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Бионосителите са уникално изо�ретение на д-р Цоньо Господинов 
Георгиев - ветеринар от град До�рич с над 40 годишен опит. При 
производството им освен преимуществена руска �иорезонансна апаратура са 
вложени и принципите на �иодинамичното земеделие на Рудолф Щайнер, 
както и положителният опит от ра�ота с календара на Мария Тун за посевните 
дни и пчеларите.

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ



Б И О Р Е З О Н А Н С Н А  Т Е Х Н О Л О Г И Я  С В О Б О Д Н А 

ЕНЕРГИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ПРЕНОС С УСПЕШНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНИ И ХОРА

 Така, стъпили на откритията в о�ластта на �иофизиката - на д-р 

Роаналд Райф, на изследванията на д-р Вилхелм Райх за оргонната 

енергия, на заснемането на излъчването на живото по метода на Семьон 

Кирлиян, на разра�отките на д-р Хулда Кларк и на Календарът на Мария 

Тун за посевните дни и пчеларите, �е създаден нов и уникален метод на 

�иоинформационен трансфер за профилактика и лечение на почва и 

растения, на животни и хора - технологията на �ионосителите. 

 Революционността на методиката е в нейната простота, повсеместност, 

висока ефективност и ниска цена - на практика можем да създадем 

ваксини срещу всяка �актерия, вирус или гъ�а при доставен причинител. 

Ето как: първо - с преимуществена руска �иорезонансна апаратура правим 

информационен запис върху пчелен восък на честотите на патогени, �илки 

и други, който завит в алуминиево фолио става ядрото на �ионосителя - 

алуминиев цилиндър с перфориран корпус - за по - до�ър контакт с водата. 

Второ - информацията от �ионосителите я пренасяме на вода, 

предварително о�ра�отена по технологията на Грандер - о�икновено в 

отделен непрозрачен резервоар, където �ионосителят тря�ва да престои 

по 10 минути на литър. Трето - с така информираната вече вода в 

зависимост от конкретните цели пръскаме растенията, третираме почвата, 

поим животните или даваме да пие на човек по уточнена за конкретния 

случай методика. 
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Синдромът на празния кошер, предизвикан от употре�ата на 
пестициди в земеделието не е нов. През пролет та на 2010 в 
ревитализирана с устройство на Грандер чешмяна вода поставихме 
�ионосители за пчели и с така информираната вода приготвихме захарен 
сироп в пропорция 1:1 захар и вода, който давахме 3 поредни дни по 200 
милилитра на всяко пчелно семейство. Така по 200 мл. информирана вода 
се дава през 3 дни в продължение на месец. Профилактиката и лечението 
се извършиха от 20 март до 20 април и от 10 август до 10 септември 2010 
година. Успехът на експеримента се разкри и в �езспорните 
резултати:пълна непрекъснатост на пилото - промазано пило, установена 
�е видима липса на патогенни причинители - акари, нозематоза и амери-
кански гнилец и очевидното стимулиране на плодовитостта на майката. 

Изпратените сравнителни снимки говорят красноречиво за 
�езспорното положително действие!

„Ленокс фроузен фуудс“ е един от водещите производители на 
малини в България. Инсталирането на технологията на Грандер за ревита-
лизация на водата в капковото напояване съчетана с употре�ата на 
специално приготвени �ионосители за малини доведе до категорични 
резултати. Въпреки тежките слани в началото на октомври 2013 година 
растенията не само не са увредени, а и продължават да плододават. Дори и 
при снеговалеж през ноември!

 Съживеното и здраво пчелно семейстно
си личи по промазаното пило.


