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Biyoenformatif Tıp – Geleceğin tıbbı! 
On argüman 
 
1. “Biyofoton alanıyla artık elimizde, tedavi için de 
kullanılabilecek bir anahtar var!” (Alıntı: Dr. Ludwig®) 
 
Dr. rer.nat. W. Ludwig tarafından geliştirilen biyoenformatif tıp, bilimsel olarak 
temellendirilmiş kuantum fiziği bilgilerine dayanmaktadır. Bu tıp yöntemi, 
“biyofoton” adı verilen, karşılıklı etkileşim kuantumları temeline dayanır. 
Bedenimiz içinde molekül altı düzeydeki iletişimin elektromanyetik sinyaller (yani 
“biyofotonlar”) yardımıyla gerçekleştiğini biliyoruz. “Temel madde” bir tür 
“kablosuz bilgi ağı” halinde faaliyet gösterir ve ışık hızında biyofoton alışverişi 
yoluyla (sayısı yakl. 80 bilyon olan) vücut hücrelerinin her birinin saniyede 
100.000 hayati önem taşıyan fonksiyonunu yönetir. Temel madde, metabolizma 
(bünyenin madde alışverişi) ve detoksifikasyon (bünyenin zehirleri dışarı atması) 
süreçlerini yönetmenin merkezi ortamıdır. 
 

 
 
Fotoğraf: Dr. rer.nat. Wolfgang Ludwig (1927-2004) 
 
Aklınızda bulunsun: 
Elektromanyetik etkileşimler organizmamız içerisindeki bilgileri iletirler. Bunlar, 
hücre iletişimini, yani hücre içi ve dışı regülasyonu ve böylelikle organizmanın 
bütün regülasyonunu yönetirler. 
Bu biyofiziksel bilgiyi Dr. rer.nat. W. Ludwig, kendi 
geliştirdiği biyoenformatif tıp çerçevesinde pratik 
yararı olan uygulamaya dönüştürdü. Dr. Ludwig 
daha 30 yıldan fazla bir zaman önce, maddi yapıları 
değil, insanın “biyoalanı”nı uyaran tıp teknolojisi 
cihazları geliştirdi. Uyarım >biyolojik rezonans 
efektleri< adı verilen mekanizma yoluyla 
gerçekleşmektedir. 
 
Ancak “biyolojik rezonans efektleri”nin ön koşulu, 
yapay üretilmiş olan bu elektromanyetik alanın, el değmemiş doğadaki aslına 
uygun ve doğru orantı içerisinde oluşturulmuş olmasıdır. 
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2. Ayırt edici özellikler: Üç biyolojik normal! 
 
Bununla birlikte, biyolojik rezonans efektleri yoluyla bir uyarımın ön koşulu, 
yapay olarak üretilen elektromanyetik sinyalin belirli fizyolojik nitelik özelliklerini 
yerine getiriyor olmasıdır! 
Fizyolojik nitelik özelliklerinin araştırılması, Dr. LUDWIG ®’in başlıca katkılarından 
birisidir. Kendisi uzun araştırma veya geniş kapsamlı ölçüm dizileri içerisinde, üç 
doğal frekans yelpazesi ortaya çıkardı – bunları, hücre regülasyonu için belirleyici 
öneme sahip kontrol sinyalleri olduklarından >biyolojik normaller< olarak 
adlandırabiliriz: 
 
 
 

Schumann, jeomanyetik ve solar frekans yelpazeleri. 
 
 
 

 
 
 
“Schumann frekans yelpazesi”, dünya yüzeyinin ve iyonosfer tabakasının 
alçak frekans aralığındaki öz rezonanslarını, yani YANG sinyalini tanımlar. 
 
“Jeomanyetik frekans yelpazesi” ise dünyanın manyetik alanının 65 eser 
elementinin öz frekansları tarafından modüle edilmiş aralığını, yani YIN sinyalini 
ifade eder. 
 
“Solar frekans yelpazesi” ise doğal güneş ışığının bunlara karşılık gelen çok 
kısa dalga (UKW) frekanslarını tanımlar. 
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3. Fizyolojik nitelik özellikleri, biyolojik bir rezonans için 
ön koşuldur! 
 
Üç > biyolojik normal <, > manyetik alan şiddetinin < ve > sinyal biçiminin < ve 
ayrıca > doğru frekansların < yanı sıra, nabızlı bir manyetik alan cihazının 
fizyolojik etkinliğinin belirleyici nitelik özellikleridir. 
Çünkü organizma sadece, manyetik alan şiddeti bakımından >fizyolojik cevap 
eşiğinde<, yani “ADEY penceresinde” ya da “biyolojik pencere” içinde bulunan 
sinyalleri “anlar”. Yapay olarak üretilen elektromanyetik sinyalin atım biçimi –
kelimenin tam anlamıyla – fizyolojik doğaya sahip olmalıdır. 
Fizyolojik olmayan tedavi sinyalleri (örn. “dikdörtgen sinyaller” ya da “testere dişi 
sinyalleri”) Dr. Ludwig’in araştırma bulgularına göre uzun vadede organizma için 
– özellikle de yaşlı insanlarda – olumsuz bir yük (“sürekli stres”) oluştururlar. 
 
Dikkat! 
Sadece Dr. Ludwig tarafından geliştirilmiş olan manyetik alan cihazları, 
doğayı esas alan bir elektromanyetik sinyal üretir. 
 
Bu sinyalin biçimi, zaman akışı bakımından, sinir sistemimizin sinyal iletimine 
karşılık gelir. Bu “aksiyon potansiyelleri”nin karakteristik özellikleri, tek tek 
sinyallerin hızlı yükselişi ve yavaş sönümüdür. 
 
Dr. W. Ludwig ve Prof. W. R. Adey, temel araştırma çalışmalarında, 
elektromanyetik alanların etkisini kanıtlamıştır. 
 
W. R. Adey’in elektromanyetik alanların etkisini kanıtladığı konular: 
 
● Bağışıklık sistemi (örn. T-lenfositlerin aktivitesi);  
● hamilelik sırasında fetüs gelişimi;  
● hücre zarlarındaki reseptörlerde;  
● hücre büyümesi ve regülasyonu ve  
● beyin fonksiyonlarının ve hormon üretiminin, özellikle de epifiz bezindeki, 

karşılıklı etkileşimleri. 
 
W. Ludwig’in elektromanyetik etkileri daha 1976’da çift kör 
araştırmalarla (2.600 hastada!) kanıtladığı konular: 
 
● Kronik baş ağrıları 
● Migren 
● Romatizma ağrıları 
● Yara izi ağrıları 
● Uyku bozuklukları 
● Yolculuk hastalığı 
● Asabiyet 
● Bitkinlik / kırıklık 
● Kan dolaşımı rahatsızlıkları 
● Fön (lodos) hastalığı 
● Diğer vejetatif şikayetler 
 
(Bununla ilgili bkz.: W. Ludwig vd.: “Influence of alternating magnetic fields”, 
1976 ve “Informative Medizin”, 1999) 
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2001 yılında İngiltere’de Nicolò Pipitone ve David L. Scott (Rheumatology 
Department, King’s College Hospital (Dulwich), London SE22 8PT) tarafından şu 
konuda bir araştırma yapıldı: 
> Magnetic Pulse Treatment for Knee Osteoarthritis: A Randomised, Double-
Blind, Placebo-Controlled Study < (Diz osteoartriti için manyetik nabız tedavisi: 
rastgele, çift kör, plasebo kontrollü bir araştırma) Kings College Hospital, East 
Dulwich Grove, London SE22 8PT, UK. 
 
Prof. Ross Adey’in bulgularına göre, Dr. Ludwig tarafından geliştirilen manyetik 
alan cihazları çok zayıf alanlarla çalışıyor. Yaygın olarak, “yumuşak manyetik 
alanlardan” da söz edilir. Cihaz tipine de bağlı olarak, manyetik alan şiddeti 
sadece 0,1 ve 60 mikro Tesla arasındadır. Çünkü: 
 
Tıpkı homeopatide olduğu gibi, yumuşak manyetik alanlarda da “daha 
çok miktar, daha çok fayda” etki prensibi ya da “daha güçlü atımlı 
manyetik alanlar daha çok etki eder” prensibi geçerli DEĞİLDİR! 
 
Yumuşak manyetik alanlar ve güçlü manyetik alanlar, fiziksel olarak tamamen 
farklı bir prensip temelinde iş görürler. 
 
Dr. rer.nat. W. Ludwig tarafından geliştirilen tıp teknolojisi cihazları >doğayı esas 
alan< bir atımlı elektromanyetik alan temelinde çalışır. 
 
AMS cihazları terapistlere çeşitli kanıtlanmış doğal tedavi yöntemlerinin bir cihaz 
ve bir tedavi modeli içerisinde kombinasyonu ve entegrasyonu bakımından çok 
çeşitli imkanlar sunar. 
 
Manyetik alan terapisinin kendisi, hücrelerin daha fazla oksijenle beslenmesini, 
daha iyi bir hücresel madde alışverişini (hücre metabolizmasını) ve böylelikle 
zehir dışarı atmayı sağlar. Manyetik alan terapisi bedensel ve zihinsel 
performansta artış ve vejetatif sinir sisteminde ahenk sağlar. Kan dolaşımını 
canlandırır ve kan dolaşımının kararlı hale gelmesine neden olur. 
 

 
 

AMS GmbH 
Hauptstr. 26 
97990 Weikersheim 
GERMANY 
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4. Biyoenformatif tıp son derece etkilidir:  
Terapist olarak aynı anda birden fazla bilgi ve terapi 
düzleminde çalışırsınız! 
 
Elektromanyetik etkileşimlerin (biyofotonların) bilgiler ilettikleri ve temel madde / 
matris ile bağlantılı olarak içe ve dışarı yönelik hücresel regülasyonu kontrol 
ettikleri yolundaki biyofiziksel bulgular (bkz. yukarıda 1’den 3’e kadarki 
maddeler), terapist ve onun terapi modeli için gayet merkezi bir rol oynar. 
Dr. Ludwig®’in biyoenformatif tıbbın yüksek etkinliğinin temelini, terapistin tedavi 
modeliyle birden fazla bilgi ve terapi düzleminde birden etki edebilmesi ve 
çalışabilmesidir. 
 
Sadece Dr. rer.nat. W. LUDWIG tarafından geliştirilmiş olan biyoenformatif tıp, 
terapiste terapi modeliyle organizmanın dört iletim kanalının hepsinde 
birden aynı anda etkide bulunma imkanını sunar: 
 
● Meridyen sisteminde ışık taşınması (enerji) 
 
● Dijital sinir sisteminde soliton taşınması (bilgi) 
 
● Kan dolaşımında madde taşınması (moleküller) 
 
● Analog doğrusal akım sisteminde şarj taşınması (iyonlar) 
 
Terapistin dört iletim kanalının tümünde aynı anda etki edebilmesi ve 
çalışabilmesi sayesinde, terapist kanıtlanmış çeşitli doğal tedavi yöntemlerini tek 
bir tedavi modeli içerisinde birbiriyle kombine etme imkanına sahiptir. 
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5. Dr. LUDWIG®’in biyoenformatif tıbbı çok çeşitli sinerjik 
etkiler sağlar 
 
Biyoenformatif tıpta, kullanılan tedavi modeline bağlı olarak, aşağıdaki yöntemler 
birbirleriyle kombine ve optimize edilebilir: 
 
Renkli ışık ve lazer tedavisi, eksojen ve endojen bilgi tedavisi, biyorezonans 
tedavisi, akupunktür, homeopati, bitkisel tedavi, fiziksel tedavi, salgısal bağışıklık 
tedavisi, otolog terapi, nöral terapi v.b. 
 
CEPES-Laser® örneği üzerinde, doğal tedavi yöntemlerinin kanıtlanmış 
yöntemlerinin bir kombinasyonunun teknik uygulaması gayet güzel açıklanabilir. 
CEPES lazeri, Dr. Ludwig’in dahiyane geliştirmelerinden biridir: son derece etkili, 
çok işlevli kullanılabilir, basit! 
 
CEPES-Laser® sinerjetik bir tedavi konseptinin çok iyi bir örneğidir. Bu cihaz 
aynı anda dört iletim kanalının her birinin düzleminde çalışır (bkz. 4. madde). 
 
Çeşitli atımlı elektromanyetik alanların kombinasyonu (atımlı manyetik alan ile 
renkli ışık / COLOR-Punctur ya da kırmızı ışık / CEPES-Laser® kombinasyonu) ile 
birlikte bedene ait ve bedene yabancı bilgilerin / substratların iletimi, belirgin 
sinerjik etkiler ortaya çıkarmaktadır! 
 
CEPES-Laser®, aynı anda gerçekleştirilebilen üç tedavi biçimi sunar: 
 

Kırmızı ışık lazeri – atımlı manyetik alan – substrat salınımı 
 
Organizmanın biyoenerjetik regülasyon sistemlerini hücre düzleminde uyarır; 
insanın biyoalanını uyarır, büyüme ve rejenerasyonun kontrolünden sorumludur. 
Kendini tedavi güçlerini destekler ve aktifleştirir. Bu yüzden de CEPES-Laser® 
lokal ve sistemik etkiler elde eder ve bu yüzden de çok yönlü olarak kullanılabilir. 
 
 

 
 
 
Şekil: CEPES lazer Substrat aktarımında kullanılabilecek bir ampul için geçme 
bağlantılı bir kırmızı ışıklı yumuşak manyetik alan lazeri. 
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CEPES-Laser®, ayrıca atımlı bir manyetik alanı (9 Hz) bulunan bir kırmızı şıklı 
yumuşak lazerdir (ortalama değeri 650 nm). Bu sayede organizmaya nüfuz 
derinliği hayli fazladır; atımlı lazer alanı lazer etkisini uzun süreli bir şekilde 
destekler! Çünkü fizyolojik atım frekansı aynı zamanda bedene ait ve bedene 
yabancı biyobilgilerin taşınma ve bilgi kanalı olarak kullanılabilir (örn. homeopatik 
maddeler, ilaçlar, nozodlar (hastalıklı organ preparatları), kendine ait kan, 
alerjenler, Bach terapisi çiçekleri, spagirik preparatlar). 
 
Teknik bakımdan bu yüzden CEPES-Laser® cihazına, içerisine söz konusu 
biyobilgilerin eklenebileceği cam ampul takılabilecek bir geçme bağlantısı dahildir. 
Substratların frekans yelpazeleri taşıyıcı dalga olarak manyetik alan aracılığıyla 
sorunsuz bir şekilde iletilebilir. 
 
Geçme bağlantı ayrıca, daha büyük deri bölgelerini, örn. yaraları, hematomları 
vs. sorunsuz tedavi edebilmek için lazer ışığının ışın demetini genişletmeye de 
yarar. CEPES-Laser® organizmanın biyoenerjetik düzleminde iş görür. 
Akupunktür noktalarına yöneltilen lazer ışını, meridyenlerde (= ışık iletkenleri) 
aktarılır. 
 
Fizyolojik atım frekanslı (9 Hz) bir atımlı manyetik alanın 30 cm’lik bir nüfuz 
derinliği vardır (yara izi geçirgenliğinin yeniden sağlanmasında önemli!). 
Biyofoton alanının rezonans uyarımı yoluyla, bu atımlı manyetik alan lazer 
etkisini uzun süreli bir şekilde destekler. Önemli bilgi: Organizmanın cevap 
eşiğine ulaşmak için büyük bir lazer gücüne ihtiyaç yoktur! CEPES-Laser® bu 
yüzden sadece yakl. 0,5 mW gücündedir. Bu pek çok başka avantajı beraberinde 
getirir. 
 
CEPES-Laser®: 
 
● Küçük ve kullanışlıdır, enerji tüketimi düşüktür 
● Fenni muayene gerektirmez 
● Salınım iletimi sırasında substratlarda olumsuz etkilenme meydana gelmez 
(örn. homeopatik maddenin fazla güçlü bir manyetik alan tarafından tahrip 
edilmesi ya da faydalı sinyallerin elektrosmog tarafından üstlerinin örtülmesi). 
 
Gerçek bir çokyönlü yetenek: lokal ve sistemik etki 
 
CEPES-Laser®, özellikle akupunktürde başarılı olan çokyönlü bir yetenektir. 
Özellikle iğne batırılmasına ters tepki gösteren çocuklar ve yaşlı insanlar, mutlak 
ölçüde acısız ve tehlikesiz yumuşak lazer uygulamasına iyi karşılık verirler – 
örneğin ağız, baş, el, kulak akupunktüründe, vücut akupunktüründe, Head 
bölgelerinin, tetikleyici noktaların ve çakraların tedavisinde, yara izi 
geçirgenliğinin yeniden sağlanmasında ve duygusal blokajların çözülmesinde. Ve 
son olarak, hiç de daha az önemli olmayan bir konu, diş hekimliği ve spor tıbbı 
alanlarında yara tedavisi, ağız akupunktürü, diş parazit alanlarının bulunması vs. 
gibi amaçlarda. 
 
Çok işlevliliği sayesinde CEPESLaser® son derece geniş bir uygulama alanı sunar 
ve bu yüzden tüm dünyada genel tıp uzmanları, tamamlayıcı ve doğal tıp 
doktorları, akupunktürcüler ve nöral terapistler, homeopati uygulayıcıları, KBB 
hekimleri, diş hekimleri, dermatologlar, tamamlayıcı hayvan tıbbını uygulayan 
veterinerler ve doğal tedavi uygulayıcıları, ortopedistler, fizyoterapistler ve 
psikoterapistler tarafından ve hatta yara tedavisi ve yara izi geçirgenliğinin 
yeniden sağlanması ya da kozmetik substratların iletimi için kullanılmaktadır. 
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6. Dr. LUDWIG®’in biyoenformatif tıbbı çeşitli kanıtlanmış 
doğal tedavi yöntemlerini tek bir sistem içerisinde 
entegre eder! AMS cihazları çok işlevlidir. 
 
Bu kısaca tarif edilen çok işlevliliğin biyofiziksel arka planı genel olarak, atımlı 
elektromanyetik alanın engellenmeden hücre içlerine kadar nüfuz etmesi ve aynı 
zamanda: 
 

1. Terapi sinyali veya terapi frekansı  
 

2. > Taşıyıcı dalga < veya taşıyıcı kanal  
olarak ek bilgiler için kullanılabilmesidir. 
 

Biyoenformatif tıp (tıpkı örn. homeopati gibi) bir bilgi tedavisidir ve bu yüzden de 
madde ile allopatik bir tedaviden daha yüksek bir seviyede yer alır. Atımlı bir 
elektromanyetik alanın ve biyobilgilerin (homeopatik maddeler nozodlar / Bach 
çiçekleri vd.) kombinasyonunun pratikte özellikle etkili olduğu görülmüştür. 
Çünkü bir yandan manyetik alan engellenmeden hücre içlerine nüfuz etmektedir, 
öte yandan elektromanyetik sinyal taşıyıcı frekans veya taşıma kanalı/bilgi 
taşıyıcısı olarak, biyobilgiler için kullanılabilir. Teknik açıdan bakıldığında, 
biyobilgilerin frekans yelpazeleri elektromanyetik taşıyıcı frekansın “üzerine 
modüle edilir” ve bu şekilde iletilir. 
 
Eksojen / bedene yabancı ve endojen / bedenin kendine ait biyobilgiler ayırt 
edilir. Bunlar örneğin şunlar olabilir: homeopatik maddeler, bitkisel tedavi 
maddeleri, Bach çiçekleri, bedene yabancı ve bedenin kendi substratları (örneğin 
kan, idrar, salya, ameliyat maddesi gibi). 
 
Tedavi pratiği için bunun doğrudan anlamı, örn. homeopatik bir maddenin oral 
yoldan verilmesini atımlı manyetik alan terapisiyle kombine edilebilmesidir. Etki 
böylelikle önemli ölçüde iyileştirilmektedir. Örneğin, mide-barsak hastalıklarında 
homeopatik terapi iki taşıma kanalına paylaştırılabilir: Preparat oral olarak verilir 
ve bu şekilde sindirim yoluna girer. Ayrıca aynı preparat ek olarak, bir büyük ve 
muayenehane cihazının (MEDISEND®super / super C / super III) iki kutuplu 
girişine bağlı bir iki kutuplu giriş transfer kabına da konabilir. Homeopatik 
maddenin sinyalleri üç “biyolojik normalin” üzerine modüle edilir ve manyetik 
çıkış / Output üzerinden terapi sinyali olarak terapi görecek alanların hücreler 
arası alanına kadar taşınır. 
 
Buna ek olarak hasta iki el elektrodu ile – giriş transfer kabına paralel olarak – 
endojen bir bilgi terapisinin veya salgısal bağışıklık tedavisi için bir terapi 
cihazının girişine bağlanabilir. Bu yoldan organizmada toksinlerin dışarı 
salgılanmasını uzun süreli olarak teşvik eden “uyarı sinyalleri” üretilir. 
 
>Uyarı sinyalleri < yardımıyla bağışıklık sistemi gayet hedefe yönelik bir şekilde 
aktifleştirilir! Yara izi blokajları ya a akut hastalık durumları gibi yüzeysel 
bozukluklar bir yana, kronik bir bozukluğun iyileştirilmesi son derece bireysel bir 
regülasyon tıbbı tedavi modeline ihtiyaç duyar. Kötü huylu bir tümör elbette 
ameliyatla alınmak zorundadır. Böylesini regülasyon ya da biyorezonans 
tedavisiyle iyileştirmek mümkün değildir. Buna karşılık postoperatif evrede 
bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, savunma ve kendi kendini iyileştirme 
kuvvetlerini desteklemek ve hastalığın nüksetmesini önlemek için biyoenformatif 
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tıbbın kullanımı tavsiye edilir. Biyoenformatif tıp özellikle, enerji düzeyi ve 
böylelikle tümörlü hastaların yaşam kalitesinin genel olarak iyileştirilmesini konu 
edinen bu alanda büyük bir öneme sahiptir. 
 
Biyoenformatif tıbbın tedavi işlevi, harmonik titreşimler yoluyla kendi kendini 
iyileştirme kuvvetlerinin harekete geçirilmesinde, insanın “biyoalanının” 
uyarılmasındadır. Uyarım, >biyolojik rezonans efektleri< yoluyla gerçekleşir. 
 
Biyoenformatif tıp böylelikle, “patojen frekansların ayrıştırılması ve 
tersindirilmesinden” söz eden “biyorezonans konseptlerinden” temel itibarıyla 
ayrılır. “Bu tür bir yaklaşımın işlemesine temel oluşturabilecek bir biyofiziksel 
konsept yoktur,” diyor Dr. Ludwig vd. 
 
Biyoenformatif tıbbın pratik uygulaması için örnekler: Otojen bağışıklık 
hastalıkları / kronik enfeksiyonlar 
 
Günümüzün büyük bir problemi, aynı hastalık taşıyıcılarıyla kronik, tekrarlanan 
enfeksiyonlardır. Mantarlar, virüsler ya da bakteriler sıklıkla, resmi tıp alanına ait 
uygun ilaçlarla ancak yetersiz ölçüde tedavi edilebilmekte. Antibiyotiklerin gerçi 
geniş bir etki yelpazesi vardır, ancak yan etkiler çoğunlukla bağışıklık sistemine 
zarar vericidir. 
Biyoenformatif tıp, bağışıklık sistemini kalıcı bir şekilde güçlendirmek için farklı – 
ve ayrıca yan etkisi olmayan (!) – bir yol izler. Hastanın vücuduna ait nozodları 
“uyarı sinyalleri” olarak, tıpkı bir aşı ya da duyarsızlaştırma tedavisinde (spesifik 
immünoterapi) olduğu gibi, elektromanyetik alan yardımıyla hastanın hücreler 
arası alanına nakledilir. 
Etki, atımlı manyetik alan terapisi ile kombinasyon içerisinde önemli ölçüde 
güçlendirilir. 
 
Elektromanyetik alan taşıyıcı ve bilgi dalgası olarak ve aynı zamanda tedavi 
sinyali olarak iş görür! 
 
Bu yüzden biyoenformatif tıp bir: 
 

- spesifik olmayan ve spesifik bir detoksifikasyon ya da  
 
- > kronik enfeksiyonlarda bir otojen immünoterapi <  

 
çerçevesinde öne çıkan bir rol oynar. 
 
Vücuda ait (endojen) biyobilgiler içeren bir tedavi konsepti kendini özellikle 
kanıtlamıştır. 
 
Spesifik olmayan bir detoksifikasyon için 
hastanın vücuduna ait şu nozodları kullanılabilir: 
 
● KAN 
Karaciğer, kalp, akciğer, safra kesesi, lenfler 
 
● İDRAR 
Eklemler, böbrek, mesane, lenfler, dalak,  
genital bölge, deri 
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● SALYA 
Mide, kalın barsak, ince barsak,  
pankreas, baş bölgesi, eklemler,  
mukozalar, genital bölge 
 
● DIŞKI 
Safra kesesi, kalın barsak, pankreas,  
ince barsak, mide,  
lenf tıkanmaları 
 
Vücuda yabancı nozodlar yardımıyla bir spesifik detoksifikasyon ise örn. 
şunlarla ilgilidir: 
 
● Toksik zorlanmalar 
● Bakteriyel zorlanmalar 
● Viral zorlanmalar 
● Ocak terapisi (bozucu alanlar) 
 
Kronik enfeksiyonlarda otojen immünoterapi  
 
Atımlı manyetik alanın biyobilgilerle birlikte kullanımı özellikle, örn. akut ve 
kronik enfeksiyonlarda ve metabolizmadan kaynaklanan alerjilerde bağışıklık 
sisteminin güçlendirilmesi, ağrı hafifletme, hormon dengesinin ve onunla 
bağlantılı bedensel ve ruhsal zindeliğin aktifleştirilmesiyle bağlantılıdır. 
 
Biyoenformatif tıp örn. tedavi pratiğinde özellikle şu konularda kendini 
kanıtlamıştır: 
 
Antibiyotik direnç / uyuşmazlık 
Apseler, akne, diğer cilt hastalıkları 
Bronşit 
Barsak enfeksiyonları, mantar hastalıkları, colitis ulcerosa, Morbus Crohn 
İdrar yolları enfeksiyonları 
Kemik iltihapları 
Ağız mukozası lezyonları, diş eti iltihapları, paradontoz 
Paranazal sinüs enfeksiyonları (sinüzit) 
Kulak enfeksiyonları 
Prostat enfeksiyonu 
Vajinal enfeksiyonları 
 
Sistemik hastalıklar 
 
“Sistemik hastalıkların” artan toksik ve psikofiziksel çevre zorlanmalarıyla açık bir 
ilişki içerisinde oldukları bilinmektedir. Bunun sonucu akut ve kronik hastalıklar, 
örn. alerjiler, deri hastalıkları, psikosomatik bozukluklar, migren, romatizma ve 
eklem ağrıları ve mantar hastalıkları olabilir. Bütün bu alanlarda Dr. rer.nat. W. 
Ludwig’in biyoenformatif tıbbı kendini parlak bir şekilde kanıtlamıştır. 
 
Atımlı manyetik alan hücrelerde daha yüksek bir oksijen beslenmesi, daha iyi bir 
hücre metabolizması ve böylelikle detoksifikasyonu sağlar. Manyetik alan tedavisi 
bedensel ve zihinsel verimde artış ve vejetatif sinir sisteminde bir harmonizasyon 
sağlar. Kan akışını destekler ve kan dolaşımının kararlı hale gelmesini sağlar. 
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7. Dr. LUDWIG®’in biyoenformatif tıbbı “her şeyi bir 
sistem içinde” sunuyor! 
 
Dr. rer.nat. W. LUDWIG tarafından geliştirilen biyoenformatif tıp, regülasyon ve 
biyorezonans yöntemleri anlamında bağımsız ve çok karmaşık bir tedavi 
yöntemidir. 
 
AMS GmbH’nin mesajı bu nedenle haklı olarak şudur:  
 

“Terapist olarak bir sistem içerisinde her şeye sahipsiniz!” 
ya da: 

“Biyoenformatif tıp – Çeşitli kanıtlanmış tedavi yöntemlerinin sinerjik 
etkileşimi!” 

 
Büyük cihazların ve muayenehane cihazlarının teknik konstrüksiyonu, doğal ve 
deneyim tedavilerinin tek bir cihaz içerisinde kombine edilebilmesine izin veriyor. 
Kanıtlanmış doğal tedavi yöntemlerinin eşzamanlı kullanımı, sinerjik etkiler 
anlamında, etkinliğin optimize edilmesini garantiye alır! 
 
Bir büyük cihazın ve muayenehane cihazının (MEDISEND®super /super C 
super III) cihaz listesi, önleyici tedavi, rejenerasyon ve terapi 
alanlarında son derece farklı hastalık tabloları / iyileştirme tedavileri için 
150’den fazla program veya frekans ayarlarını kapsar. 
 
 
8. Yeni > C jenerasyonu < ile AMS GmbH tamamlayıcı tıp 
teknolojisi alanında liderdir. 
 

Yeni > C jenerasyonu < ile terapist için 
 

“Her şey tek bir sistemde” 
“C jenerasyonu zaman ve para tasarrufu sağlıyor!” 

 
Büyük ve muayenehane cihazları MEDISEND®super C, MEDISEND®super III, 
WAVE TRANSFER C ve portatif küçük cihaz METRONOM C yeni  
> C jenerasyonu < serisinin üyeleridir. 
“C”, cihaz ile bir PC / laptop arasında bir USB bağlantısı yoluyla oluşturulan ve 
AMScomsystem yazılımı aracılığıyla kontrol edilen “iletişimi (Communication)” 
temsil eder. 
C jenerasyonu serisinin mikro elektronik yapısı, analog bilgiler dijital bilgilere –
“biyodalgalar”a – dönüştürülebilecek, bu şekilde saklanabilecek ve iletilebilecek 
şekilde geliştirildi. 
 
Elbette yeni C jenerasyonu serisi cihazlarla her türlü biyobilgileri analog olarak 
aktarmak ve kaydetmek de mümkündür. 
 
Başarısını kanıtlamış ve üretimi devam eden MEDISEND®super ve WAVE 
TRANSFER cihaz neslinden farklı olarak, C jenerasyonu serisi cihazlarla terapist, 
biyobilgileri (homeopatik maddeler, nozodlar, Bach çiçekleri vs.) hem analog, 
hem de dijital düzlemde aktarma ve saklayabilme imkanına sahiptir. 
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Biyobilgilerin dijitalleştirilmesi (sayısallaştırılması), saklanması ve manyetik alan 
yoluyla aktarılması, C jenerasyonu cihazları kullana terapistin önüne yepyeni bir 
işler yelpazesi açar. 
 
AMScomsystem kontrol yazılımı hangi imkanları sunuyor? 
 
İster kurulum, işlemler, kullanıcı dostu özellikler ya da menü kılavuzları 
olsun – AMScomsystem kontrol yazılımı ile her şey son derece basit ve 
derli topludur! 
 
 

 
 
 
Fotoğraf: Dr. rer.nat. Frank Beck, AMS GmbH Genel Müdürü 
 
 
AMS GmbH Genel Müdürü Dr. Beck yeni C jenerasyonu serisini 
anlatıyor: 
 
“Yeni model serisi daha fazla çok işlevlilik garantisi sunuyor!” 
 
Dr. Beck: “Kısaca özetlersek şunu diyebiliriz: AMScomsystem yazılımıyla, 
MEDISEND®super C ya da MEDISEND®super III muayenehane cihazınızı 
dilediğiniz gibi programlayabilir ve “şablonları” tekrar çağırabilirsiniz 
(frekans ayarları ve sıraları, modülasyon vs.), biyobilgileri üstüne modüle 
edebilirsiniz, test edebilir ve otomatik olarak aktarabilirsiniz. Yeni WAVE 
TRANSFER C ile birlikte, biyobilgileri kendiniz dijitalleştirebilir, kendi 
biyodalga dosyalarınızı oluşturabilir, saklayabilir ve atımlı manyetik alan 
yoluyla aktarabilirsiniz. Ayrıca METRONOM C de bir biyodalga dosyası ile 
hastaya özgü bir şekilde programlanabilir. 
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C jenerasyonu cihazlarının mikroelektronik yapısı, analog bilgiler dijital 
bilgilere – yani biyodalgalara – dönüştürülebilecek, o halde saklanabilecek 
ve aktarılabilecek şekilde geliştirildi. 
 
Biyodalgaların dijitalleştirilmesi, onların saklanması ve manyetik alan 
yoluyla saklanması, C jenerasyonu cihazlarını kullanan terapiste yepyeni 
bir işler yelpazesinin önünü açar. 
 
Başarısını kanıtlamış ve üretimi devam eden MEDISEND®super ve WAVE 
TRANSFER cihaz neslinden farklı olarak, terapist C jenerasyonu cihazlarını 
kullanarak, biyobilgileri (nozodlar, Bach çiçekleri, bitkisel tedavi maddeleri 
vs.) gerek analog, gerek dijital düzlemde aktarabilme ve saklayabilme 
imkanına sahiptir. 
WAVE TRANSFER C cihazının fonksiyonları ayrıca ek olarak, biyobilgilerin 
“tersinimine” ve “yükseltilmesine” (“2” ile “12” arası faktörlerde) imkan 
verir; bkz. prospektüs. 
 
WAVE TRANSFER C her türlü substrattan frekans yelpazesini analog ve 
dijital olarak “CD” ses kalitesinde almak ve kaydetmek için gerekli her 
türlü teknik önkoşula (özel soundblaster ses kartı, özel A/D dönüştürücü) 
sahiptir. Bir biyodalga dosyasının büyüklüğü yakl. 1,3 MB düzeyindedir e 
16 bit çözünürlüğü ile “CD ses kalitesine” sahiptir (böylelikle e-posta 
yoluyla gönderilebilir ve alınabilir). Her yıl yüzlerce başarısı kanıtlanmış 
substrat piyasadan kalktığından, bu “gönderme/alma fonksiyonu” paha 
biçilmez bir değer taşır. 
 
Tabii ki özgün uygulama örneğinde, hangi cihaz tipinin hangi 
muayenehane ve tedavi modeli için orta ve uzun vadede daha elverişli 
olduğunun incelenmesi gerekir: örn. analog ve (!) dijital çalışan 
MEDISEND®super C ve MEDISEND®super III mü gereklidir; yoksa yalnızca 
analog çalışan MEDISEND®super cihazı, terapistin istediği fonksiyonları 
yerine getirmekte midir. 
 
 
C jenerasyonu: Her şey tek bir sistemde! 
AMS GmbH’nin yeni ürün ailesine genel 
bakış 
 
 
Cihazların kapasiteleri, AMScomsystem 
yardımıyla sistem kontrolünün ve cihaz 
konfigürasyonunun çeşitli imkanları konusunda, aşağıdaki şekil genel bir 
bakış sunmaktadır: 
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(c)  AMS GmbH, 97941 Tauberbischofsheim, Germany(c)  AMS GmbH, 97941 Tauberbischofsheim, Germany 4949
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Şekil:Her şey tek bir sistemde! AMS GmbH’nin yeni ürün ailesi:  
“C” ibaresi, AMScomsystem kontrol yazılımı yardımıyla PC veya laptop üzerinden 
yeni, basit ve konforlu “sistem iletişimini” (Communication) temsil etmektedir. 
 
 
AMScomsystem kontrol yazılımı ile birlikte kullanımda C jenerasyonu cihazların 
sunduğu başlıca imkanlar, birbiriyle bağlantılı üç alanla ilgilidir: 
 

1. Kişi yöneticisi 
2. Cihaz yöneticisi 
3. Biyodalga yöneticisi 

 
1. Kişi yöneticisi 

- Resmi hasta bilgilerinin (ad, cinsiyet, yaş, adres vs.) idaresi 
- Hastaya özgü tedavi bilgilerinin idaresi (“elektronik hasta formu”, 

anamnez, bireysel tedavi tedbirleri ve programları) 
- Hastaya özgü cihaz ayarlarının idaresi 

 
2. Cihaz yöneticisi 

- Spesifik cihaz ayarlarının kontrolü 
- Hastaya özgü cihaz ayarlarının saklanması 
- Genel olarak başarısı kanıtlanmış, tekrar tekrar gerek duyulan tedavi 

programları ile ilgili cihaz ayarlarının saklanması 
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3. Biyodalga yöneticisi 

- Şunlarla ilgili cihaz ayarının kontrolü:  
- Biyobilgilerin “biyodalgalar” biçiminde dijitalleştirilmesi ve 

saklanması 
- Biyodalga dosyalarının aşağıdaki biçimlerde oluşturulması ve idare 

edilmesi: 
 

● bir “dijital eczane” 
● dijital “test kutuları” 
● dijital eksojen ve endojen biyobilgiler, örn.: 
nozodlar, homeopatik maddeler, bitkisel tedavi 
maddeleri, Bach çiçekleri, spagirik preparatlar 
 

-   Biyodalgaların (manyetik alan yoluyla) hastaya bir: 
● Test 
 

ve/veya 
 

● terapi 
çerçevesinde aktarılması. 

 

- Biyodalgaların e-posta yoluyla alınıp verilmesi / gönderilmesi 
 
Biyodalga dosyaları 
 
WAVE TRANSFER C / AMScomsystem aracılığıyla eksojen ve endojen 
biyobilgiler istendiği gibi dijitalleştirilebilir, saklanabilir ve tekrar 
çağrılabilir. Dijitalleştirilmiş biyodalgaların başlıca özelliği, en yüksek CD 
kalitesinde olmalarıdır! 
AMS GmbH, tanı ve tedavi konusunda çok deneyimli meslektaşlar 
tarafından oluşturulan çeşitli biyodalga dosyası “paketleri” sunar. 
(Daha geniş bilgiyi doğrudan AMS GmbH’den alabilirsiniz; biyodalga 
dosyalarının bir listesini / > Pre-digitized spectra-Catalogue < internette 
www.magnetotherapy.de adresinde bulabilirsiniz. 
 
9. AMS cihazları: “Made in Germany”: 
sağlam ve kullanımı kolay! 
 
AMS cihazları yüksek Alman işçilik kalitesinin gereklerini ve böylelikle en yüksek 
kalite standartlarını yerine getirir. Elektronik teknoloji en yeni düzeydedir; 
cihazlar kullanıcı dostudur ve son derece uzun ömürlüdür. 
Cihazlara hakimiyet ve cihazların ayarlanması gayet basittir. Uzun uzadıya teknik 
bilgilendirme ya da cihaz eğitimi gerekli değildir. Cihaz kullanımı konusunda iç 
rahatlığıyla görev verebilirsiniz! 
 
AMS cihazları portatiftir! (Böylelikle çalışma yeri veya tedavi yeri sorunsuz 
değiştirilebilir / ev tedavisi ve ev ziyaretleri / hayvan tıbbı alanında da hayvanın 
“yerinde” – ahırda, otlakta, padokta kullanılmaya uygun). 
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10. AMS cihazları çok işlevli oldukları için fiyat-
performans oranı bakımından eşsizdir! 
 
AMS tıp teknolojisi terapistin modern tamamlayıcı tıbbın/deneyimsel 
tedavi sanatının başarısı kanıtlanmış yöntemlerini tek bir sistem 
içerisinde entegre, kombine ve böylelikle optimize etmesine imkan verir. 
Dr. rer.nat. W. Ludwig tarafından geliştirilen AMS tıp teknolojisi bütünselliği, çok 
işlevliliği ve en yüksek derecede verimliliği ve etkinliği temsil eder! 
 
Çok işlevlilik şu demektir:  
 

> Her şey tek bir sistemde! < 
 
● Atımlı manyetik alan 
● Regülasyon ve biyorezonans yöntemlerinin kombinasyonu: 

- Salgısal bağışıklık (humoral) tedavisi, otolog yöntemler, 
- eksojen ve endojen biyobilgiler, örneğin: 
- nozodlar, homeopati, bitkisel tedavi, Bach çiçekleri 

● Renk, ışık eve lazer uygulamaları 
● Akupunktür 
● Biyobilgilerin analog ve dijital aktarımı 
● Biyobilgilerin analog ve dijital saklanması ve oluşturulması (“kopyalanması”) 
  
AMS cihazlarının çok işlevliliği size şu imkanları sağlar: 
 
● Modern tamamlayıcı tıbbın / deneyimsel tedavilerin başarısı kanıtlanmış 

yöntemlerini tek bir sistem içerisinde entegre, kombine ve böylelikle optimize 
etmek 

● Sağlık sistemindeki yapısal değişikliklere her an esnek bir şekilde karşılık 
verebilmek. 

● Muayenehane modelinizi nitelikçe önemli ölçüde iyileştirmek; hizmetler 
yelpazenizi genişletmek ve aynı zamanda maliyetleri optimize etmek. 

● Düşük personel ve yatırım maliyetleriyle yüksek bir rantabilite elde etmek. 
 

Dr. rer.nat. W. Ludwig® tarafından geliştirilen  
biyoenformatif tıp  

yüksek derecede etkili sinerjik etkileri garanti eder! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daha geniş bilgi için: www.magnetotherapy.de 

 
Tüm hakları mahfuzdur. Bu yazının hiçbir parçası AMS GmbH’nın yazılı izni olmaksızın  
bir şekilde (baskı, fotokopi veya başka yolla) basılamaz veya elektronik sistemler 
yardımı ile değiştirilemez, çoğaltılamaz veya yayılamaz.  
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