
” كل شئ في احلياة عبارة عن اهتزازات“ (ألبرت أينشتاين)

كل شئ مبا في ذلك املادة الناجتة عن االهتزازات والطاقة طبقاً لعلم الفيزياء الكمية.

كل كائن حي وحتى كل خلية صغيرة تهتز في ترددات طبيعية متناسقة.

كل شئ محيط بالكائن له تأثير على هذا التناسق وقد يؤدي إلى مرض وضعف 

اجلسد والروح.

لقد شجعت املعرفة الناجمة عن سنوات من التطوير والبحث املكثف اخلاصة بالعالج 

الطاقي البشري أخصائيينا على تطوير شيء يدخل في أبعاد جديدة.

يعد تطوير املولد البشري عمالً عالي الكفاءة مع أخذ التقنيات املتطورة واحلديثة في 

االعتبار.

تنحصر التقنية الفريدة في حالة خاصة ينتج عنها دائرة حصرية من احلاالت الفردية 

وهو ما يسبق عصره.

أهال بك في املستقبل.

البروفسور الدكتور هابيل ميد ويرنر                         إيلي جسلو

عالم عالج الطاقة                                            مصمم
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٢ المهمة             
 

٤ تخيل             

١٤ التفّرد            

٢٦ األسلوب            

٤٢ الخيارات            

٤٤ الخدمة            

٤٦ التصنيع            

٤٨ البيانات الفنية          

٥٢ الهدف           

٣

المهمة
 

تخيل

التفّرد 

األسلوب 

الخيارات            

الخدمة  

التصنيع 

البيانات الفنية

الهدف
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تخيل...تخيل...
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...... بأن هناك شيئًا ما
يجعلك تعيش حياة صحية 
                     بال هموم

تخيل...
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تخيل...تخيل...
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............  بأن هناك شيئًا مابأن هناك شيئًا ما
يقي من المرض وبالتالي يقي من المرض وبالتالي 

يسمح لك أن تحيا يسمح لك أن تحيا 
تخيل...             حياة أطول             حياة أطول
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تخيل...تخيل...
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............  بأن هناك شيئًا مابأن هناك شيئًا ما
يضع معايير جديدة يضع معايير جديدة 
      للتصميمللتصميم والتفرد  والتفرد 

تخيل...               والحصرية               والحصرية
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تخيل...تخيل...
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...... بأن هناك شيئًا ما 
                        سابق لعصره

تخيل...
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التفردالتفرد

١٤
التفرد
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التفرد

فئةٌ جديدةفئةٌ جديدة
لقد شجع اخليال وروح الريادة علمائنا وفريق البحث والتطوير اخلاص 

بنا على صنع املستحيل.

يجب اإلجابة على بعض األسئلة املهمة.

كيف لك أن تشكل شئ تقنيته تسبق عصره؟

كيف لك أن تسوق لتقنية لم يتم تصنيفها بعد؟

كيف لك أن تعرض شئ يجب التعامل معه مبنتهى الرفق؟

كيف لك أن تتعامل مع املستحيل؟

بتقدمي املولد البشري، قمنا بتصنيف فئة جديدة للمنتج 

والتي حتتاج إلى أن تقدم بحرص ومبستوى عال 

وجودة عالية وبأعلى أداء ممكن.

اكتشف سحر املستحيل.
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١٦
التفرد
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صحة الغدصحة الغد
التأثيرات البيولوجية، واملادية، والفيزيائية السلبية قد تضعف جسمنا 

وتؤدي إلى األمراض.

في الوقت الذي حتارب فيها األدوية التقليدية املرض وتخفف األلم، 

يرتكز بحثنا على توليد صحة اجلسد البشري واحملافظة عليها.

سوف تخترق التقنيات املستقبلية آفاق جديدة للحد من التأثيرات 

البيئية املتزايدة على اجلسم البشري، وتنشيط قوة الشفاء الطبيعية 

املوجودة في جسمنا.

نحن منشي في هذا الطريق وبالفعل نواجه املستقبل اليوم.
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١٨
التفرد
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تقنية تقنية 
    فريدةفريدة

 خالل بحث موثق طويل، اكتشف علمائنا عبر فيزياء الطاقة البشرية،

 باستخدام العديد من األجهزة، ترددات ونبضات للطاقة تؤثر 

على االنسان ايجابياً. 

جميع الترددات والنبضات االشعاعية التي تتفاعل بشكل ايجابي 

مع اخلاليا واألنسجة املوجودة في البحث احتدت مع بعضها البعض 

في وحدة املولد البشري.

ينشط استخدام املولد البشري النسج اخللوية وميكن أن يوافق بني 

ترددات االهتزاز لكل خلية مما قد يؤدي إلى نتائج ايجابية غير متوقعة.
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٢٠
التفرد

Buch_arabisch_AE-Sindbad_P.indd   20Buch_arabisch_AE-Sindbad_P.indd   20 03.10.2008   17:40:4603.10.2008   17:40:46



تصميمتصميم
حر حرسا سا   

يظهر التميز في شكل تصميم ساحر تشعر 

من خالله أنه يسبق وقته أو مكانه. 

 

ال يوجد شئ يضاهيه، فهو يدهش الناظر 

ويشجع على التخيل وايجاد طرق جديدة للتفكير.

نحت فني وميكن أن يعد قطعة فنية بذاته 

لوال أنه يعني أكثر من ذلك.

إنه يجمع بشكل فريد بني احلاضر واملستقبل 

من حيث التصميم والوظيفة.

Selec t  the unique hologram - coat®  in platinium or gold

Überset zung fehlt
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٢٢
التفرد
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األشياء أكثر  األشياءأحد  أكثر  أحد 
في  ً فيمتيزا  ً متيزا

            العالمالعالم
نحن ننظر للحصرية على أنها فن التفرد:

ونحن نسعى جاهدين لتقدمي هذا التفرد بطريقة مؤثرة.

سواء أكان  ذلك منتج واحد في فئة جديدة، أو

• تصميمٌ ساحرٌ،

• األجهزة واألسلوب الفريد،

• الطبعة احلصرية، 

• خدمة ”اليف آجنل“، 

• الصنع اليدوي ذو اجلودة العالية

• اختيار العناصر النفيسة

يقوم املولد البشري بجمع كل تلك العناصر في عنصر واحد 

وهو شئ لم يسبقه أي منتج آخر إليه سابقاً.

يعد ذلك سبب كاف للتحدث 

ً في العالم!! عن أكثر املنتجات متيزا
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٢٤
التفرد
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محدودمحدود

سيتم صنع ٥٠ مولد يدوياً فقط في أملانيا 

عام ٢٠٠٩، وسيتم تقدميهم إلى فئة محدودة من 

األشخاص البارزين في وقتنا.

سيبقى املولد البشري محدود حتى 

في السنوات القادمة.

طموحنا هو:

 أن يحوز املولد البشري استحسان أصحابه القلة

 واحلصول على واحد من أكثر األشياء 

ً وندرةً في وقتنا احلالي. سحرا

handmade

in germany
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األسلوباألسلوب

٢٦
األسلوب
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األسلوب

املولد البشري عبارة عن جهاز- نبض - كمي

ينتج مكونات اجلسم اخللوية بشدة حقل مغناطيسي

 مقداره ≥ من ١ مكرو تسال ومبعدل ٠٫٠٠٠٥ و ٣٨٫٠٠٠ هرتز.

بينما تولد أجهزة احلقول املغناطيسيةأو أجهزة الرنني

احليوي نسبةً ضئيلةً فقط من مكونات اجلسم اخلليوي، 

إستطاع فريق علمائنا  ترميز اجلزء األكبر من الترددات اخللوية 

وإدخالها في نظام املولد البشري.

يتم إعادة بناء األنسجة على أساس طبيعي من خالل تعريض

اجلسم بشكل مكثف لترددات اجلسم الصحية.

ترتكز هذه العملية على مخازن السليكوم واألملنيوم املعاجلة

بالفيزياء الكمية، حيث تلحمان في خط مع برتونات تشع 

طاقة إيجابية وتنشط اجلسم بشكل إضافي.

وكتأثير إضافي للعملية بشكل عام سيتم إزلة األمواج الطولية

األمر الذي يضيف طاقةً إيجابيةً صافية إلى اجلسم.

نقدم إبتكارنا الفريد من نوعه

           رمز – اخللية - الكمي
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٢٨
األسلوب
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مباشرة مباشرةتأثيرات  تأثيرات 

الصحة...    ...من خالل إعادة بناء اخلاليا غير السليمة     

وبالتالي تنظيم, أجزاء اجلسم

...الطاقة احليوية على مستوى ممتاز تنظيم...   

املناعي ...النظام  تقوية...   

الشيخوخة...    ...من خالل حتسني العمليات   منع 

الطاقية احليوية في اجلسم 

(اإلستقالب، إنقسام اخلاليا) 

...بنية اجللد والشعور بالراحة تقوية...   

...إنعاش جميع األعضاء البدنية إنعاش...   
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٣٠
األسلوب
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فنية فنيةتأثيرات  تأثيرات 

يتم داخل وحدة املولد البشري توليد اهتزازات 

وأصوات مكثفة ومضغوطة في ترددات 

الكوانتم سل كود®. 

يؤثر ذلك على النسيج اخللوي ويؤدي إلى 

جتديد طبيعي لكل خلية وبالتالي التأثير 

الكامل على اجلسم. 

زة  تعطي وحدة املولد البشري حقول وترددات طاقية مرمّ

على اجلسم بأكمله وعلى كل خلية مبفردها.
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٣٢
األسلوب
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خلوية خلويةتأثيرات  تأثيرات 

تبني اخلاليا الصحية القاعدة 

حلياة صحية مديدة.

قد تسبب اخلاليا غير الصحية األمراض، 

أو الوفاة، أو تصدر ترددات متغايرة محدثة حقوالً إهتزازيةً 

املتناسقة.  غير 
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٣٤
األسلوب
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اخللوية اخللويةالتأثيرات  التأثيرات 

إلعطاء مثال، حالة كبد متدهورة تهتز 

زة  عند ٥٨ هرتز مت حتفيزها مبعلومات مرمّ

حتى رجعت إلى االهتزاز الصحي 

وهو ٤٠ هرتز.

تختلف املدة تبعاً لنوع املرض 

وحالة املريض.

كل خلية سواء أكانت أنسجة، أو عظام، 

أو أعضاء تدخل في إطار التكيف مع التناسق 

الطبيعي. االيجابي 

يتم تقوية اخلاليا الصحية.

ويتم إعادة بناء اخلاليا 

الصحية. غير 
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٣٦
األسلوب
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تقييم حاالت النجاح لدى ٤١٥٥ مريض شملتهم عملية البحث

تراجع احلاالت املرضية, متاثلها للشفاء, 
حتسن احلاالت املرضية, العودة 

الطبيعية للحالة 
٪٩٦

لم تتغير احلاالت املرضية
٪٤

أمراض أخرى
٪٦

أي باألحرى أمراض اجللد، العجز، 
الوذمات، الوذمات الليمفاوية، 
التشنجات، شفاء اجلروح خالل 

العمليات.

أمراض القلب واجلهاز الدوراني
٪١٩

أي باألحرى السكري، إضطراب الدورة 
الدموية، إرتفاع الضغط واجللطة، عدم 

إنتظام دقات القلب، إبيضاض الدم، 
الدوخة، التعب واإلرهاق.

العمود الفقري والعظام
٪٢٠

أي باألحرى أمراض املفاصل والعظام املزمنة، 
الكسور والفصال، الروماتيزم، تلييف العظام، 

األقراص الفقارية املنفتقة، اجلنف.

العصبي النظام 
٪١٠

أي باألحرى العصبية والقلق، 
احلالة العامة، األرق، اإلكتئاب، 
األلم العصبي، داء باركنسون، 

الصرع

األنف واألذن واحلنجرة 
واألعضاء  والعينان 

التنفسية
٪٢٠

أي باألحرى الطنني، األمراض 
إلتهاب  الربو،  التنفسية، 

الشعب الهوائية، الوضائف 
البصري  العصب  التنفسية، 

والتقرن.

ارى املعوي واملعدي
٪٤

أي باألحرى اإللتهابات املعدية، 
القرحة، األورام، إرتفاع القيم 

الكبدية، اإلسهال، متالزمة التهيج 
املعوي، اإلضطرابات اإلستقالبية.

ردود فعل حتسسية سابقة
٪٥

أي باألحرى حمى الهشيم، ردود 
املرتبطة  التحسسية  الفعل 
العصبية،  اجللدية  باإللتهابات 

إلتهاب األنف.

آالم غير معروفة املصدر
٪١٢

أي باألحرى توتر العضالت، 
الشقيقة، الصداع املزمن.

عدوى فيروسية
٪٤

أي باألحرى سرعة التأثر بالعدوى 
الفيروسية، القوباء، األمراض املتعلقة 

بإبيضاض الدم، شلل العصب 
الوجهي إلتهاب الكبد الوبائي من 

النوع سي، الطفح الوردي، اجلدري أو 
اإلنفلونزا.

٤١٥٥ حالة داخل دراسات األبحاث - احصائيات إجمالية بالنسبة املئوية ٪

البحثالبحث

املولد البشري هو نتيجة 

الثني عشرة سنة من األبحاث 

والدراسات ودراسة حاالت أكثر 

من ٤١٥٥ مريض

تعد النتائج مذهلة تبعاً لتلك 

الطويلة...   الدراسة 
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٣٨
األسلوب
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الشهاداتالشهادات

يعد املولد البشري جهاز طبي 

ومرخص كجهاز طبي في اتمع األوروبي.

ولكنه وضع كجهاز للصحة 

كآلة توليد وجتديد.

من فضلك الحظ أنه ال يوجد أي آثار جانبية 

متفق عليها (مصدق عليها من قبل املعهد العاملي 

ألنظمة عالج الطاقة)

®

INSTITUT EMS INTERNATIONALINSTITUT EMS INTERNATIONAL
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الخياراتالخيارات

٤٠
اخليارات
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الخيارات

يعد املولد البشري قطعة فنية متكاملة 

خالية من أي أجهزة إضافية.

بالتفصيل: احملتويات 

 • وحدة املولد البشري 

• نظام مسح كهربي

• نظام ضوئي كريستالي داخلي

• نظام LED الضوئي في اخلارج، مع وضع اإلستعداد 

• نظام التحكم باللمس

i-pod الصوتي من  touch premium  نظام •

• نظام حركة هيدروليكي

• نظام إيقاف تشغيل للحماية

• صناديق مبطنة للحماية ذات عجالت .
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الخياراتالخيارات

٤٢
اخليارات
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الخيارات

سبايسي روزوود

من املمكن اختيار غطاء خاص، 

وأفخر أنواع اجللد ولوحة خشبية.

غطاء من البالتنيوم ذو الرسم اسم غطاء ذهبي ذو رسم مجسم

طبيعي كونولي  جلد كونولي أرتك

خشب القيقب الغامق 

الغطاء إختيار 

إختيار اجللد

إختيار اخلشب
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الخدمةالخدمة

٤٤
 اخلدمة
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الخدمة
توقع خدمة ال مثيل لها من منتج فريد.

نقدم خدمة اليف أجنل اخلاصة لعمالئنا بهدف 

االستشارة والتوجيه والدعم في أي وقت.

عشر سنوات ضمان على جميع األجزاء الكهربية 

وامليكانيكية للمولد البشري كتعبير عن أعلى 

مستويات الكفاءة التي نقدمها.

سوف يأتيكم مهندس متخصص إلى أي مكان في العالم 

خالل ٤٨ ساعة لتقدمي املساعدة إن حدث أن تعطل املنتج.
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التصنيعالتصنيع

٤٦
 التصنيع
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التصنيع
املولد البشري منتج من الصناعة اليدوية.

توجد قاعدة التصنيع في أملانيا، برمين.

سيتم تصنيع املولد البشري في ستوديو تكنولوجي 

في جامعة برمين لتكنولوجيا الفضاء.

سيتم اجناز العمل باالستعانة بأفضل املهندسني والعلماء.

مت إنشاء ١٣٧ جزء من أحدث وأفخم املواد يدوياً 

القطعة الفنية. لتشكيل تلك 
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البيانات الفنيةالبيانات الفنية

٤٨
الفنية البيانات 
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البيانات الفنية
نظام مولد بشري  النوع:                                       

M-HR٠٠١       

األبعاد:   

٢٤٤٠x ١٧٦٠x ٩٦٠ ملليمتر العرضx العمقx االرتفاع:   

١٢٨ كيلوجرام الوزن:      

الطاقة:

١١٠-٢٤٠ فولت (٦٠/٥٠ هرتز) إمداد الطاقة:     

١٦٫٨ أمبير/ ٢٤٠ فولت       

٣٠٫٢ أمبير/١١٠ فولت       

احلد األقصى ١٤٦٠ وات الطاقة:     استهالك 

احلد األدنى ١٠ وات       

اإلشعاع:

نطاق التردد:                    ٠٫٠٠٠٠٥ إلى ٣٨٫٠٠٠٠ هرتز

جزء واحد  كثافة احلقل:     
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٥٠
البيانات الفنية
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نظام حراري احلماية:   

املعلومات املوضحة صحيحة حتى وقت طباعة هذا الكتيب،         ملحوظة:   

قد حتدث تغييرات تقنية على تلك البيانات في أي وقت              

وبدون سابق إنذار..     

املولد البشري عبارة عن نظام محكم وآمن. قد يؤدي أي فتح  حتذير:    

أو تغيير غير مصدق عليه لألجزاء التقنية إلى تلف املنتج، وفي      

هذه احلالة يعد ضمان املنتج الغياً. ال يحمل املصنع أي مسؤولية      

جتاه التلف الناجت عن العميل أو التعامل اخلاطئ مع املنتج.      
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الهدفالهدف

٥٢
الهدف
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الهدف
لقد ألهمنا من عالم اخليال والغد.

تعد القدرة على االبتكار والكفاءة العالية، 

والدقة الفنية مع التصميم، والتنافس العاملي، 

واخلدمة املتميزة أدواتنا التي نعتمد عليها.

نحن نشعر بااللتزام جتاه العميل اخلاص واملميز.

يخدم بحثنا أوالئك الذين يكرسون حياتهم 

لعائلتهم، ومشروعاتهم، ومجتمعهم من خالل 

صحة جيدة.

إيلي جسلو
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جميع احلقوق سواء كانت حقوق الترجمة، انتاج بالطبع، أو النسخ، أو بأي طريقة مشابهة 

ألي جزء محفوظة.

من يخرق ذلك سوف يتحمل املسئولية القانونية.

جميع احلقوق سواء كانت براءة االختراع، أو التسجيل، أو وحدة االستخدام، أو التصميم محفوظة.

يتعلق التوصيل بإمكانيته . حقوق التعديل التقني محفوظة.

نحن نعلن أن وحدة املولد البشري قد مت انتاجها مع امللفات الفنية في نفس الوقت طبقاً 

للملحق VI قسم ٣ من التعليمات اخلاصة باألجهزة الطبية/ في شهادة فحص EC، وأن تلك 

الوحدة تتوافق مع شروط تعليمات ٤٢/٩٣ EEC ١٤ يونيو ١٩٩٣ املتعلقة باألجهزة الطبية مع تطبيقها. 

GmbH حقوق الطبع© املولد البشري

Copyright© Human Regenerator GmbH

Hermann-Kohl-Strasse 7

28199 Bremen

Germany

fon.: +49/421/9601-280

fax: +49/421/9601-288

mail: mail@human-regenerator.com
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