regel noodzakelijk om een reeks
sessies te volgen. Het gemiddelde verloop van de correctie is 14-21
dagen. Het is wenselijk om tussen de gangen een paar dagen pauze
te nemen of programma’s zoals hierboven beschreven te wisselen.
Er worden 2 kleine magneetjes bij de Biotri geleverd. Mocht hoe dan
ook het apparaatje vastlopen of niet goed werken kun je daarmee
het systeem resetten.

Contra-indicatie




geïmplanteerde pacemaker
mensen die onder invloed van alcohol of psychoactieve drugs zijn
mogen het apparaat niet gebruiken.
Ben je niet zeker van je zaak, vraag je (huis of behandelend) arts
om advies.

Toelichting
Alpha-frequenties
Constante stress heeft een negatieve invloed op uw gezondheid.
Opgehoopt gedurende de dag, put stress mentaal en emotioneel uit en het
berooft het leven van vreugde. Programma's van alfa-ontspanning
stimuleren alfagolven in de hersenen. Ze ontspannen je en helpen je
stress kwijt te raken. Ze dragen bij aan het emotionele, fysieke en
mentale evenwicht.
Dagelijkse toepassing van alfa-ontspanning veroorzaakt de gewoonte om
gefocust te zijn, maar niet gespannen. U kunt alle drie de programma's
tegelijkertijd gebruiken of er een kiezen op basis van uw gevoel.

Bèta-ritme
Bèta-ritme is kenmerkend voor naar buiten gerichte concentratie, wat
vaak tot angstige gevoelen kan leiden. Logisch denken, intellectuele
activiteit en hard werken drukken het bèta-ritmet, evenals gevoelens van
angst en teveel moeten. Een deel van de bèta-golven wordt in verband
gebracht met een verhoogde afgifte van stresshormonen (epinefrine,
norepinefrine). De duur van het programma is 30 minuten.
Met de programma’s die werken op het Beta ritme kun je de geest
synchroniseren met het universum, "om de tijd te stoppen".
Schumann
De mens resoneert met de omringende wereld en heeft verschillende
signalen van de omgeving nodig, dit heet de 'biologische klok' . Dit werd
voor het eerst ontdekt tijdens de eerste ruimtevluchten met astronauten
aan boord. De frequentie van Schumann-golven is 7,8 Hz.
In de jaren vijftig berekende Schumann, hoogleraar elektrofysica uit
München, de resonantiefrequenties van de ruimte van de aardmantel, die
wordt gevormd door het aardoppervlak (dat een goede elektrische
geleiding heeft) en de ondergrens van de ionosfeer. Het is opmerkelijk dat
de hippocampus in de hersenen van alle zuigelingen en zoogdieren exact
dezelfde frequentie heeft. Dit gebied is verantwoordelijk voor de aandacht
en het concentratievermogen en speelt een doorslaggevende rol bij het
slapen. Als er een omgevingssignaal van 7,8 Hz ontbreekt, dan, zoals
experimenten in een afgeschermde bunker op vrijwilligers toonden, treedt
er tijdelijke desoriëntatie, hoofdpijn, enz. staat van vrijwilligers voor
meerdere dagen. Het programma eindigt met een alfaritme om een

patiënt energie te geven. De programmaduur is 25 minuten, de tijd per
frequentie is 30 seconden.
Delta-sessie (om in slaap te vallen)
Het programma stimuleert deltagolven, waardoor je gemakkelijk in slaap
kunt vallen en fris en vol energie wakker kunt worden. Het draagt bij aan
een diep herstel van de slaap, wanneer de hersenen gifstoffen kunnen
verwijderen en het lichaam belangrijke hormonen zoals melatonine en
groeihormoon aanmaakt. Deze processen helpen je de mentale,
emotionele en fysieke conditie te verbeteren en versterken ook het
immuunsysteem.
Het programma wordt aanbevolen bij het in slaap vallen. Als u
slaapstoornissen heeft, moet u de cursus van het programma opnieuw
gebruiken. Voordat u het programma gebruikt, verdient het de voorkeur
om een stimulatie uit te voeren in het alfabereik (programma alfarelaxatie). De gemiddelde frequentiemodulatie van EHF-zenders is 196 Hz.
De duur van de stimulatie in het Delta-bereik (frequentie tot 3 Hz) is 20
minuten. Als er na gebruik van het programma actieve acties moeten
worden ondernomen, is het wenselijk om de alpha-relaxatie van het
programma in te schakelen.
Delta-ritme (om in slaap te vallen)
Delta-golven helpen je om gemakkelijk in slaap te vallen en fris en vol
energie wakker te worden. Het draagt bij aan een diep herstel van de
slaap, wanneer de hersenen gifstoffen kunnen verwijderen en het lichaam
belangrijke hormonen zoals melatonine en groeihormoon aanmaakt. Deze
processen helpen je de mentale, emotionele en fysieke conditie te
verbeteren en versterken ook het immuunsysteem.
Het delta-ritme ligt in het bereik van 0,5 - 3,5 Hz. Deze frequenties zijn
kenmerkend voor een diepe slaap zonder dromen, voor een staat van
trance en diepe hypnose. In een staat van waakzaamheid worden ze zeer
zelden opgenomen. Deltaritme zijn van groot belang voor de processen
van herstel, revalidatie en voor het intacte immuunsysteem. De
programmaduur is 20 minuten, de tijd per frequentie is 30 seconden.
Programma voor kinderen
Programma voor kinderen wordt gebruikt voor synchronisatie van de
hersenritmes, voor psychische stabilisatie van het onderbewustzijn van
belaste kinderen. Indicaties:



angsten uit de kindertijd
neurose-achtig syndroom (bedplassen, tics, logoneurose)








leermoeilijkheden (moeilijk onthouden, geheugenverlies)
schending van de concentratie van aandacht
verhoogde vermoeidheid, verminderde werkcapaciteit
allergieën, verminderde activiteit van het immuunsysteem
als hulpmiddel bij spraakstoornissen bij kinderen
adolescenten, zogenaamde "moeilijke kinderen": agressiviteit,
isolement van het kind, schending van gedragsreacties, conflicten
met tijdgenoten, leerkrachten, ouders;

Depressieprogramma-1
Aub overdag gebruiken ( de ogen open )
Indicaties



depressies zonder angsttoestanden
vermoeidheid, vreugdeloosheid, zwakte

Contra-indicaties


manische fase van depressie met staat van angst

Depressieprogramma – 2
Aub overdag gebruiken ( de ogen open )
Indicaties










manische fasen van depressie
angst, nervositeit
fobieën, angsttoestanden
conflicterende stressvolle situaties
'vegetatieve dystonie'
psychosomatische klachten over hart en bloedsomloop
vegetatieve aandoeningen van het maagdarmkanaal (evenals
maagzweer)
verhoogd cholesterol, triglyceriden
toestanden van spanning van schoudergordel en wervelkolom

Depressieprogramma – 3
Wordt gebruikt om endocriene regulatiestoornissen te genezen die worden
veroorzaakt door verschillende soorten depressies. Je hebt een beter
resultaat als je bij gebruik van dit programma je ogen sluit.
Indicaties



depressie tijdens de menstruatie bij adolescenten
depressie in de puberteit bij meisjes.

Studie programma
Toepassing van dit programma heeft een stimulerend effect op glutamines
en neurotransmitters in de hersenen, vergroot de intellectuele capaciteiten
van de patiënt significant in combinatie met de programma's cerebrale
programma en studieprogramma.
Het beste kun je dit programma over de dag 3 tot 5 keer gebruikt met
dagelijkse afwisseling.
Indicaties



creativiteit activering
verbetering van de bloedcirculatie in de hersenen

Anesthesie programma
Dit programma helpt om met meer succes om te gaan met gespannen
hoofdpijn en andere soorten ongemak. Het gaat hierbij om, en helpt bij
'metaforische pijntransformatie'. De patiënt kan chronische pijnen
verminderen en vaak elimineren en de mogelijkheden van het organisme
op weg naar zelfherstel vergroten. Met behulp van de MFS-methode
verhoogt het endorfineniveau en brengt het in een staat van hypnosemeditatie die het mogelijk maakt om pijn te beheersen. De resultaten
worden vooral opgemerkt wanneer de pijn wordt veroorzaakt door
psychofysiologische stoornissen, wat betekent dat het een stressreactief
karakter heeft. Veel ziekten die verband houden met pijn, inclusief die
welke de primaire fysieke oorzaak hebben, dragen bij aan de ontwikkeling
van emotioneel stressvolle stoornissen die leiden tot de ontwikkeling van
een 'vicieuze cirkel'. De toepassing van het huidige programma maakt het
mogelijk om deze cirkel te doorbreken en pijn aanzienlijk te verzwakken
of te elimineren.
Studieprogramma
We hebben de ervaring dat mensen een diepe ontspanning ervaren, wat
overeenkomt met het hoge niveau van intellectuele paraatheid. Het
programma synchroniseert het hersenritme, verlicht stress bij een student
en maakt het mogelijk vergeten herinneringen uit het onderbewustzijn te
vergroten. De totale programmaduur is 35 minuten.
Dit programma werkt beter indien je de ogen sluit en je je even terug
trekt of mediteert. Voor therapeutische doeleinden is het beter om dit
programma 1-2 keer per week te gebruiken.

Programma voor ‘peace’
Dit programma is een algemeen versterkingsprogramma dat wordt
gebruikt voor diepe interne ontspanning en stabilisatie van het
immuunsysteem.
Indicaties












toestanden van angst en nervositeit
conflicten met stressvolle situaties binnen het gezin of op school
(psychologische conflicten met tijdgenoten, leerkrachten en ouders)
asthenisch-neurotisch syndroom bij kinderen en adolescenten
(prikkelbaarheid, huilerigheid, emotionele labiliteit)
vegetatieve dystonie tijdens de puberteit
fobieën
psychosomatische stoornissen bij kinderen en adolescenten
(galdyskinesie, maag- en twaalfvingerige darmzweer, bronchiale
astma)
vegetatieve-viscerale krampen
verstoring van het proces van in slaap vallen en slapen (rusteloze
slaap, vaak wakker worden, nachtmerries, slaapwandelen, slaap
praten)
spanningstoestanden in schoudergordel en wervelkolom.

Programma voor slapen -1
Voor slapen is het altijd beter om geen opwekkende middelen te
gebruiken zoals: alcohol, drugs, teveel koffie en teveel alcohol, zware
maaltijd 3-4 uur voordat je gaat slapen. Zorg ook dat het donker is op de
slaapkamer.
Indicaties




slapeloosheid
verstoring van het proces van inslapen en slapen (rusteloze slaap,
vaak wakker worden, nachtmerries, slaapwandelen)
alle angsttoestanden die worden gevolgd door slaapstoornissen of
die niet kunnen worden geëlimineerd door het programma van
vrede te gebruiken.

Programma voor slaap-2
Dit programma goed te gebruiken voor het slapen gaan, wanneer het kind
moe is, maar niet in slaap kan vallen of wanneer het 's nachts wakker
wordt en lange tijd niet in slaap kan vallen. Anders zijn de indicaties
Stress programma-1 hetzelfde als voor het programma voor slaap.








Het wordt gebruikt om psychische blokkades te elimineren en een
patiënt vrij te laten voor stressspiraal - ziekte - stress
toestanden van psychische blokkades
conflicterende stressvolle situaties binnen het gezin, op school
(psychologische conflicten met tijdgenoten, leerkrachten, ouders);
angst, nervositeit;
neurotisch syndroom (nachtelijke urine-incontinentie, tics)
angsten uit de kindertijd

Stressprogramma-2
Dit programma heeft een specifiek effect op de regulering van de
immunologische toestand, aangezien de stressmechanismen nauw
verbonden zijn met het immuniteitssysteem. Stress leidt tot een stabiele
afschuiving van het hormonale evenwicht en daarmee tot een constante
onderdrukking van het immuunsysteem.
Indicaties
 degeneratieve ziekten die verband houden met het immuniteit
 allergieën
 schimmels
 lymfatische diathese bij kinderen
 voor preventieve doeleinden om de beschermende krachten te
vergroten
 conflictstresssituaties binnen het gezin, op school (psychologische
conflicten met tijdgenoten, leerkrachten, ouders)
 staten van angst, nervositeit
 psychosomatische aandoeningen bij kinderen en adolescenten (gal,
dyskinesie, maag- en twaalfvingerige darmzweren, bronchiale
astma)
 hoofdpijn en duizeligheid (ook bij kinderen en adolescenten en
gevolgen na hersenschudding)
Stressprogramma-3
Dit is het belangrijkste programma dat wordt gebruikt om endocriene
regulatiestoornissen te genezen die worden veroorzaakt door een
stressvolle situatie.
Indicaties
 Alle ziekten/verstoringen die verband houden met een tekort aan
endocriene klieren
 Eczeem (agv stress)
 zweer in de twaalfvingerige darm (agv stress)
 bronchiale astma
 neurosen
 migraine
 menstruele onregelmatigheden
 hormonaal-vegetatief syndroom (inclusief anorexia nervosa en
boulimie);

Stressprogramma-4
Dit is een basisprogramma voor alle soorten 'hecht'-pijn, wordt gebruikt
om spasmen te verminderen.
Indicaties






migraine
alle soorten spasmen
krampachtige pijn in schouder- en nekgebied
navelstreng koliek bij kinderen
vegetatieve-viscerale krampen

Seksuele regulering-1
Het programma wordt gebruikt om de middelen voor seksuele regulering
te vergroten in het geval van een verzwakking van de potentie.
Seksuele regulering-2
Dit programma is een alternatief voor het vorige en wordt gebruikt in
gevallen waarin het effect onvoldoende is.
Theta-ontspanning
Theta-ontspanning geeft toegang tot de inhoud van het onbewuste deel
van de geest, vrije associaties, onverwachte inzichten, creatieve ideeën.
Programma's stimuleren de hersenen om meer bèta-endorfines te
produceren - stoffen die verantwoordelijk zijn voor vreugde, ontspanning
en pijnvermindering. Theta-status is nuttig voor diepe ontspanning en
uitbreiding van creatieve mogelijkheden. Handig om het geheugen te
verbeteren.
De stimulatiefrequentie is 6-8 Hz.
Energiek programma
Energizing-programma maakt het mogelijk om snel het organisme te
activeren dat vooral belangrijk is na het ontwaken in de ochtend of na
ernstige vermoeidheid.
Superprogramma-1 (wordt gebruikt in modus 2)
Het programma synchroniseert alle belangrijke biofysische processen op
verschillende niveaus. Het wordt gebruikt voor ziekten, waaronder
allergieën, intoxicaties, brandwonden, bronchiale astma en asthenie; in
revalidatiefase na verwondingen, operaties en verschillende ziekten.
Superprogram-2 (wordt gebruikt in de modus 4)
Het programma wordt gebruikt voor spasmen van gladde spieren van
slagaders en holle organen (darm, galwegen, pylorus, urinewegen,
bronchiën, sommige vormen van migraine en neuralgie van
hersenzenuwen).

Superprogramma-3 (wordt gebruikt in modus 3)
Het programma wordt gebruikt voor ontstekings- en dystrofische
processen van verschillende organen en weefsels, waaronder de
behandeling van flegmonen, abcessen, tromboflebitis, serositis,
lymfostase, levercirrose met hepatomegalie, evenals atonische spataderen
van de benen, inwendige organen en testikels.

