Descrição dos sistemas
o Núcleo Dodecágono cristalino, Através da vacância de nitrogênio, o
entrelaçamento de um isótopo de carbono aguarda um Fóton, gerado pelos
geradores internos Laser, abrindo um Portal dimensional
o Orgonite especializado, com as bobinas de Tesla e revestimentos internos de
malha de Carbono hexagonal, criam os concentradores de foco ressonantes
o Emissores ultravioleta, neutralizam os campos parasitas internos, trazendo total
limpeza física e energética ao equipamento, além de ferramenta poderosa para
emissão e balanceamento nos mais diversos casos.
o Emissor de espectro infravermelhos interno, garante maior profundidade de
atuação de campo informacional, trazendo amplitude dimensional aos
balanceamentos
o Sistema único, especializado em transdução de informação em campo fotônico,
através de algoritmos matemáticos, e sistema de pulsação frequêncial, criam os
campos geométricos informacionais
o Emissor de espectro completo, FULL Range, permitindo assim um poderoso
sistema de emissão e descoberta de ruído informacional dimensional
o Sistema de emissão Laser Pulsado, trazendo inúmeras possibilidades de interação e
uso de suas potencialidades e profundidade de campo e cortes
o Sistema de geração de campo magnético interno, emitindo frequências diversas e
controladas, como Lakhovsky, Rife etc.
o Amplificadores de estagio vibracional, energético e geométrico, lançam o campo
informacional para outro nível de amplitude
o Conjunto de mecanismos eletromecânicos constituem o sistema analógico,
trazendo mais uma possibilidade de aferições passo a passo, com mais de 1 trilhão
de configurações possíveis a nível geométrico dimensional
o Sistema Piezo elétrico, a base de filamento de cristal, trazem resposta vibracional
energética perfeita do Infra som ao Ultra Som
o Sistema de detecção de transferência luminosa, por resistência variável, detecta a
mais sutil das variações retroalimentando os processadores para os ajustes dos
pulsos luminosos
o Avançados processadores dedicados, gerenciam a inteligência embarcada, criando
um poderoso algoritmo que faz o gerenciamento de toda a plataforma.
Subdivididos em processadores matemáticos, geométricos e gráficos.
o Tela Touch Scream com a mais avançada tecnologia de detecção e processadores
gráficos, garantem o funcionamento e interação com o equipamento em interface
IHM
o Sistema inteligente e automatizado de comutação entre estado de analise e
balanceamento, permitindo assim total programação nas mais diversas
necessidades
o Modulo interno avançado de Cromoterapia, permitem mais de 16 milhões de
nuances de cores, sendo totalmente configurável
o Ponteira Scanner para rastreamento externo, possibilitando uma extensão do
equipamento as mais diversas possibilidades de interação externa
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Processadores dedicados – funções lógicas e matemáticas 4 CPUs
Sistema de analise e envio único no mercado mundial
Processador gráfico – gerador de gráficos e imagens coloridas.
Núcleo Dodecagono de Cristal, conferindo acesso multidimensional
Algoritmos e protocolos de analise personalizados
constante atualização com inúmeras ferramentas, melhorias e novas aplicações
para seu software interno
Uso totalmente independe de computador
Base de dados interna de índices atualizáveis
Bibliotecas de Florais, homeopáticos , elixires, corretores, alopáticos, Gráficos etc...
Múltiplos Geradores de frequências interno especializados.
o Cromoterapia - 16 milhões de cores
o Musicoterapia - Sons e notas musicais
o Laser Pulsado - com controle de pulso
o Rife
o Pulso eletromagnético - Schumann, Geomagnéticos e Espaciais
Sistemas de índices automatizados
3 sistemas de amplificação informacional
Concentrador de campo informacional
Replicador de Florais, homeopáticos , elixires, corretores, alopáticos etc...
Ecrã tátil de diversos tamanhos.
Bobinas especiais de ressonância de ondas Escalares Tesla
Sistemas internos de controle, ajustes e auto verificação.
Atualizações de Firmware via remota OTA, Wifi
Bluetooth interação com Smartphone
Sistema de base Radiônica universal (qualquer base, 10, 33, 44 ...)
Totalmente compatível com os índices de todas as listas
Múltiplos bancos e Box’s
Sistema híbrido Digital e Analógico
Sistema de limpeza por Ultravioleta e campos eletromagnéticos
Gerador de infravermelhos para profundidade de campo informacional
Gerador de Ruído Branco
Múltiplos sistemas de frequência de batimento portadora controlados pelo
usuário.

