
Biopulsar-Reflexograph®
 

Биодинамична електрохирограма 

 
• за бързa биоенергетичнa диагностика на 43 зони, свързани с определени органи 

• за индивидуално изследване на поносимостта към продукти и лекарства 

• за увеличаване на продажбите на вашите продукти и терапии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

бързо • чувствително • проверимо • възпроизводимо • лесно за работа 



Биофийдбек на рефлекторни зони 

Думата „биофийдбек” е описание на механизмите за 
биологично регулиране. Тя се състои от гръцката дума „био” 
= живот, жизнени процеси и английската дума „фийдбек” = 
обратна връзка. Рефлекторните зони или „соматотопи” (от 
гръцките думи „сома” = тяло; и „топос” = място, позиция, 
местоположение) са области от кожната повърхност, които 
са свързани с вътрешните органи и телесните структури. 

Тълкуването на енергийното състояние на дадена 
рефлекторна зона може да се използва като диагностичен и 
терапевтичен метод за лечение на вътрешните органи и 
психиката. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biopulsar-Reflexograph® 

Системата за биофийдбек Biopulsar е съвременно, 
многофункционално диагностично устройство за 
биофийдбек на рефлекторните зони на ръцете, което се 
използва заедно с компютър. В рамките на няколко минути 
се прави пълен биоенергетичен анализ на 43-органни зони. 

Чрез биофийдбек изследване на рефлекторните зони може 
да се получат задълбочени познания за биоенергетичното 
поле (аура), състоянието на жизнените сили на отделните 
зони, свързани с определени органи и мрежи от органи, 
потенциалите, причините за нарушения на полето и 
парестезия. 

Области на приложение 

В съвременната терапевтична практика биофийдбек на 
рефлекторните зони може да се използва за индивидуално 
изследване на поносимостта към продукти и лекарства, 
изследване за алергия и непоносимост към храни, контролни 
измервания, холистични съвети за живота и здравето, 
ментален тренинг и превантивна медицина. 

 

Принцип на работа на апарата 
Системата за биофийдбек Biopulsar-Reflexograph® е 
високочувствителен биомедицински измервателен уред, 
който отговаря на изискванията за безопасност на 
директивите на ЕО и има CE маркировка. 

Концепцията на системата за биофийдбек се основава на 
съвременните компютърни технологии и на източните и 
западните холистични философии и медицински науки. 

Може да се визуализират различни параметри на 
енергийната система на човешкия организъм, например 
динамичен биофийдбек на рефлекторните зони на органите в 
реално време, динамична целотелесна аура, цветна 
вибрационна честота на зоните, съответстващи на органите, 
активност на чакрите и много други. 

Сензорът за ръка на Biopular-Reflexograph® е приемник на 
биомедицински сигнали от измервания на рефлекторните 
зони на дланта, който притежава висока разделителна 
способност. На всеки 500 милисекунди (в реално време) се 
измерват и предават към компютъра биоданни от 43 зони, 
съответстващи на определени органи. Чрез различните 
софтуерни програми на Biopulsar данните се обработват и се 
представят посредством различни графични изображения. 

По време на процедурата организмът не се излага на вредни 
или интерфериращи честоти. За разлика от много други 
диагностични устройства, които излъчват вредни лъчения, 
при този апарат се използват само много ниски, абсолютно 
безопасни токове за измерване на съпротивлението на 
кожата. Поради това Biopulsar може да се използва при силно 
чувствителни хора, хора с пейсмейкъри и бременни жени. 

За подробно изследване на цялото тяло са необходими само 
няколко минути. Тъй като изследването се осъществява на 
ръката, няма дискомфорт, дължащ се на необходимостта от 
събличане. Резултатите се показват нагледно на екрана на 
компютъра. 



 

  

Цветна холистична енергийна снимка (аура) 

Цветната енергийна снимка на тялото (аура) и вибрационните 
цветове на 43 зони, свързани с определени органи, веднага 
показват цялостна картина на различните енергийни синдроми 
в организма, които имат роля в източната пулсова диагностика. 

Енергийните цветове на рефлекторните зони, свързани с 
определени органи, дават на обучения медицински специалист 
информация за: 

• физическото и душевното 
състояние на пациента 

• виталитета на зоните, свързани 
с определени органи 

• алкално-киселинното 
равновесие на матрикса 

• клетъчен стрес и състояние на 
изтощение 

• различни характеристики на 
болката въз основа на излишък 
на чи, липса на чи и застой на 
чи (според пулсовата 
диагностика TCM) 

В повечето случаи резултатите от биофийдбек съответстват на 

субективните усещания на клиента. 

Контрол на ефективността 

Ефективността на даден продукт или лечение може да се 
разгледа веднага в детайли чрез контролно изследване преди 
и след приложението, така че да няма никакви съмнения от 
страна на клиента. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Енергийна дисхармония 
Има много хора, които не се чувстват здрави и се оплакват от 
необясним дискомфорт като нарушения на съня, 
раздразнителност, неразположение, изтощение, 
чувствителност към метеорологичните условия, главоболие, 
виене на свят, податливост на инфекции и болки в гърба. 

 

Малък мозък 

Темпорален дял на мозъка 

Чело 

Нос 

Шия 

Мишница 

Сърце 

Панкреас 

Дванадесетопръстник 

Низходящо ободно черво 

Таз 

Бъбрек 

Надбъбречна жлеза 

Тазобедрена става 

Средна част на главата 

 
Главен мозък 

Заден мозък 

Хипофиза 

Уста 

Рамо 

Хранопровод 

Тимусна жлеза 

Слезка 

Тънко черво 

Дебело черво 

Долен отдел на коремната 
кухина 

Уретер 

Полови органи 

Крака 

Среден отдел на коремната 
кухина, гръден кош

 

Челен дял на мозъка 

Задната част на главата 

Ухо 

Щитовидна жлеза 

Подмишница 

Бял дроб 

Стомах 

Черен дроб 

Трансверзален колон 

Ректум 

Пикочен канал 

Пикочен мехур 

Гръбначен стълб 

Коляно, лакът, крак, предмишница 

Средна част на долния отдел на 
коремната кухина 

Причините или диагностичните резултати понякога не могат 
да бъдат обяснени чрез конвенционални медицински 
изследвания. Чрез биофийдбек изследване на рефлекторните 
зони с Biopulsar, заедно със снимка на аурата, се представят 
графично различните енергийни модели, които след това 
могат да бъдат разбрани лесно от клиента. 

Често биоенергийната дисхармония се потвърждава от 
субективните усещания на пациента. Чрез образно 
представяне на биоенергията (език на тялото) клиентът може 
да се почувства много по-добре разбран от консултанта. 

 

Повишаване на привлекателността и успеха на 
вашия бизнес 

Чрез системата за биофийдбек Biopulsar-Reflexograph® можете 
да предложите на своите клиенти разнообразни услуги, 
например: 

• Комплексно медицинско биоенергийно изследване на 
организма 

• Анализ на интерфериращи полета и предразположението 
към болка 

• Изследване за алергия и поносимост 

• Изследване на поносимостта към продукти и лекарства 

• Откриване на клетъчен стрес, нива на изтощение на 
отделните зони, свързани с определени органи 

• Биоенергиен анализ на матрикса за алкално-киселинното 
равновесие в организма 

• Холистично консултиране 

• Профилактика 

• и много други 

Системни изисквания: PC/Notebook с операционна система 
Windows™ XP/Vista/7, 8 или 10, екран, 
принтер, цифров фотоапарат (по желание). 

 

Пациент с шум в ушите 
Биофийдбек изследване преди лечението 
Стойностите за ушите, шията, раменете и 
подмишниците са отслабени 

Шум в ушите, лекуван чрез цветова 
терапия Chromalive 
Стойностите за ушите и раменете са 
хармонизирани 



Изследване на поносимостта към продукти и 
лекарства 

Биофийдбек изследване на рефлекторните зони с Biopulsar 
е оптимален метод за бързо изследване на уникалната 
енергийна система и индивидуалната реакция на даден 
клиент/пациент. 

Системата Biopulsar-Reflexograph® е чувствителен 
измервателен уред, чрез който бързо и безопасно се 
изследва реакцията към лечебни средства, например 
продукти с цветя на Бах, шуслерови соли, хомеопатични 
лекарства, хранителни добавки, лечебни скъпоценни 
камъни, както и реакцията към храна, мисли и т.н. 

Чрез нея може да се види дали аурата на човека 
хармонизира с даден продукт или дали може да се очакват 
нежелани реакции (странични ефекти). Дори едно и също 
лекарство, произведено от различни производители, може 
да причини различни реакции при различните хора. 
Поради това някои лекарства могат да доведат до 
положителен резултат при даден човек и да нямат 
абсолютно никакъв ефект при друг човек със същия 
симптом. 

Посредством биофийдбек изследване на рефлекторните 
зони може да бъде проучен детайлно индивидуалният 
енергиен отговор към дадено лекарство или продукт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Профилактика 

Какво предлага модулната диагностична система 
за биофийдбек Biopulsar-Reflexograph®? 

● Комбинация от хардуерни и софтуерни модули в зависимост 
от вашите индивидуални потребности. 

● Нагледно представяне и гъвкаво организиране на 
програмните прозорци на екрана. 

● Динамичен биофийдбек анализ на 43 рефлекторни зони на 
ръката, свързани с определени органи, за ясна и подробна 
биоенергийна диагностика. 

● Променливи настройки на времето на изследване - например 
на всеки 500 милисекунди (в реално време) се извършва 
измерване на съпротивлението на кожата чрез всеки един от 
43-те биомедицински датчици. 

● Графиката за виталитета представя диференциран анализ на 
стрес-потенциалите в областите с хронични или остри 
процеси. 

● Зелена хармонична линия за моментално показване на 
каквито и да е отклонения от идеалното на зона, свързана с 
определен орган, оптимално енергийно състояние. 

● Дълговременни и сравнителни измервания за контрол на 
терапията и изследване на поносимостта към продукти и 
лекарства. 

● Динамично представяне на аурата около цялото тяло за 
анализ на психо-енергийния статус на даден човек. 

● Обзорен списък на всяка зона, свързана с определен орган, 
със съответния цвят на енергията. 

● Динамично представане на чакрите с математическа 
обработка и текстови анализ според Аюрведа. 

● База данни: Всеки енергиен цвят на зона, свързана с даден 
орган, и всяка функция на чакра може да бъдат представени с 
отделни текстове и снимки. Следователно потребителят може 
да създава собствен регистър с информация, продукти и 
протоколи за лечение. 

● Функция запис и възпроизвеждане на кратки или удължени 
терапевтични сесии. 

● Връзка с цифров фотоапарат за персонализирани снимки на 
аурата и чакрите. 

● Подробни софтуерни програми в помощ на диагностиката: 

Дисхармонията в аурата съществува много преди да се 
прояви физически като проблем, свързан с даден орган, 
или в по-крайни случаи - като заболяване. Това е 
причината, поради която може пациентите да се оплакват 
от дискомфорт, макар и при редовните медицински 
изследвания да не се открива нищо. 

 
 
 

● и др. 

Цветова терапия Chromalive®  

Съветник за холистична терапия 

Съветник за хомеопатия 

Аураскоп (около 21 страници текст с тълкувания) 

Посредством биофийдбек изследване с Biopulsar можете 
да провеждате активна профилактика и холистично 
консултиране.    

Обучение 

Предлагаме различни семинари в Академия „Auramed” за 
успешна работа със системата за биофийдбек Biopulsar-
Reflexograph®. За допълнителна информация посетете 
нашия уебсайт www.auraschule.de или се свържете с 
вашия местен търговски представител. 

Производител / 
Дистрибутор 

Auramed GmbH 
Bayerstraße 27 

D - 79576 Weil am Rhein 

 (Germany) 

    

  Медеос ООД 
  София, ул.Опълченска бл. 54 

  Тел: (02) 83210-81 (02)9311605 

  www.medeos.com; 

 

wwwwww..aauurraammeedd..ddee BP-V-02.2engl 

http://www.medeos.com/
http://www.auramed.de/

