AKTIVERT OKSYGEN

FOTONER

Lært av solen...
Somatovital terapi
Naturopatisk metode for å aktivere de selvhelbredende kreftene og til daglig regenerering ved hjelp av energiberiket oksygen som basisterapi til støtte for konvensjonelle medisinske prosedyrer.

Airnergy produkter for Somatovital terapi*
Spirovital terapi (SVT)
Inhalasjon av energiberiket luft via et nesekateter i 21 minutter. Kritisk
syke pasienter begynner mer forsiktig og øker intensiteten gradvis. En kur
med 2 - 3 inhalasjonsøkter per uke, eventuelt for alvorlige kroniske sykdommer opptil flere ganger pr. dag.
Enheter er tilgjengelig i ulike varianter, f.eks. ”Professional Plus”:
4 katalysatorer, 3 ytelsesnivåer
Ytterligere alternativer:
Aromaterapiflasker øker nytten til enheten, og beriker den energirike luften
med essensielle (aroma) oljemolekyler.

Gastrovital terapi (GVT)
Å drikke det energiberikede vannet (produsert av pusteapparatets glasstav og vannflaske ved hver behandling) etter behandlingen.

Dermovital terapi (DVT)
Ved å plassere enheten (”Stream”) på det området av kroppen som
trenger behandling, varighet 5 - 20 minutter, fortrinnsvis flere ganger om
dagen.
Utstyrsvarianter: „Stream“ og „Stream HS“ (Ny fra 2016)

• mer anvendbart oksygen i
blodet
• mer energi på cellenivå
• mer stabil oksidativ balanse
• flere reduksjonsekvivalenter

Betydningen av oksygen for
menneskekroppen

Hvordan kan effekten av SomatoVital terapi
på den enkelte bruker bevises?

Oksygen er viktig for opprettholdelsen av alle metabolske prosesser i alle cellene i menneskekroppen. Sykdom, alder, stress og miljøfaktorer derimot, hemmer kroppens evne til å utnytte oksygenet i luften vi inhalerer optimalt. Konsekvensen er permanent svekkelse av vitale kroppslige funksjoner - som fører
til forverring av eksisterende sykdommer, samt flere sykdommer og lidelser.

Det terapeutiske potensialet i SomatoVital terapi ble først undersøkt i laboratorier, og klinisk på friske testpersoner og idrettsutøvere, før terapien ble tatt i
bruk på pasienter. I det sistnevnte tilfelle er sammenligning av den spesifikke
virkning av Airnergy bruken vanskelig å måle med eksisterende målemetoder
fordi SomatoVital-terapi blir brukt, som den også bør brukes, i kombinasjon
med andre terapeutiske prosedyrer - som en grunnbehandling til støtte for
konvensjonelle behandlinger og annen naturmedisin.

Hva er Somatovital terapi?
Det SomatoVitale terapeutiske konseptet skapt av Airnergy består av tre behandlinger: Spirovital terapi (SVT) via pusten, Gastrovital terapi (GVT) ved å
drikke vannet, og Dermovital terapi (DVT) anvendt direkte på huden.

Hva skjer ved Airnergy’s energiberiking?
Akkurat som i sollys, i nærvær av spesifikke sensibilisatorer (tilsvarende
klorofyll), blir atmosfærisk oksygen kortvarig aktivert. Ved tilbakefall til
den opprinnelige formen blir energirike fotoner frigitt. Bruken av Airnergy
enheter letter opptaket av disse fotonene via lungene (SVT), magen (GVT)
eller huden (DVT), der de har en umiddelbar effekt på celler både lokalt
og transcellulært. På samme tid overføres fotoner via hydrogenbindinger i
karsystemet overalt i hele kroppen og griper slik inn i mange mikro-reaksjoner i kroppen.

En viktig markør, i forhold til å tallfeste en spesifikk effekt for individuelle
brukere, er måling av hjertefrekvens variabilitet (HRV). De innsamlede data
indikerer tilstanden til det autonome nervesystemet (VNS), som forbinder alle
celler, vev og organer hos en person via nettverket av hormoner, immunsystem, samt psyken, med direkte innflytelse på kroppens evne til å regulere, og
dermed også i forhold til helse og/eller sykdom.
I tillegg til de registrerte og statistiske data, spesifikke observasjoner og personlige erfaringer med Airnergy, er brukere og terapeuter viktige referanser.
1. Måling av hjertefrekvens variabilitet (HRV)
En SomatoVital terapeutisk anvendelse, særlig bruken av inhalasjonsutstyr
(Spirovitalisasjon), resulterer i økt respons og variasjon i hjertefrekvensen.
Selv etter en enkelt Airnergy behandling kan man se en positiv endring i
HRV-analysen i forhold til utgangssituasjonen for den enkelte bruker. Endringen
refererer til optimalisering av hjertefunksjonen og regulering av kroppen.
2. Terapeutisk observasjon

Hvilke prosesser i menneskekroppen blir
aktivert av SomatoVital terapi?
I motsetning til konvensjonell oksygenterapi, blir kroppen verken oversvømmet
med mer oksygen, med ionisert oksygen eller med ozon. I stedet blir oksygenet
som allerede er tilgjengelig i tilstrekkelige mengder i luften behandlet slik at
det kan utnyttes bedre av kroppen og dermed forbedre kroppens egne helbredende krefter:
1. Økt frigjøring av oksygen fra blodet til vevet (oppnås ved å øke den perifere
adskillelse av oksygen fra hemoglobin i erytrocyttene eller de røde blodcel
lene).
2. Økt oksygenutnyttelse i mitokondriene (gjennom aktivering av enzymet
cytokromoksydase) med øket ATP produksjon, dvs. økt energiproduksjon i
cellene.
3. Forbedret eliminasjon av (skadelige) oksygenradikaler eller frie radikaler
(ved blokkering av NADPH oksidase aktivitet), og således å stabilisere en
sunn oksidativ balanse i kroppen.
4. Tilførsel av reduksjonsekvivalenter (styrker immunforsvaret, harmoniserer
basalt vev, styrker avgiftningsfunksjonen i leveren, øker produksjonen av
lykkehormonet serotonin).

Eksempler på uttalelser fra terapeuter
”... livskvaliteten kan forbedres betydelig hos de fleste pasienter ...”;
”... responsen fra pasientene [er] svært tilfredsstillende ...”;
”... symptomene er svært ofte betydelig lindret ...”.
3. Subjektiv oppfatning
Eksempler på erfaringer fra individuelle brukere:
”... jeg er fortsatt overrasket over hvor raskt jeg fikk uventede resultater ...”;
”... det var en velsignelse. Min mann ble gitt uvurderlige måneder uten smerter
og med økt livskvalitet ... ”.

For hvilke sykdommer og lidelser har
Somatovital terapi vist seg nyttig?

Litteratur om Somatovital terapi

SomatoVital terapi representerer en såkalt bakgrunnsterapi for grunnleggende
reguleringsprosesser. Den viser sin virkning både i celler så vel som i ekstracellulært vev, og kan påvirke i mange deler av menneskekroppen; hovedsakelig
i høyt oksygenavhengig, metabolsk aktive organer og strukturer, og også i
områder som er spesielt utsatt for angrep av frie radikaler.
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Brukere og terapeuter rapporterer om
suksess spesielt på følgende områder:
Organiske sykdommer:
	hjerte- og karsykdommer, sirkulasjonsforstyrrelser
	
lungesykdommer som KOLS og emfysem
	kroniske og degenerative sykdommer
	metabolske sykdommer og immunsystem
	
	sykdom i nervesystemet og autoimmune sykdommer
	pre- og postoperative symptomer
Funksjonelle forstyrrelser av:
	fysisk ytelse og restitusjon
	
	
	søvnforstyrrelser og tretthet, mangel på konsentrasjon
	
	mangel på motivasjon, depresjon og utbrenthet
	svekkelse av sensoriske funksjoner
	aldringsprosesser
Så langt er det ingen kjente bivirkninger av SomatoVital terapi.

Kliniske- og laboratorie-studier

Teoretiske betraktninger og analyser av brukererfaringer
Jung, K., „Aktivierte Atemluft: Besserung bei vielen funktionellen Störungen“.
nhj, 09, 2007 (29–32)
Jung, K., et al., Handbuch der Somatovitaltherapie
- Teil I: Wissenschaftliche Grundlagen. Münster, 2013
(ISBN 978-3-95645-062-4)
- Teil II: Studien und Praxiserfahrungen. Münster, 2014
(ISBN 978-3-95645-353-3)
Sammendrag vedrørende betydningen av SomatoVital terapi for spesifikke kliniske indikasjoner inklusiv brukererfaringer kan gjøres tilgjengelig av Airnergy
på forespørsel.
Hvis du er interessert, kan du også besøke følgende nettsteder:
	
	Youtube:
www.youtube.com/user/AirnergyAG
	
	Airnergy sin Website:
www.airnergy.com

Det er da også usannsynlig at slike vil oppstå, ettersom terapien kun forsyner
kroppen med naturlig energi (og ingen fremmede stoffer), lik den alle kropper
med god helse og under optimale forhold kan produsere i rikelig kvantum,
fra luften vi inhalerer, på egen hånd. En midlertidig forverring ved oppstart
av behandlingen tyder på at stimuleringen av kroppens endogene selvhelbredende krefter settes i gang, noe som også kan forekomme ved bruk av andre
naturpreparater.

Anerkjennelse som iGeL
En refinansiering er ofte gitt i en kort periode. BDI (Professional Association of
German Internists) bekreftet i en sakkyndigrapport at Airnergy inhalasjonsterapi er anerkjent i Tyskland som en medisinsk tjeneste som hører inn under helsetjenester som blir betalt av det offentlige (iGeL), og som sådan, kan skrives
ut og faktureres av leger, terapeuter og helseforsikringer.

*Tildelt vitenskapelig pris fra IPO (International Prevention Organization,
Brussel/Fulda) 2014
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