
 
 
 
II.Medicina bioinformativã – Medicina viitorului. Zece argumente. 
 
“Cu câmpul biofotonic avem o cheie care poate fi folositã si in terapie.” 
(citat Dr.Ludwig) 
 

 
 
Medicina bioinformativã, dezvoltatã de Dr. ref.nat. W. Ludwig este bazatã 
pe descoperiri stiinţifice aparţinând fizicii cuantice. Functioneazã pe baza 
interacţiunii dintre QUANTA, aşa zişii “bio-fotoni”. 
Se ştie cã sub nivelul molecular comunicarea în organismul nostru se face 
prin intermediul semnalelor electromagnetice (eg. biofotoni.). “substanţa de 
bazã” funcţioneazã ca “o reţea de informaţii wireless” şi controleazã in 
fiecare secundã, prin schimbul de  biofotoni cu viteza luminii, peste 100,000 
de funcţii vitale a fiecarei celule in parte (approx. 80 miliarde) 
Substanţa de bazã este mediul central pentru controlul metabolismului si al 
proceselor de detoxificare. 
 
Accentuãm : 



Interacţiunile electromegnetice transferã informaţiile in organismul nostru. 
Ele controleazã comunicarea celularã sau mai precis reglarea intra- si extra 
celularã  si astfel reglarea intregului organism. 
Dr.ref.nat. W.Ludwig a pus aceastã descoperire biofizicã in practicã in forma 
Medicinei Bioinformative. In urmã cu 30 de ani el a dezvoltat aparate 
medico-tehnice care stimuleazã nu structurile materiale si mai degrabã 
“biocâmpul” unei persoane. Stimulearea se realizeazã prin intermediul 
efectelor de rezonantã biologicã. 
 Ceea ce este insã esenţial pentru “efectele de rezonanţã biologicã” este 
ca acest câmp electromagnetic generat artificial sa redea cu fidelitate natura 
nemodificata si in dozaj corespunzãtor. 
 
2. Caracteristici unice de poziţie. Trei Constante Biologice. 
Stimularea prin intermediul efectelor de rezonanţã biologicã presupune insã 
cã semnalul electric electromagnetic generat artificial sa satisfaca anumite 
caracteristici psihologice de calitate. Cercetarea caracteristicilor de calitate 
este una dintre cele mai importante contribuţii ale dr W.Ludwig. El a 
descoperit in lungile şi cuprinzatoarele lui serii de cercetari si masuratori trei 
spectre de frecvente naturale, ne putem referi la ele ca  > Norme Biologice < 
intrucar controleaza pulsurile cruciale la reglarea celulelor. 
 
Spectrele de frecvenţe Schumann, geomagnetice si solare. 
Spectrul de frecvenţe Schumann denota rezonanţele natural ale sistemului 
suprafeţei pamântului şi ionosferă în raza frecvenţelor joase, asa numitele 
semnale YANG. 
“Spectrul de frecvenţe geomagnetic” indică modularea câmpului magnetic al 
Pământului de către frecvenţele naturale ale celor 64 de elemente , asa 
numitele semnale YIN. 
“Spectrul frecvenţelor solare” indica frecvenţele corespunzătoare luminii 
naturale a soarelui. 
 
3. Caracteristicile de calitate psihologică constituie o condiţie necesară 
pentru resonanţa biologică ! 
 
Cele trei >Constante Biologice< sunt, pe langă >puterea câmpului 
magnetic<, >forma pulsativă< şi frevenţa/-ţele corecte corecte, 
caracteristicile  de calitate cruciale in eficacitatea psihologică a unui câmp 
magnetic pulsativ. 
Deoarece organismul “inţelege” numai semnalele care fac trimitere la  
puterea câmpului în raza >limitei psihologice de răspuns < - in aşa numitele 



“ferestre ADEY” sau “ferestre biologice”. Forma pulsativă a semnalelor 
terapeutice electromagnetice generate artificial ar trebui – in adevaratul sens 
al cuvantului – sa fie de natura absolute psihologică. 
Conform cu descoperirile Dr. Ludwig, semnalele terapeutice 
nepsihologice(ex. aşa numitele “unde ractangulare” sau ”unde in forma de 
dinţi de fierastrău”) pun o tensiune negative permanenta (“stress 
permanent”) asupra organismului – in special in cazul oamenilor in varstă. 
 
IMPORTANT ! 
Numai dispozitivele pe bază de camp magnetic dezvoltate de Dr. Ludwig 
generează un semnal electromagnetic ce imită natura. 
 
In ceea ce priveste  caracteristica temporal, corespunde  in forma semnalului 
cu calea sistemului nostru nervos . Aceste asa-numite „acţiuni posibile” sunt 
caracterizate de o crestere rapidă si de o scădere lenta a ritmului individual. 
 
Dr.W. Ludwig si Prof. W. R. Adey  au demonstrate in cercetarea lor 
fundamental influenta campurilor electromagnetice. 
 
W. R. Adey in urmatoarele domenii : 

• Sistemul Imunitar (ex. activitatea limfocitelor T) 
• Dezvoltarea fatului in timpul sarcinii 
• Receptorii de pe membranele celulare 
• Dezvoltarea celulara si legile sale 
• Influentele reciproce ale functiilor creierului si productia hormonala, 

in special in glanda pineal. 
 
Dr. W. Ludwig  inca din 1976  sub forma unor studii experimentale (2600 de 
pacienti !) in domeniile următoare: 

• Dureri de cap cornice 
• Migrene 
• Dureri reumatice 
• Dureri ale cicatricelor 
• Insomnia 
• Rau de calatorie 
• Nervozitate 
• Slabire/ Extenuare 
• Disfunctii circulatorii 
• Boala Foehn 



• Alte disfunctii vegetative 
 
(Referire la : w. Ludwig si altii :”Influence of altering magnetic fields”,1976 
si “Informative Medizin”, 1999) 
 
Un studiu englez  a fost condus in 2001 de Nicolờ Pipitone si David L. Scott 
departamentul de reumatologie, Spitalul King`s College (Dulwich), Londra 
SE22 8PT pe urmatorul subiect: 
>Tratamentul cu puls magnetic pentru Osteoartrita la genunchi: un studiu 
aleatorizat, experimental si cu efectul de placebo controlat< Spitalul King`s 
College, East Dulwich Grove, Londra, SE22 8 PT, UK 
 
Bazat pe descoperirile Prof. Ross Adey, dispozitivele bazate pe camp 
magnetic dezvoltate de Dr. Ludwig lucreaza cu campuri magnetice foarte 
slabe. Acestea sunt numite „campuri magnetice slabe”. In funcţie de tipul 
aparatului, puterea campului magnetic se afla numai intre 0.1 si 0.6 
microtesla. Deoarece : 
 
Cand vine vorba de campuri magnetice slabe, ca si in homeopatie, 
principul  doza-efect bazat pe maxima: „Mai mult este mai bun!” sau : 
„Campuri magnetice puternice ajuta mai mult !” NU se aplica 
 
Campurile magnetice slabe si campurile magnetice puternice functioneaza in 
baza unui principiu fizic total diferit. 
 
Dispozitivele medico-tehnice dezvoltate de Dr. Rer. Nat. W. Ludwing 
functioneaza pe baza unui camp electromagnetic  care pulseaza care este  
> copiat din  natură< 

 



 
Dispozitivele AMS ofera terapeutilor modalitati variate de combinare si 
integrare a diferitelor remedii naturale incercate-si-testate intr-un singur 
dispozitiv si intr-un singur  concept de tratament. 
 
Magneto-terapia insasi determina o crestere a aprovizionarii cu oxigen a 
celulelor,o crestere a metabolisumlui celulelor si astfel detoxifiere. Magneto-
terapia duce la o cerstere a capacitatilor mentale si fizice si  la o armonizarea 
a sistemului nervos vegetativ. Imbunatateste circulatia sangelui si astfel 
rezulta stabilizarea circulatiei.  
 
4. Medicina bioinformativa este foarte eficientă: ca terapeut lucrezi la 
mai multe nivele informationale si terapeutice simultan! 
 
Descoperirile biofizice (vezi Punctele de la 1 la 3 de mai sus)  conform 
cărora interactiunile electromagnetice (biofotonii) transmit informaţii si in 
legătură cu substanţa de bază/ matrice controlează reglarea intra- si 
extracelulară este de o importanţă fundamentală pentru terapeuţi si  respectiv 
conceptia lor de tratament. 
Eficienta extraordinară a Medicinei Bioinformative a Dr. Ludwig isi are 
radacinile in faptul că un terapeut poate lucra cu ideea sa de tratament pe mai 
multe nivele  informationale si terapeutice simultan. 
 
Numai Medicina Bioinformativă  dezvoltată de Dr.rer.nat. W.Ludwig le da 
terapeutilor ocazia de a lucra cu notiunile lor de tratament pe toate nivele 
celor patru circuite ale organismului simultan: 

• Transport usor (energie) in sistemul meridian 
• Transport de soliton (informaţie) in sistemul nervos digital 
• Transportul de materie (molecule) in circulatia sangvina 
• Transportul de sarcina (ioni) in sistemul analog direct 

 
Datorită faptului ca pot lucra la nivelul tuturor celor patru circuite in acelasi 
timp, terapeuţii au oportunitatea de a combina diferite remedii naturale 
incercate-si-testate intr-un singur tratament. 
 
5.Medicina Bioinformativa a Dr. Ludwig produce efecte sinergetice 
variate. 
In funcţie de conceptul de tratament, procedurile următoare pot fi  combinate 
una cu cealaltă si optimizate in Medicina Bioinformativă : 
 



Lumina-colorata si terapia laser, terapia informatţională exogenă si 
endogenă, terapia biorezonanţă, acupunctura, homeopatia, fitoterapia, terapia 
fizică, terapia expulzare, terapia autologus, terapia neurala si multe altele. 
 
Laserul –CEPES  de exemplu, prin implementarea tehnică a diferite 
combinatii de remedii naturale incercate-si-testate poate fi explicat foarte 
bine. Laserul-CEPES este unul dintre cele mai ingenioase creatii ale Dr. 
Ludwig: foarte eficient, multifunctional, simplu ! 
 

 
 
Combinarea a diferite campuri electromagnetice (campul magnetic in 
combinatie cu lumina colorata /Color-punctura cu lumină rosie/ Laserul-
CEPES) cu transmisii simultane de informatii endogene si exogene/ are ca 
rezultat efecte sinergetice clare ! 
 
Laserul-CEPES trei forme de tratament care pot si realizate simultan: 
 
Laser cu lumină rosie – camp magnetic – raspuns temporar al 
substratului 
 
Acesta excită anume procesele de circulatie  bioenergetice ale organismului 
la nivel celular; stiumuleaza biocampul unei persoane si este responsabila 
pentru crestere si regenerare. Suportă si activează forţele de auto-vindecare. 
Din aceste motiva Laserul-CEPES are efect la nivel local si sistemic si 
pentru aceasta este extrem de versatil. 
 
Figură: Laser-CEPES – un camp magnetic slab laser cu lumină rosie cu un 
dispozitiv pentru atasarea unei ampule pentru transmiterea substraturilor. 
 
Laserul CEPES este un laser slab ca intesitate cu luminã roşie (valoare 
aproximativã de 650 nm), care are deasemenea un camp magnetic care 
pulseazã(9 Hz).  Prin urmare acesta are o putere foarte mare de penetrare in 



organism; campul magnetic care pulseaza susţine in permanenţã efectul 
laseului. Aceasta este posibil datoritã faptului cã frecvenţa  fiziologicã a 
pulsului poate si folositã simultan ca mijloc de transport si ca purtãtor de 
informaţie pentru bioinformaţia exogenã şi endogenã (e.g. pentru substanţe 
homeopatice, medicamente, nosode, propriul sînge) 
 
Din punct de vedere tehnic, Laserul-CEPES include astfel un atasament de 
conectare cu gaurã pentru primirea ampulelor de sticlã, in care este introdusã 
bioinformaţia corespunzãtoare. Spectrul frecvenţelor substratului poate fi 
supus cu usurinţã la oscilaţii trecãtoate prin intermediu cîmpului magnetic ca 
val purtãtor. 
 
Ataşamentul de conectare serveşte deasemenea la largirea undei laserului in 
aşa fel încat pot fi tratate cu uşurinţã porţiuni mai mari de piele sau rani, 
hematomi etc. Laserul-CEPES acţioneazã la nivelul bioenergetic al 
organismului. Raza laser îndreptatã in puncte de acupuncturã este re-
direcţionatã in meridiane. 
 
Un cîmp magnetic care pulseazã cu o valoare fiziologicã a pulsului (9 Hz) 
are o adancime de penetrare de 30 cm (important pentru tratamentul 
cicatricilor). El susţine în permanenţã efectul laserului prin stimularea 
cîmpului biofotonic. Un lucreu important: un laser cu putere mare nu este 
necesar pentru a atinge limita de raspuns a organismului! Laserul-CEPES 
are drept urmare o capacitate de aproximativ 0.5 mW. Acest lucru este 
acompaniat de o întreagã gamã de alte avantaje. 
 
Laserul-CEPES: 

• este mic si usor de folosit cu comsum mic de energie 
• nu trebuie sã fie testat de TUV (Agenţia Germanã de Inspecţie 

Tehnicã) 
• nu existã nici o influenţã negativã asupra substratelor in timpul 

oscilatiei temporate (e.g. distrugerea substanţelor homeopatice de un 
camp magnetic puternic sau suprapunerea semnalelor folositoare) 

 
Un dispozitiv intr-adevãr multitalentat : efecte locale si sistemice 
 
Laserul-CEPES este intr-adevãr un dispozitiv multitalentat care a inregistrat 
succese  in majoritatea domeniilor acupuncturii. Copiii si oamenii varstnici 
in special, carora nu le plac acele prea mult, apreciazã aplicatia laserului slab 
,sigur si in totalitate nedureros- de exemplu in timpul acupuncturii pe guram 



cap, maini, urechi şi corp, in tratamentul cicatricilor si rezolvarea blocajelor 
emoţionale. Deasemenea in tratamentul ranilor in medicina dentarã si 
sportivã, pentru acupuncturã pe gurã, pentru localizarea campurilor de 
interferentã la nivelul dinţilor. 
 
Datoritã multifuncţionalitaţii sale, laserul-CEPES oferã o gamã extrem de 
largã de aplicaţii si de aceea este folosit la nivel mondial de medici 
generalişti, medici naturişt , acupuncturişti şi terapeuţi nerurali, homeopaţi, 
specialişti ENT, dentişti m dermatologişti, chirurgi veterinari care folosesc 
medicina veterinarã holisticã si remedii naturale, specialisti ortopedici, 
fizioterapeuţi si psihoterapeuţi, chiar prin tratamentul rãnilor si al cicatricilor 
sau al transmisiei substratelor cosmetice. 
 
6.Medicina Bioinformativã de la Dr. LUDWIG integreazã diferite 
remediinaturale incercate-si-testate intr-un singur sistem! Dispozitivele 
AMS sunt multifuncţionale. 
 
Condiţiile biofizice ale multifuncţionalitãţii descrise pe scurt constã in faptul 
general cã acest camp magnetic care pulseazã penetreazã nestingherit in 
interiorul celulei si poate fi folosit simultan ca : 

1. semnal terapeutic sau frecvenţã terapeuticã 
 
2. asa numitul >val purtãtor< sau mijloc de transport 
    pentru mai multe informaţii 

 
Medicina Bioinformativã este (la fel ca homeopatia, de exemplu) o terapie 
informaţionalã si este astfel superordinatã terapiei allopatice cu materie. 
Combinarea unui camp magnetic care pulseazã şi bioinformaţie (substanţe 
homeopatice/ nosode/ remedii pe baza de flori Bach) s-a dovedit a fi foarte 
eficient in practicã. Aceasta se datoreazã, pe o parte, faptului ca cmpul 
magnetic penetreaza foarte usor in interiorul celulelor si, pe de alta parte, 
semnalul electromagnetic poate fi folosit ca frecventa de purtare sau mijloc 
de transport/ transportator de informatie  pentru bioinformatie. Din punct de 
vedere medical, spectrul frecventei bioinformatiei este  „modelat pe” 
frecventa electromagnetica purtatoare si retransmisa in mod corespunzator. 
 
O distinctie este facuta intre bioinformatia exogena (avind originea in afara 
corpului) si endogena (avind originea in interiorul corpului). Aceasta poate 
fi, printre altele: substante homeopatice, remedii flori Bach, nosode(precum 
sange, urina, saliva). 



 
Pentru practica terapeutica directa, aceasta inseamna ca este posibil sa 

combini de exemplu, o administrare orala de substanta homeoparica, cu 
magneto-terapie. Prin aceasta efectul este semnificativ imbunatatit. De 
exemplu, in cazul afectiunilor gastrointestinale, este posibil sa imprastii 

terapia homeopatica pe doua cai: preparatul poate fi administrat oral si astfel 
trece direct in tractul intestinal. Mai mult, acelasi preparat poate fi dat intr-o 
cupa bi-polara de absorbtie (MEDICUP) care este conectata la un dispozitiv 

bi-polar de larga intrebuintare (MEDISEND super / super C/ super III).  
 

 
 

 



 
 
Semnalele substantei homeopatice sunt modelate  pana la cele trei 
„Conditii Biologice” si transportate prin debitul electromagnetic ca semnale 
terapeutice in spatiul intracelular al zonelor tratate. 
 
In plus, pacientul poate fi conectat prin doi electrozi – paraleli cu cupa de 
absorbtie-  la intrarea dispozitivului terapeutic pentru terapie endogena sau 
terapie de expulzare. 
 
Sistemul imunitar este activat in mod specific cu ajutorul asa-numitelor 
>semnale de atentiune< ! In afara de disfunctiuni mai superficiale precum 
blocajele ranilor, vindecarea unei boli cronice necesita tratamentmedicinal 
individual. Evident o tumora maligna trebuie indepartata chirurgical. 
Aceasta nu poate fi vindecata prin terapie de  regularizare sau biorezonanta. 
Este recomandat totusi ca Medicina Bioinformativa sa fie folosita in faza 
post operatorie pentru e consolida sistemul imunitar, a activa si a imputernici 
fortele de aparare si de auto-vindecare si pentru a preveni recidiva. Medicina 
Bioinformativa este extrem de importanta in acest domeniu, afectand nivelul 
energetic siprin aceasta imbunatatind calitatea  vietii pacientilor suferinzi de 
tumore. 
 
Functia terapeutica a Medicinei Bioinformative consta in faptul ca fortele de 
auto-vindecare sunt excitate prin stiina armoniei i.e. este stimulat 
„biocampul” unei persoane. Stimularea este facuta prin intermediul asa-
numitelor >efecte de rezonanta biologica<. 
 
In acest fel, Medicina Bioinformativa difera intr-un mod elementar de 
„conceptele de biorezonanta”, care vorbesc despre o „reprimare a 
frecventelor patogenice prin separare si inversiune”. „Nu exista un concept 
biofizic fiabil pentru sustinerea unei asemenea abordari”- conform Dr. 
Ludwig si altii. 
 
Exemple ale aplicarii practice a Medicinei Bioinformative  : boli imune 
autogene / infectii cronice 
 
Infectiile cronice, recursive cu aceleasi cauze reprezinta o mare problema in 
zilele noastre. Ciuperci, virusi sau bacterii  pot fi adesea tratate inadecvat cu 
medicamente in medicina ortodoxa. Antobioticele au un spectru larg al 
eficientei, dar efectele secundare afecteaza de obicei sistemul imunitar. 



Medicina Bioinformativa urmeaza o cale diferita – fara efecte secundare (!) 
– pentru a intari in permanenta sistemul imunitar. Nosodele endogene ale 
pacientului sunt transmise ca asa-numite „semnale de atentionare”, impreuna 
cu o linie similara de vaccinuri in spatiul intracelular al pacientului cu 
ajutorul campului electromagnetic. 
Efectul este considerabil intensificat in combinatie cu magneto-terapia. 
 
Campul electromagnetic functioneaza ca purtator si ca un val informational 
si simultan ca semnal terapeutic ! 
 
Prin aceasta Medicina Bioinformationala ocupa o pozitie excelenta in 
contextul : 
 - detoxifierii non-specifice si specifice 
 -asa-numita >terapia imuna autogena in cazul infectiilor cronice< 
Un concept de tratament cu bioinformatie endogena s-a dovedit a fi eficient. 
 
Pentru detoxifiere non-specifica exista nosode endogene ale pacientului, 
precum: 

• SANGELE 
Ficat, inima, plamani, vezica biliara, limfa 

• URINA 
Articulatii, rinichi, vezica, limfa, splina, zona genitala, piele 

• SALIVA 
Stomac, colon, intestinul subtire, pancreas, zona capului, zona genitala 

• FECALE 
Vezica biliara, colon, pancreas, stomac, intestinul subtire 
 
Detoxifierea specifica cu ajutorul nosodelor exogene se raporteaza la : 

• Toxinfectii 
• Infecţii bacteriale 
• Infecţii virale 

 
Terapia imuno-auogena in cazurile infecţiilor cronice: 
 
Campul magnetic in combinaţie cu bioinformaţia este,printre altele, potrivit 
in special pentru intãrirea sistemului imunitar in cazul unei infecţii cronice si 
alergii, pentru alinarea durerii si pentru activarea echilibrãrii hormonilor si a 
buna stãrii fizice si mentale asociate cu aceasta. 
 



Medicina Bioinformativã s-a doveditã in practicã in special: 
 
Rezistenţã la/ intoleranţã la antibiotice 
Abcese,acnee, alte infecţii ale pielii 
Bronşitã 
Infecţii intestinale, infecţii cu ciuperci, infecţii urinare Morbus Crohn 
Leziuni ale membranei mucoase a cavitaţii orale, inflamarea gingiilor 
Sinuzitã 
Infecţii ale urechii 
Prostatã 
Infecţii vaginale 
 
Bolile sistemice 
 
Ştim ca asa-numitele „boli sistemice” sunt in raport direct cu poluarea toxica 
si psiho-fizicã. Acestea pot cauzaboli acute si cronice precum e.g. alergii, 
infectii ale pielii, migrene, infecţii cu ciuperci.Terapia prin camp magnetic a   
Dr.rer.nat. W Ludwig s-a dovedit a fi de mare succes in toate aceste parti. 
 
7. Medicina Bioinformativã a Dr. Ludwig oferã :”Totul intr-un singur 
sistem!” 
 
Medicina Bioinformativã dezvoltatã de Dr.rer.nat. Ludwig este o procedura 
terapeuticã complexa si independentã in materie de proceduri de 
biorezonanţã. 
 
AMS GmbH poate spune astfel perfect justificat : 
„Ca terapeut ai totul intr-un singur sistem!” 
Sau 
„Medicina Bioinformativã –interdependenţa sinergeticã a diferite 
proceduri incercate-si-testate!” 
 
Proiectarea tehnicã a dispozitivelor terapeutice permite combinarea  
procedurilor de vindecare naturalã si medicinã alternativã intr-un singur 
dispozitiv. 
 
8. Cu noul >Generaţia C< AMS GmbH deschide drumul in domeniul 
tehnologiei medicale complementare 
 
Cu noua >Generaţie C< terapeutul are „Totul intr-un singur sistem” 



„Generaţia-C te scuteste de bani si timp!” 
 
Dispozitivele teraupeutice mari  MEDISEND super C, MEDISEND super 
III, TRANSMITATORUL DE UNDE C  si micul dispozitiv portabil 
METRONOM C apartin noii >Generatii C<. 
 
„C” vine de la „Communicare”, care este stabilita prin intermediul unei 
conexiuni USB intre PC/ laptop si controlat de software-ul AMScomsystem. 
Structura microelectronica a Generatiei-C a fost dezvoltata pana la stadiul in 
care la care informatia analog este  convertita in informatie digitala – asa-
numitele biovaluri – si stocata si transmisa 
 
Bineinteles intreaba bioinformatie poate fi transmisa si stocatasi in forma 
analog cu noile dispozitive din Generatia-C. 
 
In comparatie cu generatia de dispozitive incercate-si-testate (care este inca 
disponibila) MEDISEND super si TRANSMITATORUL DE UNDE, 
terapeutii au acum oportunitatea cu Generatia-C de a transmite si stoca 
bioinformatie (substante homeopatice, nosode, remedii flori Bach, etc) atat 
la nivel analog cat si digital. 
Digitalizarea bioinformatiei, impreuna cu stocarea si transmiterea prin 
intermediul campului magnetic, deschide terapeutilor cu Generatia-C o gama 
total noua de caracteristici. 
 
Cea mai importanta caracteristica a Generatiei-C in corelatie cu  software-ul 
AMScomsystem se regaseste in trei zone care sunt interconectate: 
 
   1.Administrarea persoanelor 
   2.Administrarea dispozitivului 
   3.Administrarea bioundelor 
 
1.Administrarea Persoanelor 
-managementul datelor referitoare la pacienti (nume,sex, varsta, adresa) 
-managementul datelor privind tratamentul specific al pacientilor (fisa 
medicala electronica, antecedente medicale, programe si masuri de tratament 
individuale) 
-managementul setarilor aparatelor in functie de pacient 
 
 
 



2.Administrare dipozitivelor 
-controlul setarilor specifice ale dispozitivului 
-stocarea setarilor dispozitivului pentru fiecare pacient 
-stocarea setarilor dispozitivelor incercate-si-testate, programe de tratament 
recurente. 
 
3.Administrarea Bioundelor 
Controlul setarilor aparatului cu privire la digitalizarea si stocarea 
informatiei in forma asa-numitelor biounde. 
-creearea si administrarea asa-numitelor fisiere cu biounde e.g. sub forma: 

• un „farmacist digital” 
• „rubrici de teste ” digitale 
• Bioinformatie digitala exogena si endogena precum 

:nosode, substante heomeopatice, remedii flori Bach 
Transmiterea de biounde (prin intermediul campului magnetic) in cursul: 

• testelor si/sau 
• terapiei 

 
Fişierele de biounde 
Cu ajutorul TRANSFERATORULUI DE UNDE C/ AMScomsystem 
informaţia exogenã si endogenã poate fi digitalizatã, sticatã, si folositã dupa 
nevoi. Bioinformaţia digitalizatã are cea mai mare calitate ! 
AMS GmbH oferã diferite  „pachete ” de fisiere biounde  care pot fi create 
de colegii foarte experimentati in  diagnosticare si terapie. 
(Vã rugãm sa contactaţi direct AMS GmbH pentru mai multe informaţii; o 
listã a fişiereleor de biounde/ >Catalog-spectru pre-digitalizat< poate fi gãsit 
pe www.magnetotherapy.de) 
 
9. Dispozitivele AMS :”Fabricat in Germania” : puternice si gata de 
folosire 
Dispozitivele AMS indeplinesc standardele germane si astfel au ceai mai 
buna calitate. Tehnologia electronica este de ultima orã; dispozitivele sunt 
usor de folosit, solide si extrem de durabile. 
Dispozitivele sunt extrem de usor de manuit si setat. Nu este necesarã 
instructia tehnica prelungitã. Puteti delega cu constiina curata! 
 
Dispozitivele AMS sunt portabile! (Astfel rezolvand problema locatiei 
tratamentului/ tratament acasasi vizite acasa /in medicina veterinara 
tratamentul animalelor „pe loc” –grajd, camp.) 

http://www.magnetotherapy.de/


 
10. Dispozitivele AMS sunt multifunctionale si astfel imbatabile in  
raportul pret-performanta ! 
 
Tehnologia medicala AMS permite terapeutilor sa integreze, combine si 
astfel sa optimizeze metode incercate-si-testate  a medicinei moderne 
holistice/ medicinei altermative intr-un singur sistem. 
Tehnologia medicala AMS –dezvoltata de Dr.rer.nat. Ludwig sustine 
holismul, multifunctionalitatea si maximul eficientei! 
 
Multifunctional inseamna ca ai 
>Totul intr-un singur sistem!< 

• camp magnetic care pulseaza 
• combinarea procedurilor de biorezonanta : 

-terapie de expulzie 
-bioinformatie exogena si endogena precum: 
-nosode, homeopatie, remedii flori Bach 

• aplicatii cu laser, lumina si culoare 
• acupunctura 
• transmiterea de bioinformatii analog si digital 
• stocarea si creearea („duplicarea”) analod si digital de bioinformatie 

 
Multifunctionalitatea dispozitivelor AMS iti permite sa : 

• integrezi, combini si astfel sa optimizezi  metode deja testate ale 
medicinii moderne holistice/ medicinei alternative intr-un singur 
sistem 

• raspunsul cu flexibilitate in orice moment la schimbarile structurale 
ale sistemului de sanatate 

• imbunatatirea in mod calitativ si decisiv a terapiei, extinderea gamei 
de servicii si in acelasi timp optimizarea costurilor. 

• atingerea unei profitabilitati mai bune cu costuri mai scazute  de 
personal si investitie. 

 
Medicina Bioinformativa – 
Dezvoltata de  Dr.rer.nat. W. Ludwig 
Garanteaza efecte sinergetice foarte eficiente! 
 
 
Mai multe informatii pe : www.magnetotherapy.de 


