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ХАРМОНИЯ
И ЗДРАВЕ
бионосители

за  хора

Д-р Цоньо Георгиев и 
Пламен Аспарухов

Енергезиращите
подложки 
на Грандер 

Бионосителя 
на Д-р Цоньо Георгиев

Внимание! 
Пазете бионосителите от температура над 
45°С, а устройствата на Грандер от замръз-
ване под 4°С и прегряване над 90°С ! 
Да се съхраняват далеч от източници на 
магнитно и електромагнитно излъчване! 
Бионосителите да се използват в предва-
рително структурирана вода по техно-
логията на Йохан Грандер! 

Те създават информационна вода, 
която действа на физичния принцип на 
резонанса на субклетъчно равнище на
растения, животни и хора.

За по-подробна информация 
посетете www.grander.bg
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СХЕМА НА БИОНОСИТЕЛЯ
Закачалка

Външен алуминиев корпус

О�вивка от алуминиево фолио

Сърцевина от 
информиран пчелен восък 
и метаматериали

Оперативни отвори 
за контакт с водата

Penergizer 
енергезиращата
бъркалка 
на Грандер 



Използва се при проблеми с 
употребата на алкохол. 
Бионосителят се поставя в 
количеството вода, което се 
изпива за 1 ден, като стои в 
структурирана вода минимум 10 
минути на количество от 1 литър 
вода (1 л – 10 мин; 2 л – 20 мин; 3 

л – 30 мин и т. н.). Няма ограничение за 
максималния престой на поставения бионосител 
във водата Пие се само така информационната 
вода в съотношение 30 мл на 1 кг живо тегло – 
примерно при тегло от 70 кг, необходимото 
количество вода е 2100 мл, 30 минути преди храна 
или 90 до 120 минути след храна. Приемът на 
такава вода да се извършва минимум 70 дни.

Използва се за отказване от 
тютюнопушене.
Информационният носител се 
поставя веднъж на ден на 
артерия радиалис - където е 
пулсът на китката за време от 
15 мин. до 2 часа, според 
индивидуалната поносимост 

на всеки -може да се залепи с лейкопласт или да се 
превърже с бинт. Три пъти на ден - сутрин, обед и 
вечер бионосителят се поставя в 200 мл. структури-
рана вода по технологията на Грандер за минимум 
10 минути, след което водата се изпива. Цялата 
процедура се прави ежедневно в продължение на 
21 дни. Ако се наложи, според всеки индивидуален 
случай, се прави 7 дни почивка, след което 
процедурата отново се извършва 21 дни и така до 
пълното отказване на цигарите.

ХАРМОНИЗИРАЩ 
РЕЗОНАНСЕН  

ПОЛЯРИЗАТОР

МОГА И  БЕЗ ЦИГАРИ! 

 

МОГА И БЕЗ  АЛКОХОЛ!

На основата на откритата от д–р Роял Райф 
честотно резонансна терапия, както и по-късните 
изобретения на д-р Хулда Кларк за унищожаване 
на болестотворни паразити в живите организми с 
помощта на резонанса, през 2010 година д-р 
Цоньо Георгиев от Добрич, изобрети 
бионосителите, изработени от пчелни продукти и 
поставени в алуминиев цилиндър. 

Изучавайки отработените от специалистите методи 
на диагностика и лечение и анализирайки техните 
достойнства и недостатъци, имаме продукт можещ 
комплексно и достатъчно ефективно да реши 
проблема, за очистване на растителния, животин-
ския и човешки организъм от вируси, бактерии, 
гъбички и паразити.

В направените от нас изследвания беше доказан 
положителния ефект от действието на бионосите-
лите в профилактиката и лечението на болести.

За целта могат да се използват както проточните 
устройства на Йохан Грандер за водопроводна 
вода, така и дървените подложки или 
енергизиращата бъркалка на Грандер, а също и 
потопяемите устройства за резервоари.

Бионосителят съдържа 
информация от 150 
билки, заедно с матрица 
на здрава клетка и поло-
жителни мислоформи. 
Може да бъде използван 
от хора над 3 години, 
като стимулира изхвър-
лянето на токсини от 
организма и укрепва 

здравето, но не бива да бъде използван като замес-
тител на лекарство!

Бионосителят се поставя в структурирана по 
Грандер вода минимум 10 минути на количество от 
1 литър вода (1 л – 10 мин; 2 л – 20 мин; 3 л – 30 
мин). Няма ограничение за максималния престой 
на поставения носител във водата. При сериозни 
здравословни проблеми - инфаркт, диабет, инсулт, 
хипертония и подобни, водата се пие 3 пъти на ден 
по 200 мл за период от 7 дни. 

Втората седмица се приема повече от 50 мл, според 
индивидуалната поносимост, като количеството 
изпита информационна вода е добре да бъде 
между 1 – 1,5 л на ден. Така заредената водата се 
приема профилактично по методиката за втората 
седмица на хора със сериозни здравословни 
проблеми. Приемът на обработената с този носител 
вода продължава 70 дни, като след 70-ят ден се 
прави почивка от 30 дни. След края на почивката, 
отново се приема 70 дни.


