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OCENA POZIOMU ODPORNOŚCI I TYPU REAKCJI  
ADAPTACYJNEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI TERAPII   

STYMULACYJNEJ STRESU Z WYKORZYSTANIEM  PÓL  
ELEKTROMAGNETYCZNYCH BARDZO WIELKIEJ  

CZĘSTOTLIWOŚCI

Assessment of the level and type of immune response and the possibility  
of adaptive stimulation therapy using electromagnetic fields very high frequency

Streszczenie
Diagnostyka stanu organizmu człowieka z wykorzystaniem sygnałów elektrycznych wielkiej częstotliwości polega na po-
miarze parametrów elektrycznych (składowych czynnej i biernej, przewodności elektrycznej) komórki lub zespołu komórek 
oraz płynu tkankowego (środowiska humoralnego). Parametry te mierzy się za pośrednictwem punktów biologicznie ak-
tywnych (PBA) i wyraża w jednostkach umownych (j.u.) - względnych w stosunku do parametrów wzorców chorobowych. 
Wielokrotne badania na dużej grupie pacjentów zdrowych pozwoliły ustalić „korytarz normy”, który dla składowej biernej 
przewodności elektrycznej (admitancji) zawiera się w przedziale (51÷65) j.u., a dla składowej czynnej w przedziale (60÷75) 
j.u. Stres jest definiowany jako stan organizmu o charakterze emocjonalno - funkcjonalnym, zaburzającym jego właściwe 
funkcjonowanie. Stres może być pochodzenia fizycznego (biologicznego) lub psychologicznego. Stres ma trzy fazy : obawy, 
strachu (faza stabilności odpornościowej), wyczerpania. Dwie pierwsze fazy stresu charakteryzują się tym, że organizm 
samoczynnie uruchamia mechanizmy aktywacyjno - adaptacyjne. Faza wyczerpania jest równoznaczna z chorobą, w wy-
niku której może nastąpić zgon. W dwóch pierwszych fazach wartości modułów składowych czynnej i biernej admitancji 
są powyżej korytarza normy, natomiast w fazie wyczerpania towarzyszy zmniejszenie modułów składowych admitancji dla 
większości organów, a objawami stanu patologii są procesy puchnięcia i ogólnej arteriosklerozy. 
Terapia stresu z wykorzystaniem pól elektromagnetycznych b.w.cz. ma charakter reaktywacyjny i polega na pobudzaniu 
i podtrzymaniu w organizmie reakcji adaptacyjnych. Celem terapii jest usprawnienie komunikacji informacyjnej między 
narządami i układami wewnątrz organizmu a środowiskiem zewnętrznym - skutkującym podwyższeniem odporności 
i normalizacją homeostazy organizmu. Przy terapii stymulacyjnej należy uwzględnić cykliczność i dyskretność reakcji 
adaptacyjnych organizmu. Dlatego terapia stresu powinna mieć charakter okresowy (dostosowany do biorytmu organi-
zmu), a dawka pierwsza medium terapeutycznego powinna być mała, a następne powinny się różnić o (10÷20)%. Terapia 
(podobnie jak stany zachorowań) powinna przebiegać według algorytmu : informacja -> energia -> materia. Pierwsza 
dawka promieniowania elektromagnetycznego oddziaływuje na cały organizm - aktywując właściwości regulacyjne ko-
mórek, a następnie wzmacniają tę aktywację - działając leczniczo. Ogólne i miejscowe reakcje adaptacyjne w czasie ich 
długotrwałego podtrzymania doprowadzają do ich inercyjnej stabilizacji - poziom reaktywności organizmu dostosowuje 
się do nowych warunków środowiskowych. Oznacza to, że człowiek dostosuje się do otaczającego środowiska - co jest 
równoznaczne ze skutecznym leczeniem.
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Wprowadzenie
Zgodnie z filozofią wschodu, człowiek nie staje się zdro-

wy uwalniając się od choroby. Proste obserwacje świadczą 
o tym, że stanów zdrowia może być wiele. Prawidłowe są 
wyobrażania o zdrowiu jako o procesie całkowitego przy-
stosowania organizmu do otaczającego środowiska. 

Najbardziej stabilnym stanem organizmu z charakte-
rystycznymi zmianami w organizmie, odpowiadającym 
górnym granicom normy, bliskiej normie młodego orga-
nizmu jest stan podwyższonej reaktywności.

Współcześnie opracowano szereg metod i sposobów 
oceny stanu funkcjonalnego organizmu i  bezinwazyjnego 
sterowania tym stanem w celu ich profilaktyki i leczenia. 
Są to następujące diagnostyczne i terapeutyczne zestawy 
aparaturowo-programistyczne:

zestaw do elektrograficznej punktowej ekspres-diagno-
styki stanu funkcjonalnego organizmu ludzkiego, bazu-
jący na wskaźnikach określających poziom odporności 
i rodzaj reakcji adaptacyjnej organizmu;
zestaw do informacyjno-punktowej terapii biorezo-
nansowej z wykorzystaniem promieniowania elek-
tromagnetycznego bardzo wielkiej częstotliwości 
o subniskim poziomie gęstości mocy.

W ramach diagnostyki i terapii stresu wykorzystuje 
się metodykę i aparaturę do:

monitorowania stanu funkcjonalnego centralnego i wega-
tytywnego systemów nerwowych, różnych organów i sy-

•

•

•

stemów w warunkach początkowej fazy rozwoju stresu, 
a także w fazie ostrego i chronicznego stresu;
dynamicznej obserwacji poziomu odporności i rodza-
ju reakcji adaptacyjnej w trakcie terapii stymulacyj-
nej z wykorzystaniem promieniowania elektromag-
netycznego b.w.cz.

Zadania stawiane przed metodyką i zestawem apara-
turowo-programistycznym służącym do diagnostyki i te-
rapii stymulacyjnej stresu są następujące:

ocenić stan funkcjonalny wszystkich organów i sy-
stemów tkankowych ludzkiego organizmu;
wyznaczyć poziom reaktywności i rodzaj reakcji 
adaptacyjnej;
wyprowadzić organizm z reakcji stresowej i przepro-
wadzić go na bardziej przyjazne (właściwe) organi-
zmowi reakcje energetyczne;
podtrzymać stałość podstawowych parametrów środo-
wiska wewnętrznego organizmu, przede wszystkim, 
zapewnić oddziaływanie energo-informacyjne na pro-
cesy biochemiczne.

Diagnostyka stresu podczas zaburzeń 
funkcjonalnych organizmu z wykorzysta-
niem pól elektromagnetycznych

Istotną różnicą proponowanych diagnostycznych ze-
stawów aparaturowo-programistycznych od klasycznej 
Volowskiej diagnostyki jest wydzielenie z przewodności 

•

•

•

•

•

Summary
Diagnosis of the human body using high frequency electrical signals consists in measuring the electrical parameters (active 
and passive components, electrical conductivity) of the cell or group of cells and tissue fluid (humoral environment). These 
parameters are measured through biologically active points (BAP) and are expressed in arbitrary units (a.u.) - relative to 
the parameters of disease patterns. Repeated tests on a large group of healthy patients have established „corridor standar-
ds,” which for the passive component of the electrical conductivity (admittance) is in the range (51 ÷ 65) already, and for 
the active component in the interval (60 ÷ 75) a.u.
Stress is defined as a condition of the body of an emotional - functional character, disrupting its proper functioning. Stress 
may have physical (biological) or psychological origins.
Stress has three phases: anxiety, fear (stability phase of immunity), exhaustion. The first two phases of stress are characterized 
by the fact that the body automatically runs the activation - adaptive mechanisms. Exhaustion phase is synonymous with the 
disease - as a result death may occur. In the first two phases values of the constituent modules of active and passive admittance 
are above the norm, while at the stage of exhaustion values are accompanied by a reduction in the constituent modules of 
admittance to most organs, and symptoms of pathology are the processes of swelling and general arteriosclerosis.
Treatment of stress with the use of RF & Microwave electromagnetic fields has a reactivation character and includes sti-
mulating and sustaining adaptive reactions in the body. The aim of therapy is to improve communication of information 
between the organs and systems within the body and the external environment - resulting in an increase of immunity and 
normalization of homeostasis. Stimulation therapy should take into account the periodicity and the discretion of body’s 
adaptive responses . Therefore, stress therapy should have periodic character (adapted to the biorhythm of the body), and 
the first dose of therapeutic medium  should be small, and the next should be differ about (10 ÷ 20)%. Therapy (as well 
as disease states) should be handled by the algorithm: information -> energy -> matter. The first dose of electromagnetic 
radiation affects the whole body - activating the regulatory properties of cells, and then reinforcing this activation - acting 
therapeutically. General and local adaptive responses during their long-term maintenance have led to their inertial stabili-
zation - the level of reactivity of the organism adapts to new environmental conditions. This means that a person adapts to 
the surrounding environment - which is tantamount to effective treatment.

Słowa kluczowe: nowe technologie medyczne, choroby psychosomatyczne, stres, efekt antystresowy;
Keywords: new medical technologies, psychosomatic illness, stress, antistress effect;
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elektrycznej zespolonej admitancji PBA dwóch składo-
wych: biernej i czynnej. Wykorzystanie wartości składo-
wych admitancji zespolonej - biernej i czynnej w elek-
trograficznej punktowej ekspres-diagnostyce pozwala 
jakościowo i ilościowo ocenić stan funkcjonalny badanego 
pacjenta, a także, w przypadku obecności stresu, określić 
jego stadium rozwoju, z perspektywicznym określeniem 
taktyki leczenia danego stanu.

Składowa bierna charakteryzuje środowisko we-
wnątrzkomórkowe, a składowa czynna charakteryzuje 
przestrzeń międzykomórkową. Między środowiskami 
wewnętrznym i zewnętrznym komórki cały czas wystę-
pują wzajemne oddziaływania, polegające na wymianie 
cząstek materialnych, energii i informacji. Mając na 
uwadze fakt, że procesy elektryczne zachodzące na po-
ziomie komórki, podyktowane są prądem jonów, nale-
ży zaznaczyć, że między wewnętrznym i zewnętrznym 
środowiskami komórki do normalnego przebiegu ży-
ciodajnych procesów powinien być zachowany pewien 
gradient jonowy. W tym sensie niezgodność wartości 
modułów składowych admitancji zespolonej – biernej 
i czynnej w trakcie przeprowadzania elektrograficznej 
punktowej ekspres-diagnostyki, okazuje się doskonałym 
naturalnym czynnikiem odzwierciedlającym jakość pro-
cesów życiodajnych.

W wyniku przeprowadzonych badań, na dużej grupie 
pacjentów, udowodniono, że wartość składowej czynnej 
jest w normie, jeżeli przy jednoczesnym pomiarze punk-
tów biologicznie aktywnych (PBA), będzie większa od 
wartości składowej reaktancyjnej o 5-15 jednostek umow-
nych (j.u.). Korytarz normy modułów składowej biernej 
odpowiada poziomowi 51-65 j.u., korytarz normy składo-
wej czynnej wynosi 60-75 j.u.

Stres jest definiowany jako stan organizmu o charak-
terze emocjonalno-funkcjonalnym, zaburzającym jego 
właściwe funkcjonowanie. Stres może być pochodzenia 
fizycznego (biologicznego) lub psychologicznego. Pierw-
szy rodzaj stresu powodowany jest przez bodźce szkodliwe 
dla organizmu (tzw. Stresor) np. głód, zimno, wtargnięcie 
drobnoustrojów chorobotwórczych. Stres psychologiczny 
powodowany jest przez czynniki zewnętrzne utrudniające 
(lub uniemożliwiające) zaspokojenie potrzeb, osiągnięcie 
określonych wartości.

Przy braku stresu: wartości wskaźników składowych 
biernej i czynnej  admitancji zespolonej elektrograficznej 
punktowej ekspres-diagnostyki i wskaźnika wegetatywne-
go zabezpieczenia funkcji znajdują się w korytarzu normy.

Pierwszym etapem stresu (ogólnego syndromu 
adaptacyjnego) jest stan obawy. Jego rozwój jest bardzo 
intensywny (średnio w ciągu 6 godzin po oddziaływaniu 
czynnika stresogennego). Zgodnie z zasadami patofizjolo-
gii, w czasie tego etapu zostaje zainicjowana początkowa 
mobilizacja ochronna organizmu. Jednym z podstawo-
wych mechanizmów ochronnych organizmu jest wyraźna 
aktywacja systemu sympatoadrenalogiczngo. Charaktery-
zuje się tym, że następuje zwiększenie i wzrost aktywno-

ści kory przysadki mózgowej, zmieniają się właściwości 
strukturalno-funkcjonalne między innymi węzłów limfa-
tycznych.

Wykorzystując wyniki wieloletnich badań   z zastoso-
waniem  elektrograficznej punktowej ekspres-diagnostyki 
i ontogenicznego modelu organizmu ludzkiego, który jest 
podstawą elektrograficznej punktowej ekspres-diagnostyki, 
należy stwierdzić, że na etapie obawy występują następują-
ce zmiany ogólnego syndromu adaptacyjnego. Nietypowe 
zmiany (mogą być charakterystyczne dla różnych systemów 
morfologiczno-funkcjonalnych, niezależnie od przynależ-
ności ich do tego lub innego bloku modelu ontogenetyczne-
go): wartości składowej czynnej powyżej korytarza normy. 
Te zmiany podczas  elektrograficznej punktowej ekspres-
diagnostyki są spowodowane tym, że zmiany zachodzące 
w organizmie na danym etapie, występują przede wszyst-
kim na poziomie środowiska humoralnego, w przestrzeni 
międzykomórkowej. Przy czym w blokach tranzytowym, 
strukturalnym i adaptacyjnym systemu morfologicznego 
mogą mieć charakter wybiórczy– w zależności od indywi-
dualnych właściwości organizmu pacjenta(celowe jest tutaj 
wspomnieć o takiej kategorii jak, locus resistentio minoris 
– miejsce najmniejszego oporu). Zmiany typowe (odzwier-
ciedlają rodzaj ogólnego syndromu adaptacyjnego): warto-
ści wskaźników składowych reaktancyjnej jaki i czynnej, 
otrzymanych podczas badania systemu morfologicznego, 
odnoszących się do bloku adaptacyjnego organizmu prze-
wyższają korytarz normy. Związane jest to z tym, że na eta-
pie reakcji na strach zachodzą zmiany nie tylko funkcjonal-
ne, ale zachodzą też  zmiany biochemiczne i strukturalne. 
Badania za pomocą elektrograficznej punktowej ekspres-
diagnostyki dowodzą, że typowe oznaki, charakteryzujące 
etap strachu nie objawiają się jednocześnie. Doświadczenie 
z diagnozowania stanów ostrych w początkowym etapie 
ich rozwoju pozwalają wyodrębnić wskaźniki składowych 
biernej i czynnej morfologicznego systemu limfatycznego 
organizmu najbardziej reagujące na zachodzące procesy.

Należy zauważyć, że  już na etapie niepokoju, na pod-
stawie wskaźników ogólnego adaptacyjnego syndromu 
otrzymanych z elektrograficznej punktowej ekspres-diag-
nostyki, można sądzić o tym, jak silny był wpływ czynni-
ka stresogennego na organizm człowieka. Jeżeli składowa 
bierna systemu morfologicznego, odnosząca się do bloku 
adaptacyjnego nie przewyższa 80 j.u. (energetyka napięć, 
stany przedzapalne ) to wynik oddziaływania czynnika 
stresogennego oceniamy jako umiarkowany. W takiej 
sytuacji organizm, z zasady, jest zdolny w niedługim 
okresie samodzielnie korygować dany stan. Jeśli wartość 
wskaźnika przewyższa 80 j.u. – oddziaływanie czynnika 
stresogennego oceniamy jako silne. Rekomendowana jest 
niezwłoczna interwencja medyczna – oddziaływanie me-
dykamentami, fizjoterapeutycznie. 

Stadium obawy: wartości wskaźników składowych 
biernej i czynnej  impedancji zespolonej elektrograficznej 
punktowej ekspres-diagnostyki, charakteryzujących sy-
stem morfologiczny bloku adaptacyjnego powyżej kory-
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tarza normy; składowa czynna i wskaźnik wegetatywnego 
zabezpieczenia funkcji szeregu systemów morfologicz-
nych odnoszących się do bloków transportowego, produk-
tywnego i strukturalnego są powyżej korytarza normy.

W praktyce diagnozowanie etapu niepokoju, ze 
względu na jego charakter ostry i krótkotrwały, nie jest 
zbyt częste. Bardziej aktualnym, przy przewidzianych 
wizytach pacjentów w gabinetach lekarskich i rehabilita-
cyjnych jest diagnozowanie następnych etapów ogólnego 
syndromu adaptacyjnego. Etap niepokoju w czasie 1-2 dni 
przechodzi w następny etap stresu – etap stabilności od-
pornościowej.  Dla danego etapu charakterystyczne są ta-
kie pojęcia jak eustres (stres lekki, np. podniecenie przed 
podjęciem trudnego zadania, trema aktora lub sportowca 
przed występem) i distres. Eustres jest synonimem nor-
malnego przebiegu procesu adaptacyjnego. Przykładem 
jego przebiegu mogą być procesy zachodzące w czasie 
treningów przy obciążeniu adekwatnym do możliwości 
sportowca. Badania, przeprowadzane na sportowcach wy-
czynowcach, dowodzą, że przy braku skarg i wyraźnych 
objawów klinicznych, wskaźniki elektrograficznej punkto-
wej ekspres-diagnostyki nie zawsze znajdują się w koryta-
rzu normy. Tutaj pojawia się takie pojęcie, jak „zapłata za 
adaptację” – przebiegające jako dość stabilne odchylenie 
ze strony systemu morfologicznego, pośrednio odnoszące 
się do ostatecznego celu trenowanego organizmu (np.: sy-
stem przygotowywania -stopniowania wysiłków, system 
wydolnościowy i inne). Diagnozowanie eustresu z następ-
nym opracowaniem programów naprawczych odnosi się 
w większym stopniu do zagadnień medycyny sportowej 
niż medycyny klinicznej.

Stan distresu (drugi etap – odporność w stanie pato-
logicznym) można zobrazować na przykładzie choroby 
chronicznej na etapie stabilnej remisji. Samopoczucie 
w tym stanie może charakteryzować się minimalnymi 
skargami (ponieważ stan systemu morfologicznego zmie-
nia się dość dynamicznie) lub całkowitym ich brakiem. 

W związku z tym, wskaźniki elektrograficznej punktowej 
ekspres-diagnostyki u pacjentów uwidoczniają się w war-
tości składowych reaktywnej jak i czynnej impedancji ze-
spolonej. Specyfika patologii określana jest na podstawie 
odchyleń od normy wskaźników systemu morfologicz-
nego. Na etapie kompensacji pojedynczych wskaźników 
elektrograficznej punktowej ekspres-diagnostyki mogą 
one mieć charakter prognostyczny.

Stadium odporności: stres fizjologiczny – wartości 
wskaźników składowych biernej i czynnej  systemu mor-
fologicznego (głównie - pośrednio zaangażowane w proces 
adaptacyjny) powyżej korytarza normy; stres patologiczny 
- wartości wskaźników składowych biernej i czynnej  sy-
stemu morfologicznego , bezpośrednio zaangażowanych 
w proces adaptacyjny wyżej korytarza normy.

Jeżeli czynnik stresogenny okazuje się zbyt silnym 
lub organizm jest niezbyt stabilny, to wtedy następuje 
trzeci etap rozwoju ogólnego syndromu adaptacyjnego 
– etap wyczerpania organizmu (wycieńczania). W odróż-
nieniu od poprzednich etapów, mobilizujących organizm, 
silne i długotrwałe oddziaływanie czynnika stresogenne-
go prowadzi do choroby a nawet śmierci organizmu. Eta-
powi wycieńczania towarzyszą także odpowiednie oznaki 
pochodzące z wartości modułów elektrograficznej punk-
towej ekspres- diagnostyki. Ten etap charakteryzuje się 
zmniejszeniem wartości absolutnych wskaźników składo-
wych reaktancyjnej i czynnej składowych przewodności 
zespolonej. Przykładem takiej patologii, której towarzy-
szy trzeci etap ogólnego syndromu adaptacyjnego może 
być – proces puchnięcia, ogólna arteroskleroza. Praktyka 
pokazuje, że ponad połowa z diagnozowanych elektrogra-
ficzną punktową ekspres-diagnostyką ma zniżoną wartość 
wskaźników składowych reaktancyjnej i czynnej, jak 
i znaczące zmniejszenie wskaźnika wegetatywnego za-
bezpieczenia funkcji. Taką sytuację można zobrazować za 
pomocą wykresów przedstawiających wyniki otrzymane 
w codziennej praktyce (rys. 1 i rys. 2).
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Na rysunkach przedstawiono wyniki elektrogra-
ficznej punktowej  ekspres-diagnostyki ogólnych zmian 
miażdżycy. Z przeprowadzonych badań wynika, że 
w około trzech czwartych badanych pacjentów systemy 
morfologiczne charakteryzują się zmniejszeniem wartości 
składowych biernej i czynnej elektrograficznej punktowej  
ekspres-diagnostyki. W celu podkreślenia  wyczerpania 
organizmu należy zaznaczyć, że charakterystyczne obja-
wy występują nie tylko we wskaźnikach systemu morfo-
logicznego a także odnoszą się do bloków adaptacyjnego, 
transportowego i produktywnego ontogenetycznego mo-
delu ludzkiego organizmu. Nie w mniejszym stopniu niż 
zmiany w systemach morfologicznym odnoszą się także 
do bloku  strukturowego: system morfologiczny tkanki 
kostnej, chrząstki, naczyń krwionośnych, tkanki łącznej, 
mięśni i tkanki tłuszczowe.

Stadium wycieńczenia – składowe reaktancyjna 
i czynna admitancji zespolonej elektrograficznej punkto-
wej ekspres-diagnostyki poniżej korytarza normy. W trak-
cie całkowitego wycieńczenia organizmu (stan ciężkiej 
patologii organizmu) - wartości wskaźników składowych 
biernej i czynnej,  dla ponad połowy badanych systemu 
morfologicznego poniżej korytarza normy.

Analiza danych z reakcji adaptacyjnych ma bezpo-
średnie powiązanie z problemem stresu. Jednak, w związ-
ku z dynamiką procesów zachodzących w czasie formo-
wania tych reakcji, celowym środkiem jest poznanie ich 
- przez porównania wyników metody elektrograficznej 
punktowej ekspres-diagnostyki z innymi funkcjonalno-
diagnostycznymi metodami, na przykład wspólnie z ana-
lizą widmową fali elektromagnetycznej.

Perspektywa technicznej realizacji operacyjnego 
sprzężenia zwrotnego w warunkach współczesnego roz-
woju technologicznego okazuje się realnym. Najlepsze 
firmy proponujące rozwiązania aparaturowo-programi-
styczne wykorzystywane w biologii i medycynie, które są 
skomputeryzowanymi generatorami funkcyjnymi do fizy-

koterapii. Te urządzenia przeznaczone są do dozowanego 
oddziaływania czynnika leczniczego na organizm czło-
wieka. Zasadniczo istnieje możliwość sterowania takim 
urządzeniem przez określony sygnał wejściowy zmienia-
jący parametry w czasie rzeczywistym. Z tego wynika, że 
nieodzowne jest poszukiwanie sposobów i środków do 
technicznych realizacji urządzeń zdolnych przedstawiać 
wskaźniki stanu systemów morfologicznych w czasie rze-
czywistym. 

Zapoznanie się z rozwojem współczesnych funkcjo-
nalno-diagnostycznych sposobów pozwala wnioskować, 
że perspektywicznym podejściem do rozwiązania dowol-
nego zadania jest analiza widmowa fal elektromagnetycz-
nych. Przekonanie o słuszności takiego podejścia ma swo-
je naukowe uzasadnienie. Potwierdza to odkrycie reakcji 
treningu i aktywacji, ilościowo wyrażone zespołem badań 
organizmu i jego systemów. To odkrycie pozwoliło roz-
wiązać szereg zadań związanych z diagnostyką. Przede 
wszystkim można określać rodzaj reakcji adaptacyjnej na 
podstawie pomiaru parametrów fali elektromagnetycznej. 
Został przebadany sygnał elektromagnetyczny , otrzyma-
ny za pomocą czujnika akustycznego pulsu z częstotli-
wością dyskretyzacji 100 Hz z wykorzystaniem 12 kana-
łowego analogowo-cyfrowego przetwornika. 

Podczas badań z zastosowaniem analogowo-cyfrowe-
go przetwornika udowodniono, że składowe harmoniczne 
widmowej analizy Fouriera mają różne poziomy regu-
lacyjne dla różnych podsystemów. W trakcie rozwijania 
się różnych reakcji: stresu, treningu, spokojnej aktywa-
cji, podwyższonej aktywacji i przewyższonej aktywacji 
w organizmie i jego podsystemach rozwijają się różne 
zespoły zmian. Posłużyło to za podstawę do wnioskowa-
nia, że różnice w charakterystykach częstotliwościowych 
fal elektromagnetycznych w różnych reakcjach adapta-
cyjnych wynikają z zestawu zmian w organizmie, szcze-
gólnie w jego adaptacyjności, wywoływaniem w móz-
gu wyciszenia (ochronnego lub poza zakresowego) lub 

BADANIA I ROZWÓJ 

reaktancyjnej i czynnej sk adowych przewodno ci zespolonej. Przyk adem takiej patologii, 

której towarzyszy trzeci etap ogólnego syndromu adaptacyjnego mo e by  – proces 

puchni cia, ogólna arteroskleroza. Praktyka pokazuje, e ponad po owa z diagnozowanych 

elektrograficzn  punktow  ekspres-diagnostyk  ma zni on  warto  wska ników sk adowych

reaktancyjnej i czynnej, jak i znacz ce zmniejszenie wska nika wegetatywnego 

zabezpieczenia funkcji. Tak  sytuacj  mo na zobrazowa  za pomoc  wykresów 

przedstawiaj cych wyniki otrzymane w codziennej praktyce (rys. 1 i rys. 2). 
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wzburzenia (fizjologicznego) funkcjonalnej aktywności 
podsystemów, ich synchronizacji i aktywnej wymiany 
energetycznej. Mając na uwadze, że organizm to złożony 
system drganiowy, należy założyć , że zmiany charakte-
rystyk częstotliwościowych, amplitud harmonicznych 
i widma Fouriera powinny odzwierciedlać zmiany funk-
cjonalne organizmu.

Opisane rozwiązania mają bezpośrednie powiąza-
nia z praktycznym zastosowaniem w praktyce klinicz-
nej jak i w ekspres-diagnostyce adaptacyjnych możli-
wości człowieka.

Terapia stymulacyjna z wykorzystaniem pól 
elektromagnetycznych b.w.cz. i o subniskim 
poziomie gęstości mocy

Terapia stymulacyjna – jest to terapia drogą pobudza-
nia i podtrzymywania w organizmie reakcji adaptacyjnych 
(reakcji treningu, spokoju i podwyższonej aktywności), 
przede wszystkim pobudzanie reakcji aktywacji. Pobudza-
jąc rozwój reakcji aktywacyjnej, tym samym podnosimy 
do górnych granic normy funkcjonalną aktywność regula-
cyjną podsystemów ochronnych organizmu, usprawniamy 
wzajemną komunikację informacyjną między organami 
i systemami wewnątrz organizmu oraz organizmu z ze-
wnętrznymi czynnikami otoczenia, podwyższamy odpor-
ność i normalizujemy jego homeostazę. W następstwie 
organizm samoczynnie normalizuje stany funkcjonalne 
organów i systemów do poziomów charakterystycznych 
dla osoby zdrowej.

System okresowych reakcji adaptacyjnych pozwala 
wyjaśnić mechanizm adaptacyjny organizmu dla małych 
zmian czynników stresogennych. Na dowolny organizm 
oddziaływują różne czynniki, pod względem ilościowym 
i jakościowym. Mechanizm adaptacji organizmu dla ma-
łych zmian czynników oddziaływujących okazuje się naj-
korzystniejszy, ponieważ podczas reakcji na małe zmiany 
straty energetyczne są minimalne. Okresowość reakcji 
zwiększa efektywność i ekonomiczność adaptacji, wy-
jaśnia obecność zmian dyskretnych oraz różnic podczas 
przejścia z jednej reakcji w drugą.

System adaptacyjnych niespecyficznych reakcji 
(ogólnych i miejscowych) i system areaktywności, roz-
wój których podporządkowuje się okresowym ilościo-
wo-jakościowym prawom, staje się podstawą rozwoju 
w organizmie stanów dyskretnych, realnych mechani-
zmów wielostopniowej regulacji homeostazy. W każdej 
chwili w organizmie zachodzą reakcje, następuje charak-
terystyczny zespół zmian, określanych rodzajem reakcji, 
a objawia się nowym poziomem reaktywności.

Autorzy opracowują metodę wielopoziomowego 
okresowego systemu regulacji organizmu, w celu usta-
nowienia mechanizmów samoregulacji za pomocą infor-
macyjno-punktowej terapii biorezonansowej z wykorzy-
staniem promieniowania elektromagnetycznego b.w.cz. 
o subniskim poziomie gęstości strumienia mocy. Takie 
oddziaływanie wzmacnia reakcje adaptacyjne całego or-

ganizmu, samo staje się czynnikiem leczniczym, opty-
malizuje przeprowadzenie dowolnej terapii tradycyjnymi 
preparatami leczniczymi, przyczyniając się do zmniejsze-
nia dawek leku.

Hierarchia stymulacyjnego oddziaływania informa-
cyjno-punktowej terapii biorezonansowej przedstawia się 
następująco: informacja – energia - materia. 

Dowolna zmiana patologiczna rozpoczyna się od 
zmian na bardzo subtelnym poziomie systemu biologicz-
nego tam, gdzie zostaje naruszona równowaga na pozio-
mie informacyjnym. Właśnie z tego powodu stosuje się 
informacyjno-punktową terapię biorezonansową. Pro-
mieniowanie elektromagnetyczne b.w.cz., o subniskim 
poziomie gęstości strumienia mocy, oddziałuje na naj-
delikatniejsze struktury energo-informacyjne organizmu, 
przywracając ich funkcje regulacyjne. Analogiczne od-
działywanie mają preparaty i biostymulatory pochodzenia 
roślinnego, zawierające w sobie informacyjną i materialną 
składową. Takie oddziaływanie jest możliwe na poziomie 
komórek jak i na poziomie organu, systemu organów i or-
ganizmu w całości.

W ten sposób ustanawiana jest synchroniczność pracy 
systemów regulacyjnych organizmu, w stanie równowagi 
dynamicznej, co prowadzi do pełnowartościowego funk-
cjonowania organizmu i systemów komórkowych.

Terapia stymulacyjna ma na celu indywidualny dobór 
mocy i dawki oddziaływania promieniowania elektromag-
netycznego b.w.cz. o subniskim poziomie gęstości stru-
mienia mocy, preparatów i biostymulatorów roślinnego 
pochodzenia, na organizm ukierunkowanych na stopnio-
we polepszanie pracy systemów ochronnych i podsyste-
mów regulacyjnych organizmu, i ma zastosowanie:

w czasie zdrowienia;
przy aktywnej profilaktyce;
w czasie leczenia różnych zachorowań;
w ochronie organizmu przed szkodliwym oddziały-
waniem dowolnych czynników;
w czasie wzmożonych obciążeń psychoemocjonal-
nych jak i fizycznych;
w celu spowolnienia procesów starzenia;
w celu zwiększenia efektywności sportowców.
Regulowana terapia stymulacyjna (najistotniejszym 

w niej nie jest środek, a sposób jego aplikacji) oparta jest 
na zasadach reakcji żywych systemów.

Drogą doświadczalną udowodniono, że struktury in-
formacyjne organizmu reagują na zmianę dawki w grani-
cach 10-20 %, co jest właśnie określane progiem czułości 
żywych systemów. Taka zmiana dawki wywołuje w orga-
nizmie różne poziomy reakcji, właściwe różnym reakcjom 
adaptacyjnym (trening, aktywność i inne). Udowodniono, 
że zaaplikowanie drugiej dawki, w przedziale od 3 do 6 
godzin, też trafia na biorytmy fazowe. Jeśli przy pierwszej 
dawce oddziaływujemy na nerwogenną, informacyjną skła-
dową, to przy drugiej na humoralną, materialną składową. 
Po drugie, bardziej mocne oddziaływanie, wzmacnia po-
czątkowe zmiany w tym kierunku, który doprowadza do 

•
•
•
•

•

•
•

BADANIA I ROZWÓJ



51

rozwoju pełnowartościowej reakcji, a w następstwie do 
bardziej efektywnego oddziaływania leczniczego.

W ten sposób, na początku oddziałujemy na cały orga-
nizm, aktywizujemy regulacyjne systemy i na tej podsta-
wie podejmujemy konkretne rozwiązania zadania leczni-
czego. Każdy organizm pracuje tylko, w mniej lub bardziej 
wąskim korytarzu poziomów reakcji, który staje się dla 
niego przyzwyczajeniem, i dlatego należy przeprowa-
dzić wielką i długą pracę, żeby zmienić granice korytarza 
energetycznego. Ogólne i miejscowe reakcje adaptacyjne 
w czasie długiego ich podtrzymywania, później przyjmują 
właściwą sobie inercję. Zażywanie różnych dawek leku 
lub niesystematyczne oddziaływanie z wykorzystaniem 
promieniowania elektromagnetycznego b.w.cz. subniskie-
go poziomu gęstości strumienia mocy lub też zażywanie 
preparatów farmakologicznych przez bardzo krótki okres 
jest niedopuszczalne, ponieważ do osiągnięcia wystarcza-
jąco stabilnego efektu nieodzowne jest okresowe powta-
rzanie oddziaływania według określonego algorytmu.

Koncepcja sterowania stanem funkcjonalnym organi-
zmu za pomocą promieniowania elektromagnetycznego 
b.w.cz. o subniskim poziomie gęstości sprzyja oddziały-
waniu na aktywacyjne zdrowienie, profilaktykę aktywa-
cyjną i własną (regulacyjną) terapię, która:

wzmacnia efekt dowolnego sposobu leczenia;
sprzyja zmniejszeniu dawek preparatów 
tradycyjnych;
podtrzymuje efekt terapeutyczny.  
W ten sposób, metoda terapii stymulacyjnej z wyko-

rzystaniem promieniowania elektromagnetycznego zakre-
su b.w.cz. subniskiego poziomu gęstości strumienia mocy, 
która pozwala hormonizować pracę wszystkich systemów 
organizmu zwiększając jego odporność, jest nieskompli-
kowana do kontroli, indywidualna dla każdego pacjenta 
i ma szerokie perspektywy zastosowania w praktyce me-
dycznej. Taką drogą medycyna aktywacyjna zbliżyła się 
do leczenia różnych zachorowań, i takie leczenie można 
nazwać właściwym, dlatego, że przeprowadza go nie pre-
parat i nie lekarz a sam organizm. Różnica nie jest zawarta 
w tym, kto leczy, a w wyniku: po samoregulacji efekt le-
czenia jest lepszy i trwa dłużej.

Zakończenie
Sedno sprawy w nowym podejściu do zagadnień pro-

filaktyki i leczenia różnych zachorowań, w tym też i te-
rapii stresu, z wykorzystaniem proponowanej aparatury 
zawiera się:

w ukierunkowanym oddziaływaniu na PBA syste-
mu akupunkturowego organizmu człowieka promie-
niowaniem elektromagnetycznym zakresu b.w.cz. 
o subniskim poziomie gęstości strumienia mocy, co 
pozwala , przez naprawienie zaburzeń w strukturze 
sygnałów informacyjnych powstających w komór-
kach, organach, systemach tkankowych i w całym 
organizmie,  ustabilizować rozbalansowną energo-
informacyjną homeostazę;

•
•

•

•

we wzmocnieniu mechanizmów kompensacyjnych 
i możliwości adaptacyjnych organizmu drogą wno-
szenia ważnej informacji do organizmu ludzkiego 
drogą systemu akupunkturowego.

Wzmocnienie możliwości korelacyjnych i adapta-
cyjnych organizmu ludzkiego – to podstawowe i główne 
zadanie proponowanej metody diagnozowania i terapii 
z zastosowaniem nowej medycznej technologii z wyko-
rzystaniem promieniowania elektromagnetycznego zakre-
su b.w.cz.  o subniskim poziomie gęstości mocy. 

Metoda i aparatura omówiona w artykule szczególnie 
przydatna może być w diagnostyce i terapii stresu u ratow-
ników, pracujących w warunkach permanentnego stresu.
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