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Lidské Energetické Pole je nejcitlivějším odrazem fyzického, emočního, a v některých případech spirituálního stavu člověka. Obraz
energetického pole, vytvořený v softwaru Bio-Well, je založen na myšlenkách Tradiční Čínské Medicíny a ověřen 18 lety klinických
zkušeností stovek lékařů s mnoha tisíci pacienty.
Bio-Well není lékařský přístroj, není určen pro lékařskou diagnostiku. Umožňuje provádění energetických analýz. V případě
zdravotních problémů se prosím poraďte se svým lékařem.
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Zdravotní stav
Odráží přerozdělení energie pro různé orgány a systémy

Barva Název

HS levá

HS pravá

2018-12-05 10_20 - Plucnar Jiří

-0.15

-0.01

2018-12-05 12_34 - Plucnar Jiří

0.06

0.09

2018-12-05 13_08 - Plucnar Jiří

0.27

0.38

Zdravotní stav je určen k analýze funkčního stavu lidského těla výpočtem integrálních parametrů distribuce energie v těle a v
orgánech a jejich srovnání s referenčními parametry prakticky zdravé osoby vypočtené podle celosvětové databáze.
Typická úroveň energie odpovídá zelené zóně uprostřed. Vnitřní kruh je oblast energetického deﬁcitu (hypo-energetický stav).
Vnější kruh je oblast přebytku energie (hyper-energetický stav). Diagramy jsou rozděleny do sektorů souvisejících s určitou částí
lidského těla.
Bio-Well není lékařský přístroj, není určen pro lékařskou diagnostiku. Umožňuje provádění energetických analýz. V případě
zdravotních problémů se prosím poraďte se svým lékařem.
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Zásoby energie

Barva Název

Zásoby Energie

2018-12-05 10_20 - Plucnar Jiří

74%

2018-12-05 12_34 - Plucnar Jiří

88%

2018-12-05 13_08 - Plucnar Jiří

100%

Energetická rezerva je určena pro analýzu funkčního stavu lidského těla výpočtem Energetického parametru daného orgánu.
Představuje energetickou rezervu různých buněk těla. Srovnání se Zdravotním stavem demonstruje úroveň energie v buňkách v
porovnání s energií, která je v daný moment používána. Je vhodné, aby byl obrys energetické rezervy širší / větší než obrys
Zdravotního stavu (platí pouze po aplikování správné kalibrace zařízení).
Bio-Well není lékařský přístroj, není určen pro lékařskou diagnostiku. Umožňuje provádění energetických analýz. V případě
zdravotních problémů se prosím poraďte se svým lékařem.

4

Analýza

Energie
5

Ukazuje úroveň energie pro danou osobu jak v Joulech, tak v %% v porovnání s celosvětovou databází podle všeho zdravých lidí,
měřeno od 0 do 100 Joulů (×10 -2).
0 - 20 Joulů (×10 -2) - nízká hladina energie (může souviset s nedostatkem energie, stejně jako s meditativními stavy)
20 - 40 Joulů (×10 -2) - snížená hladina energie
40 - 70 Joulů (×10 -2) - typická hladina energie
70 - 90 Joulů (×10 -2) - zvýšená hladina energie – charakteristická pro lidi s vysokou úrovní energie
90 - 100 Joulů (×10 -2) - vysoká hladina energie – typická pro sportovce, vrcholové manažery, může být současně
indikátorem zánětu.

L/P Souměrnost
0 - 50% - velmi nízká souměrnost – indikace vážného nesprávného fungování
50% - 90% - nízká souměrnost – indikace funkční poruchy
90% - 100% - typická (normální) souměrnost

Emoční tlak
0 - 2 - velmi klidní, uvolnění lidé, to může být způsobeno několika faktory: hlubokou meditací, dosažením úplného vnitřního
klidu; efekt psychedelických látek; hlubokým spánkem v poklidné fázi; současně to může být případ chronické deprese nebo
v některých případech zánětu, závažných onemocnění.
2 - 3 - normální klidný stav.
3 - 4 - stav úzkosti. Stav trvalé úzkosti bez patřičného uvolnění může být příčinou vážných problémů.
4 - 6 - stav stresu charakteristický pro aktivní práci, vzrušení, intenzivní činnost. Tento stav je typický pro manažery na
vysoké úrovni, pro vojáky a lidi s práci vyžadující zodpovědnost. Může se to také vztahovat k vysoké úrovni úzkosti.
6 - 8 - nejméně čtyři možné situace:
Reakce na předchozí stresující situaci (nepříjemný rozhovor, nemoc, neúspěch v tréninku, jízdu ve stresových
podmínkách atd.). V takovém případě je nutné pacienta uklidnit a po půlhodině opakovat měření.
Zvýšená nervozita, nahromaděná po dlouhou dobu stresu, emoční stres, autonomní dysfunkce.
Lidé se zvláštním typem mentality, kteří můžou rychle přejít ze stavu extrémního vzrušení, nervozity, do klidového
stavu.
Stav přetrénování, únava, riziko úrazu.
Sportovci v okamžiku soutěže, herci na představení, studenti v průběhu zkoušek atd.
Děti ve stavu nervového vzrušení.
8 - 10 - velmi vysoká úroveň stresu, špička emočního vzrušení. Pokud se pacient s aktivační úrovní 8-10 zdá být klidný,
mohlo by to znamenat nebezpečnou situaci: osoba je na pokraji nervového selhání, takže si toho všímejte a buďte opatrní.
Bio-Well není lékařský přístroj, není určen pro lékařskou diagnostiku. Umožňuje provádění energetických analýz. V případě
zdravotních problémů se prosím poraďte se svým lékařem.
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Energetická bilance
Plucnar Jiří 2018-12-05 10:20:19

Plucnar Jiří 2018-12-05 12:34:01
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Plucnar Jiří 2018-12-05 13:08:46

1. Kardiovaskulární systém 2. Srdce 3. Střevo - příčný tračník 4. Slinivka břišní, Slezina 5. Játra 6. Hypofýza 7. Štítná žláza 8.
Nadledviny 9. Páteř - krční obratle 10. Páteř - hrudní obratle 11. Páteř - bederní obratle 12. Křížová kost 13. Kostrč, malá pánev
14. Ledviny 15. Uši, nos, čelistní dutiny 16. Krk, hrtan, průdušnice 17. Mozek (cévní zásobení) 18. Mléčné žlázy (u žen), dýchací
soustava 19. Koronární cévy 20. Hrudní oblast 21. Epifýza 22. Hypothalamus 23. Nervová soustava 24. Imunitní systém 25.
Slezina, Slinivka břišní 26. Pravé oko 27. Levé oko 28. Čelist, zuby 29. Mozková kůra (cortex) 30. Oči 31. Prostata (pro muže)
Bio-Well není lékařský přístroj, není určen pro lékařskou diagnostiku. Umožňuje provádění energetických analýz. V případě
zdravotních problémů se prosím poraďte se svým lékařem.
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Chakras
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Bio-Well není lékařský přístroj, není určen pro lékařskou diagnostiku. Umožňuje provádění energetických analýz. V případě
zdravotních problémů se prosím poraďte se svým lékařem.
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Zařízení Bio-Well bylo vyvinuto mezinárodním týmem vedeným Dr. Konstantinem Korotkovem a přináší technologii, známou
jako Electro-Photonic Imaging nebo Gas Discharge Visualization (EPI / GDV), na trh přístupnějším způsobem než kdykoli dříve.
Software od Dr. Korotkova pro zařízení Bio-Well byl speciálně vyvinut, aby umožnil uživateli rychle a snadno provádět skenování
lidské energie. EPI / GDV technika je počítačová registrace a analýza elektrofotonických emisí různých objektů, včetně biologických
(konkrétně lidských prstů), které jsou výsledkem umístění objektu do velmi intenzivního elektromagnetického pole na objektiv
zařízení.
Při provádění skenování je na špičky prstů aplikován slabý elektrický proud po dobu kratší než milisekunda. Reakce objektu na
tento stimul je vytvoření variace "elektronového mraku" složeného ze světelných fotonů energie. Elektronická "záře" tohoto
výboje, která je neviditelná pro lidské oko, je zachycena kamerovým systémem a poté přeložena a přenesena zpět do graﬁckého
znázornění, aby ukázala energetické, stresové a vitální hodnocení. Obrazy jsou potom mapovány na různé orgány a systémy těla,
využívajícími při tom teorii čínských energetických meridiánů.
Obraz, který vytváříme v Bio-Well Software, je založen na myšlenkách Tradiční Čínské Medicíny a ověřen 21 lety klinických
zkušeností stovek lékařů s mnoha tisíci pacienty.
Pokud se chcete dozvědět více o Bioenergetice, pak zavítejte na stránky www.bio-well.com
www.bio-well.com
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