
Почувствайте вибрациите на живота

http://www.greenmaster.me


Желаете ли да сте здрави, щастливи, обичани, успешни, 
обградени от приятели, обаятелни, решителни, изпълнени с 
оптимизъм и енергия?
 Ако е така, запознайте се с новите революционни 
персонални NRG карти!

„Всички болести всъщност представляват енергия с нетипична 
честота, попаднала на погрешно място в организма на човека“
    проф. Уилям Нелсън



3 

Квантова науКа

науКата За БИоРЕЗонанСнИтЕ 
вЗаИМоДЕЙСтвИЯ 

 В последните години най-голямата човешка ценност - здравето, 
е все по-трудно достижима. И не защото стремежът на човек да живее 
един по-щастлив и здравословен живот е по-малък, а защото става все 
по-трудно да се поддържат в хармоничен баланс онези фундаменти, 
от които здравето преимуществено зависи. Това се водата, въздухът, 
храната и енергията. Трудно е да се каже кой от тях е най-значим и най-
важен, просто защото липсата на хармония в който и да е може да се 
отрази на останалите, а в същото време да стане причина за възникване 
или развитие на определени заболявания.
 И въпреки това един от тези фундаменти е сякаш по-различен, 
защото самият той е сам по себе си основа и на останалите. Той дава 
връзката между всички тях и оформя стабилността на общата хармония 
в здравето. Това е енергията. Всичко в нашия свят е енергия, всичко 
в нашия организъм има енергийна основа. Затова за стабилното ни и 
хармонично здраве са важни както вътрешните за организма енергийни 
процеси, така и резонансните взаимодействия на организма с околния 
свят. 
 Не случайно е изказано мнението, че всяка болест представлява 
енергия с нетипична честота, която е попаднала на погрешно място в 
организма. Защото дори и биологична по своя характер, храната също 
носи свои енергийни вибрации. Водата имаща своята физико-химична 
същност, носи специфични енергийни вибрации. Въздухът, макар 
всеки от нас да го приема преди всичко като газова смес, има своите 
както електрически компоненти, така и енергийно излъчване. 
 Всяка човешка клетка има своя специфична енергийна честота 
(вибрация) и като такава отдава различна енергийна информация, която 
може да бъде сканирана (установена). Наред с това всеки орган, всяко 
чувство, всяка мисъл имат специфични, идентифициращи ги енергийни 
излъчвания. Когато са здрави, клетките (органите, системите) излъчват 
един вид енергийна информация, а когато са в предболестно, болестно 
или хронично състояние, излъчват друг вид енергийна информация. 
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 Използвайки универсалността на този принцип, в света са 
създадени редица системи за т.нар. био-резонансна диагностика, с 
помощта на която може да се направи реална оценка на енергийното, а 
от там и на здравословното състояние на всеки организъм по отделни 
органи и системи. 
 Най-точната система за диагностика е създадена от патриарха 
в областта на биорезонансните и енергийни взаимодействия, 
американския професор Уилям Нелсън. В края на 20 век той създава 
уникална квантова биофийдбек система за био-енергийно и био-
резонансно измерване, която и до днес няма достоен съперник по 
отношение на своята точност, прецизност и широкообхватност на 
възможностите за диагностика и въздействие. 
 В последните 20 години проф. Нелсън е водещ изследовател 
в областта  на квантовата физика и приложението и в областта на 
лечението чрез вибрации. Неговите научни интереси и постижения 
са в областите на квантовата биология, енергийната медицина, 
хомеопатията, природолечението и много други лечебни дисциплини. 
Той също така участва в някои приложни изследвания за космическата 
програма „ Аполо“ през 60-те години на 20 век в САЩ.

Професор Нелсън разработва своята технология с цел да 
предостави на хората реална възможност за връщане към добро 
физическо състояние и здраве за максимално кратко време. Той 
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постигна тази своя цел след повече от 25 години, посветени на научни 
изследвания. Професор Уилям Нелсън е бил номиниран за Нобелова 
Награда за Медицина за неговите открития и познания в областта 
на алтернативната медицина. Днес той чете лекции в повече от 50 
страни, автор е на дванадесет книги и на повече от двеста статии по 
хомеопатия, електро-акупунктура и квантова биология и продължава 
своята лекторска обиколка по целия свят по основни теми свързани с 
природната и неконвенционална медицина.
 Квантовата биофийдбек система разработена от проф. 
Нелсън е защитена с патент технология, използваща принципите 
на квантовата физика. Системата координира сложна електро-
модална, биофийдбек програма с компютърен софтуер, която събира 
биоенергийна информация за пациента. Системата използва методи и 
техники, водещи към много прост и ефективен подход за откриване на 
стресовите фактори и премахването им. Квантовата система на Нелсън 
измерва фините електрически фактори в тялото чрез три-векторна 
система – ампер, волт, съпротивление. Уредът работи с 16 различни 
параметъра, които следи в тялото, като калкулира и комбинира 
пълното съпротивление, ампераж, волтаж, електрически капацитет, 
съпротивление и индукция, определяйки така наречената Електро-
Физиологичната Реактивност (The Xrroid Process). Резултатите от Е-Ф 
реактивността са базирани върху способността да се стабилизира 
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„Три-векторна” връзка за енергийно „3-Деменционално” измерване 
на реакциите на организма към 10000 различни компоненти. По този 
метод може да се измери био-енергийното излъчване на организма, за 
да се постигне био-резонансна диагностика. 
 Когато апаратът чрез фините електрически сигнали идващи 
от човешкия организъм, “засече” нездрава, болестна информация, 
той действа, като променя болестната информация (променя 
електрическите сигнали) и изпраща към човешкия организъм други 
фини електрически сигнали, носещи характеризиращата здравословна 
информация и електрически сигнали характеризиращи здравия човек.
 По този начин квантово-импулсната технология разработена 
от Нелсън дава възможност коригирайки енергийните вибрации на 
определени клетки, органи, системи и чувства, да ги „принуди“ да 
вибрират в норма, т.е. да започнат възстановяване, което да доведе до 
оздравяването им. 
 Дългогодишната практика и изследвания на проф. Нелсън 
и неговият екип са довели до установяването на „лечебни“ и 
„подобряващи“ честоти, които при възпроизвеждане въздействат 
изправящо върху нездравите енергии причинени от стотици болести. 
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ГоЛЯМото  отКРИтИЕ

 Разработвайки своя квантово-импулсен метод за енергийно 
взаимодействие, професор Нелсън прави едно ново откритие. Той 
успява да създаде специален енергиен репринтер, с помощта на който 
предварително установени здравословни енергийни честоти (вибрации) 
могат да бъдат прехвърляни (трансферирани) и същевременно 
усилвани върху подходящи носители, за да се зададе „правилната“ 
енергийна честота за подобряване състоянието при определени 
проблемни ситуации в здравословен, емоционален, интелектуален или 
психологически план. 
 Квантовият репринтер е електронно  усилващо устройство 
(усилвател) за енергиен трансфер. Изходният сигнал, който излъчва е 
сложна вълна с базова честота около 4Hz. Той е хетерогенен  сигнал от 
честоти (повече от 10)  представен като една сложна вълна. Върху тази 
вълна могат да се модулират специфични енергийни сигнали, които се 
предават към записващия приемник. Външните честоти,  въведени  от 
аудио или ефирен сигнал  са мултиплицирани чрез вътрешен модул-
усилвател (усилващ над 10 000 пъти)  и след това  се включват 
(модулират) в първоначалната форма на  вълната. Изходният сигнал е 
слаб (по-малко от 200 нано ампера / см.), който е доказано, че действа 
като най-добрия  клетъчен  стимулант.
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 Квантовият репринтер позволява да се прехвърля енергийна 
информация от различни носители, върху различни приемници, като 
максимална ефективност и простота при приложението се постига при 
прехвърлянето върху персонални  NRG карти. 

ПРЕХвЪРЛЯнЕ (тРанСФЕР) на 
ЕнЕРГИЙнИ ЧЕСтотИ 

 
Екипът на проф. Нелсън е създал професионален набор от 

MASTER карти с предварително записани патентовани честоти, 
помагащи при множество проблеми. С помощта на квантовия 
репринтер информацията от тези  MASTER карти може да се зареди 
(трансферира) върху персоналните NRG карти. 

 ПЕРСонаЛна  NRG КаРта
  

NRG картата изглежда като кредитна карта със специфична 
магнитна летна, върху която се записва информацията. Идеята на 
картите е да се трансферира към човека подходящо енергийно излъчване 
за разрешаване на определен проблем. За постигане на траен ефект, 
всяка  NRG карта  се подлага на патентовано и кодиращо въздействие 
за насищане, така че уникалните честоти записани на картата да бъдат 
запечатани. 

 

http://www.greenmaster.me
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аКтИваЦИЯ на ПЕРСонаЛната 
NRG КаРта

Преди използване, всяка карта трябва да бъде активирана. 
Това става с поставяне на палеца на притежателя и върху специално 
означеното място на гърба на картата и задържането му в продължение на 
1 минута. Наред с активацията на картата, това води до синхронизиране 
на магнитния код и структурата на пръстовите отпечатъци върху 
линейни атомни решетки и дава възможност на импулсни кодови 
канали да бъдат използвани в предварителното зареждане на картите. 
Потребителят трябва да напише своето име на гърба на картата. Така тя 
става персонална и е готова за употреба. 

уПотРЕБа на ПЕРСонаЛнИтЕ  
NRG КаРтИ

 
NRG картите се носят в джоб, чанта, портмоне. Вечер, може 

да се поставят близо до тялото или под възглавницата.  Ефективното 
излъчване на картите е в радиус 1,5м. Картата е персонална и не влияе 
на околните хора. С картите се зареждат вода или други течности като 
чаша с обем 200мл. се поставя върху самата карта.

 вИДовЕ ПЕРСонаЛнИ NRG КаРтИ

Предлаганите  NRG карти основно се използват за разрешаване 
на определени проблеми при хората. Част от видовете карти са за 
енергийно хармонизиране и подпомагане: Любов, Увеличаване на 
продуктивността, Детоксикация, Релаксация и освобождаване от стрес, 
Жизненост и енергия, Хармония, Активиране на имунната система, 
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Просперитет, Алергии, Защита от негативни въздействия, Радост, 
Подобряване на концентрацията. Освен това  се  предлагат още над 
130 вида карти, които могат да се използват с различна цел, като наред 
с това може да се изберат специални карти за домашни любимци или 
цветя. 

СРоК на ДЕЙСтвИЕ 
на ПЕРСонаЛнИтЕ  NRG КаРтИ

Записаната информация върху  NRG картите ефективно може да 
бъде използвана в продължение на 1 година, след нейното активиране. 

ваЖно

Не носете картите в близост до магнитни предмети. Те могат 
да нарушат записаната информация върху картата. Пазете картите от 
вода. 

ПРотИвоПоКаЗанИЯ - няма

Картите са напълно безопасни за Вас и за околните. Тяхната 
ефективност е доказана чрез методиката на американския професор 
Уилям Нелсън за биорезонансна диагностика и програмата за 
адаптометрично изследване на акад. Александър Влахов. 

БЪДЕтЕ ЗДРавИ, уСПЕшнИ И щаСтЛИвИ С 
новИтЕ  NRG КаРтИ!



«Всички болести представляват енергия с нетипична честота, 

попаднала на неправилно място в организма» 

 Проф.Уилям Нелсън 

 

 

Заредете организма си с правилни вибрации за да бъдете здрави, 

щастливи и успешни!!!  

Green Master има удоволствието да Ви представи новия каталог, който 

включва 50 вида персонални NRG карти.  Всяка карта е заредена със 

специфични, патентовани полезни вибрации, които помагат на човек да реши 

конкретни проблеми или да получи (привлече) желан резултат. GM Pharma 

гарантира, че всяка NRG карта е преминала квантово-енергийно зареждане, 

съответстващо на изискванията на патентованата технология и отговарящо на 

характерните енеригйни вибрации за всеки номер карта. Всяка карта има 

съответен номер, защитена е със сертификат за съответствие и оригинален 

стикер, който доказва нейната автентичност.  
 

Карта 

№ 

Карта – вид Кратко описание 

800 Супер мрежовик На картата са записани честоти, които помагат за 

постигане на бързи и лесни продажби, привличане 

на нови консултанти, нови приятели, развитие, 

комуникативност, продуктивност.  

801 Стоп на зависимостите - от 

алкохол, наркотици, вредни 

храни 

Вибрации, които помагат да се избавим от 

зависимостите от алкохол, наркотици, вредни храни. 

802 Завинаги млади и красиви Полезни вибрации подмладяващи организма и 

забавящи процесите на стареене.  

803 Стоп на дискомфорта в 

ставите 

 

Специални вибрации, подпомагащи при проблеми и 

болки в ставите, артрит, ревматоиден артрит, 

скованост. 

804 Подкрепа за уринарния 

тракт 

Вибрации, които помагат при проблеми и инфекции 

в пикочно-половата система 

805 Антицелулитна  програма 

 

Специални вибрации с антицелулитно действие, 

подпомащи формирането на идеална фигура.  

806 Баланс на холестерола 

 

Вибрации, които подпомагат контролирането на 

стойностите на холестерола и триглицеридите.  

807 Стоп на хроничната умора 

 

Вибрации, зареждащи човек с енергия. Снемат 

хроничната умора и бързото изтощение. 

808 Помощ при запек 

 

Вибрации, регулиращи проблемите на стомашно-

чревния тракт и при запек. Почувствайте се леки и 

щастливи.  

809 Обща детоксикация на 

организма 

 

Вибрации, които помагат за ефективна детоксикация 

на организма и очистването му от шлаки, токсини и 

разпадни продукти.  



810 Стоп на дискомфорта в 

стомашно-чревния тракт 

 

Точно подбрани вибрации, подпомагащи при 

проблеми с храносмилането, стомашни и чревни 

проблеми. 

811 По-силни, по-бодри и 

винаги първи 

 

Вибрации, които помагат на професионални 

спортисти  и спортуващи за тонус и здраве, 

значително да повишат своите постижения. 

812 За силни и здрави очи 

 

Вибрации, които помагат при проблеми със 

зрението, намалено зрение, катаракта.  

813 Защита Специални вибрации, защитаващи човек от 

геопатогенен стрес, вредни електромагнитни 

излъчвания, радиация, космически излъчвания, 

енергийни вируси и атаки.  

814 За красива и здрава коса  

 

Подходящи вибрации, предотвратяващи косопада в 

резултат на хормонални или генетично обусловени 

проблеми. Вибрации, които съживяват и поддържат 

здрави коси.  

815 Здраво сърце 

 

Комбинация от вибрации, подпомагащи сърцето и 

сърдечно-съдовата система при редица проблеми. За 

здраво и изпълнено с любов сърце. 

816 Стоп на херпеса 

 

Вибрации, подпомагаши борбата с херпес симплекс 

и последствията от него.  

817 Край на мигрената и 

главоболието 

 

Удивителни вибрации, помагащи при главоболие и 

мигрена. Ефективно премахват болката и подобряват 

настроението.  

818 За здрав и пълноценен сън Вибрации, които помагат при безсъние, нарушен 

сън, трудно заспиване. Правят съня приятен и 

стабилен. За хармония и възстановяване на тялото и 

нервната система.  

819 Карма Положително влияние върху кармата, кармични 

връзки и кармични удари.  

820 Либидо – за жени 

 

Вибрации, влияещи благоприятно на сексуалността, 

сексуалното привличане и очарованието на жените. 

Бъдете винаги желани и изпълнени със страст.   

821 Либидо – за мъже 

 

Вибрации, влияещи благоприятно на сексуалността 

и сексуалното привличане на мъжете. Бъдете 

неотразими.  

822 Успехът на  ТАЙНАТА 

(Законът за привличането) 

 

Вибрации, подбрани по метода на ТАЙНАТА (The 

Secret), привличащи успех, богатство, любов, здраве, 

кариерно израстване, приятели, щастие и пари.  

823 Супер памет и супер 

концентрация 

 

Вибрации, които подпомагат развитието на паметта, 

съсредоточаването и концентрацията. Особено 

подходящи за студенти, ученици, при подготовка за 

изпити и др.  

824 Менокомфорт (за жени) 

 

Вибрации, които помагат при менструален синдром, 

менопауза и хормонални дисфункции. За 

подобряване на емоционалното състояние на жените 



особено след навлизане в менопауза.   

825 Простата комфорт (за 

мъже) 

 

Вибрации,помагащи на мъжете  при проблеми с 

простатата и уринирането. Подобряват 

сексуалността и самочувствието.   

826 При разширени вени 

 

Уникални вибрации, оказващи тонизиращ и 

релаксиращ ефект при проблеми, свързани с 

разширени вени. Намалявт болките и отоците.  

827 Отслабнете бързо и 

ефективно 

 

Невероятна комбинация от вибрации, способстващи 

бързото и ефективно отслабване.  

828 Стоп на остеопорозата 

 

Вибрации, които помагат на женския организъм да 

предотврати или да се избави от остеопорозата. 

829 Стоп на болката и 

възпалението 

 

Вибрации, помагащи за намаляване на болките и 

възпаленията.   

830 Общо антипаразитно 

действие 

 

Специални вибрации, помагащи на организма за 

унищожаване и ефективно елиминиране на 

патогенни паразити. 

831 Стоп на тютюнопушенето 

 

Вибрации, помогащи намаляването или спирането 

на тютюнопушеенто, премахвайки зависимостта от 

цигарите.  

832 Стоп на хъркането Вибрации, помагащи значително да се намали или 

да се спре хъркането (освен в случаите на 

физиологична определеност). 

833 Антистрес – за жени 

 

Вибрации, помагащи на жените да се избавят от 

стреса и вредните му последствия. Способстват за 

емоционалното равновесие и хармония.  

834 Антистрес – за мъже 

 

Вибрации, помагащи на мъжете да се избавят от 

стреса и вредните му последствия. Способстват за 

емоционалното равновесие и хармония.. 

835 Супер кислород 

 

Вибрации, способстващи високоефективното и 

бързо обогатяване на клетките с кислород и 

активиране на регенеративните процеси в 

организма.  

836 Супер витамини и 

минерали от А до Я 

 

Вибрации, помагащи на организма да усвои и 

синтезира всички необходими за здравословен начин 

на живот витамини и минерали..  

837 Супер вода 

 

Уникални вибрации, структуриращи за дълъг период 

вода (за 3-5 минути 200мл. вода в стъклена чаша се 

поставя на картата), и придаващи и свойства на най-

чистата и с подходяща структура ледникова вода.  

838 Нормализиране на високото 

кръвно налягане 

 

Вибрации, способстващи нормализирането на 

високото кръвно налягане. 

839 Подкрепа за диабетици 

 

Вибрации, помагащи при диабет и неговите 

последствия.  



840 Стоп на алергиите 

 

Специални вибрации, помагащи при алергии и 

облекчаващи съпътстващите неприятни симптоми. 

841 Енергия, жизненост, 

работоспособност 

 

Вибрации, зареждащи човек с енергия, жизненост и 

сила за по-добра работоспособност, издръжливост, 

самочувствие.  

842 Любов 

 

Вълшебни вибрации, зареждащи и изпълващи човек 

с любов към себе си, семейството, приятелите, 

природата.  

843 Щастие, радост, хармония 

 

Вълшебни вибрации, зареждащи и изпълващи човек 

с щастие, радост, хармония.  

844 Супер шофьор 

 

Вибрации, помагащи на шофьорите да бъдат 

концентрирани, жизнени, работоспособни, 

премахвайки умората и стреса. 

845 За работещи с компютър 

 

Вибрации, подпомагащи концентрацията, 

работоспособността, паметта, защитата от вредни 

излъчвания и радиация. 

846 Витални гъби 

 

Специални вибрации, носещи силата на виталните 

гъби за мощно стимулиране на имунната система, 

тяхното адаптогенно действие и активация на 

жизнените функции на организма.  

847 Стоп на вирусите, грипа и 

простудата 

 

Вибрации, помагащи при простудни заболявания, 

вируси, грип и остри респираторни заболявания.  

848 За повишаване на 

имунитета при деца и 

възрастни.  

Вибрации, помагащи на деца и възрастни да 

повишат силата и устойчивостта на имунната им 

система и успешно да се справят с множество 

проблеми и заболявания.  

849 Стоп на страховете, 

безпокойството, лошото 

самочувствие и 

комплексите.  

 

Специално подбрани вибрации, помагащи на човек 

да се избави от комплексите, страховете, 

съмненията, безпокойствата, угризенията, 

самообвиненията. Връщат позитивните мисли и 

радостта от живота.  
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Ефикасно, неагресивно, нетоксично, без странични ефекти, 
съвместимо с класическите лечения и финансово изгодно. 

Въздействието на персоналните  NRG карти върху човека е 
наистина фантастично.

д-р Балар, САЩ
специалист по биорезонансна медицина

Тези уникални NRG карти, заредени с честотите на успеха и 
благополучието помогнаха на много хора по света да направят 

бляскава кариера и да бъдат финансово независими.
Д-р Пол Хил, САЩ

 психолог, бизнес-треньор

Помогнах на много семейни двойки да намерят отново страстта и 
хармонията с помощта на  NRG картите. 

Д-р Сонг, Австралия
брачен консултант

Тези карти наистина привличат парите и успеха в бизнеса. Купих 
такива за всичките си мениджъри и консултант-продавачи.

Карлос Кастела, САЩ
бизнесмен, собственик на верига магазини

Всички мои пациенти са категорични - NRG картите помагат. 
Препоръчвам ги горещо!

Д-р Хил, Австралия
хомеопат

http://www.greenmaster.me
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