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ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

Βελτιώνει την όψη του δέρματος και επουλώνει τις πληγές 
(απλώστε νερό με όζον απευθείας στην πληγή)

Χάρη στην αντιβακτηριδιακή του δράση, προλαμβάνει τις 
λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος κατά το 
ξέπλυμα του. 

Για την κακοσμία του στόματος: χρησιμοποιήστε νερό με όζον 
για να ξεπλύνετε το στόμα σας και να βουρτσίσετε τα δόντια σας

Περισσότερες από 340 κλινικές δοκιμές επιβεβαιώνουν την αντιοξειδωτική δράση του μοριακού υδρογόνου, 
καθιστώντας το πρωταρχικό σύμμαχο στην καταπολέμηση του οξειδωτικού στρες που προκαλείται από τις 
ελεύθερες ρίζες.

Ως αποτέλεσμα, το νερό, εμπλουτισμένο με μοριακό υδρογόνο, έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, 
νευροπροστατευτικές ιδιότητες και επιβραδύνει τις διαδικασίες γήρανσης.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ DEAQUA

ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΟΖΟΝΝΕΡΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΥΔΡΟΓΟΝΟ

Έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για ποδόλουτρο

Βοηθά με στοματικές πλύσεις στην ουλίτιδα και την 
περιοδοντίτιδα 



ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ
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ΜΕΓΕΘΟΣ
Το μοριακό υδρογόνο, λόγω του μικροσκοπικού μεγέθους του έχει την ικανότητα να διεισδύει στο 

εσωτερικό των κυττάρων και των μιτοχονδρίων (κυτταρική συσκευή) και να απομακρύνει τις ελεύθερες 
ρίζες από την πηγή τους.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σε αντίθεση με άλλα αντιοξειδωτικά, τα οποία δεν μπορούν να διακρίνουν τις επιβλαβείς ελεύθερες 

ρίζες (ρίζες υδροξυλίου) από τις χρήσιμες (υπεροξείδιο υδρογόνου), το μοριακό υδρογόνο στοχεύει  και 
εξουδετερώνει τις επιβλαβείς ελεύθερες ρίζες, προστατεύοντας έτσι την κυτταρική ομοιόσταση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σε αντίθεση με την υπερβολική χρήση άλλων αντιοξειδωτικών ουσιών, οι οποίες επιβαρύνουν το ήπαρ, 

η υπερβολική κατανάλωση υδρογόνου δεν επιβαρύνει τον οργανισμό, δεν προκαλεί τοξικότητα και δεν 
απαιτεί απώλεια ενέργειας για τη διάλυση του.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
Το μοριακό υδρογόνο, ενώ αφαιρεί τις επιβλαβείς ρίζες υδροξυλίου, παράλληλα ενεργοποιεί τα φυσικά 

αντιοξειδωτικά ένζυμα του κυττάρου (υπεροξειδάση γλουταθειόνης, καταλάση, δισμουτάση). Αυτή η 
συνδυασμένη δράση παρέχει μακροχρόνια προστασία για τον οργανισμό.

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ:

Πλάκα ηλεκτροδίων από τιτάνιο, με επίστρωση από πλατίνα
Υλικό φιαλών - σκληρυμένο γυαλί Pyrex
Χώρα προέλευσης της ιοντικής μεμβράνης: Ιαπωνία

Ενισχύει την μνήμη, την διαύγεια του νου και την συγκέντρωση

Καταπολεμά τις αλλεργίες 

Ρυθμίζει το βάρος 

Ενισχύει την κινητικότητα του εντέρου

Ηρεμεί και βελτιώνει την κίνηση των αρθρώσεων 

Βελτιώνει τον τόνο του δέρματος και λειαίνει τις ρυτίδες

Βελτιώνει τις αθλητικές επιδόσεις και αυξάνει την αντοχή

Μειώνει τον χρόνο αποκατάστασης από ασθένειες

Συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας του ύπνου

Διεγείρει την ζωτικότητα και ανακουφίζει από την χρόνια 
κόπωση

Ομαλοποιεί τις οξειδώσεις και αλκαλοποιεί τον  
οργανισμό

ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DEAQUA  

ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ DEVITA ENERGY 8



                «DEHOLDING LIFE» 
EΠΕΤΕΙΑΚΗ
                ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΔΟΤΗΣ:

DETA ELIS HOLDING

ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ:

ΡΟΜΑΝ ΝΟΒΙΚΟΦ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΟΝΟΠΛΙΟΒΑ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

ΓΚΑΛΙΝΑ ΑΛΕΞΕΙΤΣΕΒΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ:  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΕΒΚΟΠΛΙΑΣ

ΣΤΥΛ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΑΤΑΞΗ:

ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΟΥΡΜΑΤΟΒΑ

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

ΓΙΟΥΛΙΑ ΚΟΜΠΖΕΒΑ, ΒΑΛΕΡΙΑ ΜΟΥΧΑΜΕΤΖΑΝΟΒΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ: 

ΑΛΙΚΗ - ΛΥΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: 17.05.2021

ООО «DETA ELIS HOLDING»

ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ: ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ 
ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΑ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ



5

2021
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 5

2 6

3 7

4

MHΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7 Μήνυμα καλωσορίσματος από τους εμπνευ-
στές, συγγραφείς και δημιουργούς του περιοδικού

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 68-79 Δημιουργία και ανάπτυξη των διεθνών επι-
χειρήσεων σε συνεργασία με την DEHolding.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 8-13 Νέες ευκαιρίες στον τομέα της ανθρώπινης 
υγείας και του περιβάλλοντος.

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 14-33 Τα τρέχοντα αποτελέσματα στον τομέα της 
διεθνούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων και η έννοια της 
αποκατάστασης.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 80-93 Εξελίξεις, αρχές λειτουργίας και η 
παραγωγή ξεχωριστών ευεργετικών τεχνολογιών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 94-107 Η ευκαιρία να αποκτήσετε πολύτιμες 
γνώσεις με τους πιο σύγχρονους τρόπους.

ΕΥΕΞΙΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 34-67 Πρακτική εφαρμογή των τεχνολογιών 
DeVita, της  ολοκληρωμένης προσέγγισης και των νέων 
προγραμμάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γκαλίνα Αλεκσέιτσεβα
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ!

Κρατάτε στα χέρια σας ένα νέο περιοδικό, το οποίο ετοιμαζόταν για 
κυκλοφορία από τη δημιουργική ομάδα του μίνι εκδοτικού οίκου μας, 
ενωμένου σε έναν μόνο στόχο -  να προετοιμάσει για εσάς ένα υψηλής 
ποιότητας ενημερωτικό εργαλείο με το οποίο μπορείτε να βυθιστείτε 
στον κόσμο της DEHolding και μάθετε μόνοι σας πολλές ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σας προς το καλύτερο!

Κάθε άτομο που βοήθησε στην δημιουργία αυτού του τεύχους προσέφερε 
την ανεκτίμητη συμβολή του, χάρη στην οποία έλαβε χώρα αυτή η 
κυκλοφορία.

Θα δεχτούμε ευχαρίστως τις επιθυμίες και τις προτάσεις σας, καθώς 
και κριτικές και άρθρα για δημοσίευση στο περιοδικό μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: journaldeh@gmail.com

Σας εύχομαι  να απολαύσετε την είσοδό σας στον υπέροχο         
κόσμο του  ενδιαφέροντος και του αγνώστου!

Με ευγνωμοσύνη στην δημιουργική μας ομάδα, και σε εσάς τους αναγνώ-
στες μας!

Αρχισυντάκτης
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Γειά σας αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες!

Το 2020, γιορτάσαμε την 10η επέτειο της εταιρίας DEHolding.  
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η κοινή μας επιχειρηματική 
περιπέτεια ήταν γεμάτη τόσο με καταιγίδες όσο και με υπέροχες, χα-
ρούμενες στιγμές έμπνευσης.

Αρχικά, θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι ο κα-
πετάνιος ενός πλοίου με ένα τόσο γενναίο και πιστό πλήρωμα!

Έπειτα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έμπνευση και τη συμμε-
τοχή στο πολυεπίπεδο  franchising. Αυτή η σύγχρονη επιχειρηματική 
ιδέα διακρίνει την DEHolding όχι μόνο ως εταιρεία παραγωγής καινο-
τόμων τεχνολογιών υγείας, αλλά και ως εταιρεία σε συνεργασία με 
την οποία ο καθένας μπορεί να γίνει επιτυχημένος.

Τρίτον, σας συγχαίρω για τα επιτεύγματά σας, καταλύτες των οποίων 
έχουν γίνει η αστείρευτη επιθυμία σας να παρέχετε στους συνεργά-
τες και τους πελάτες σας ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό.

Φέτος, άνοιξαν τις πόρτες τους 2 πύλες εκπαίδευσης:

1. Η Ηλεκτρονική Ακαδημία Καθολικών Γνώσεων «Rasource», ιδρύθη-
κε για να διασφαλίσει ότι ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε γνώ-
σεις εμπειρογνωμόνων για να εμπλουτίσει τις δεξιότητές του και να 
αντλήσει συνείδηση προκειμένου να αυτο-αναπτύξει και να κερδίσει 
έσοδα από τις δραστηριότητές του.

2. Διεθνές σχολείο «DeSchool», κύριο καθήκον του οποίου είναι να 
παρέχει υψηλής ποιότητας πληροφορίες για την πιο αποτελεσματι-
κή εφαρμογή της έννοιας της ολοκληρωμένης αποκατάστασης της 
υγείας και της δημιουργίας διεθνών επιχειρήσεων με την DEHolding.

Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην επαγγελματική και 
διοικητική ομάδα μας για τη συμβολή τους στη δημιουργία νέων τε-
χνολογιών και στην επέκταση της τεχνολογικής σειράς DeVita.

Όλα όσα δημιουργούμε δεν έχουν ανταγωνιστή όσον αφορά την απο-
τελεσματικότητα, την ποιότητα και την αξία τους για τους ανθρώ-
πους!

Είμαι βέβαιος ότι αυτό το περιοδικό θα σας προσφέρει νέες ευκαι-
ρίες για να αναπτύξετε τον εαυτό σας και την επιχείρησή σας και 
εύχομαι με όλη μου την καρδιά να γεμίσει η ζωή σας με υγεία, ευτυχία 
και αφθονία σε όλους τους τομείς.

Θα συναντηθούμε ξανά στις σελίδες του περιοδικού!

ΡΟΜΑΝ  
ΝΟΒΙΚΟΦ

Πρόεδρος και Ιδρυτής της εταιρείας. 
Επικεφαλής της Ακαδημίας «Rasource»

novikovromanra

ra.novikovBusiness

ra.novikov

novikovroman.com

RomanNovikovRA
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СОДЕРЖАНИЕ

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Αγαπητοί φίλοι, χαίρομαι που σας συναντώ στις σελίδες του περιο-
δικού μας που έχουν σχεδιαστεί για να σας ενημερώνουν για τις δυ-
νατότητες που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη ζωή σας. Η φε-
τινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από μια κρίση στην υγεία που οδήγησε 
στην πλήρη επανεκκίνηση της παγκόσμιας οικονομίας. Και, πιθανώς, 
δεν ήταν τυχαίο. Φαίνεται να μας πιέζουν να συνειδητοποιήσουμε ότι 
η υγεία είναι μια από τις πιο σημαντικές αξίες, το θεμέλιο πάνω στο 
οποίο είναι χτισμένα όλα τα υπόλοιπα.

Αυτή η συνειδητοποίηση μου ήρθε πριν από πολύ καιρό. Αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο για περισσότερα από 26 χρόνια αναπτύσσω και 
παράγω καινοτόμες τεχνολογίες βιοσυντονισμού που μπορούν να βελ-
τιώσουν αποτελεσματικά την υγεία. Με την εξάλειψη των αιτίων της 
νόσου, οι τεχνολογίες μας βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ολιστικής 
προσέγγισης για την αποκατάσταση της υγείας.

Αντιμέτωποι με το παγκόσμιο πρόβλημα της διατήρησης και απο-
κατάστασης της υγείας, πολλοί τώρα αρχίζουν να σκέφτονται πώς να 
προστατευθούν σε αυτόν τον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και πού 
να βρουν μέσα που μπορούν να προστατεύσουν από ένα επιθετικό εξω-
τερικό περιβάλλον. Αυτό είναι ένα πολύ επείγον πρόβλημα για όποιον 
δεν είναι ακόμη εξοικειωμένος με τις τεχνολογίες DeVita και DeLixir.

Είμαι ειλικρινά χαρούμενη που οι πελάτες και οι συνεργάτες μας, 
που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες μας για πολλά χρόνια, αισθάνονται 
υγιείς και προστατευμένοι ακόμη και σε μια τόσο δύσκολη στιγμή. Για 
μένα, αυτό σημαίνει ότι το έργο στο οποίο έχω αφιερώσει τη ζωή μου 
αποφέρει καρπούς.

Βελτιώνουμε τις τεχνολογίες μας συνεχώς, ώστε όσοι τις αγαπούν 
εδώ και καιρό, να μπορούν να εξοπλιστούν με νέα προγράμματα και ΣΕΤ 
προγραμμάτων που ξεπερνούν τα επίμονα προβλήματα υγείας και όσοι 
ήδη βρίσκονται στον χώρο της υγιούς ζωής μας, μπορούν να αποκτή-
σουν νέες γνώσεις και εργαλεία που ανοίγουν τον κόσμο της σύγχρο-
νης υγείας.

Η διεθνής μας ομάδα DEHolding εργάζεται ακατάπαυστα για να δια-
σφαλίσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στον κόσμο 
εύκολα και χωρίς να διακόπτουν τα τρέχοντα καθήκοντά τους, να επω-
φεληθούν από τις νέες εξελίξεις στον τομέα της ευεξίας.

Θα χαρώ εάν εσείς, αγαπητοί αναγνώστες, βρείτε στις σελίδες αυ-
τού του περιοδικού αυτό που ίσως ψάχνατε εδώ και πολύ καιρό. Κάτι 
που θα σας κάνει να αισθάνεστε υγιείς σε οποιαδήποτε ηλικία, οπουδή-
ποτε στον κόσμο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Αυτό το περιοδικό δημιουργήθηκε για εσάς!

ΤΑΤΙΑΝΑ 
ΚΟΝΟΠΛΙΟΒΑ

Ιδρυτής της εταιρείας, Πρόεδρος 
του διοικητικού συμβουλίου, 

Ακαδημαϊκός ιατρικών και 
τεχνικών επιστημών

konoplevatatiana

konoplevata

konoplevata
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ΓΙΑΤΙ?
1. Δημοσιεύματα επιφανειακών συμπερασμάτων που δημιουργήθηκαν 

από ατυχείς μπλόγκερ που είτε είναι πολύ τεμπέληδες για να 
πραγματοποιήσουν μια ενδελεχή μελέτη του θέματος ή προσπαθούν να 
αναδείξουν το όνομά τους σε μια αδίστακτη διαφημιστική εκστρατεία.

2. Η εξάπλωση της αρνητικής εμπειρίας με τη χρήση απομιμήσεων, οι 
οποίες πραγματικά δεν έχουν το υποσχόμενο αποτέλεσμα.

3. Η εσκεμμένη δημιουργία αρνητικής διαφήμισης, προκειμένου 
να διατηρηθεί η καθιερωμένη «ισορροπία δύναμης» στον κόσμο των 
φαρμακευτικών προϊόντων που ξεπερνούν τα εκατομμύρια.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΥΓΕΙΑ;
Ο καθένας μας έχει το δικαίωμα να επιλέξει. Και έγκειται σε εμάς να 

αποφασίσουμε εάν θα οδηγηθούμε σε μια πολιτική παράταξη για την αλή-
θεια, η οποία διαφέρει από άτομο σε άτομο, ή εάν θα εξοικειωθούμε με 
την αλήθεια που υπάρχει ανεξάρτητα από το τι λέγεται ή πιστεύεται.

ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ:
«ΨΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ», «ΑΠΑΤΗ», «ΨΕΥΔΟΕΠΙΣΤΗΜΗ»…
   Υπάρχει τόση αρνητικότητα γύρω από μία για πολλούς νέα και ακατανόητη λέξη, παρά το γεγονός ότι αυτή η τεχνολογία, που δημιουργήθηκε από 
την ίδια τη φύση, έχει δείξει πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα για περισσότερο από μία δεκαετία από πολλές «αποδεδειγμένες συνταγές».

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΨΕΜΑ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ;

Τατιάνα Κονοπλιόβα

Η δυσφήμιση της μεθόδου αυτής είναι  

επωφελής για πολλούς αλλά η χρήση της  

είναι ζωτικής σημασίας για όλους όσους  

έχουν ανάγκη την υγεία.

Ιδρυτής της εταιρείας, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου,
Ακαδημαϊκός ιατρικών και τεχνικών επιστημών 
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Στο κανάλι μας στο Youtube, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το βίντεο, 
ένα από τα λίγα στον κόσμο επιστημονικά και οπτικά στοιχεία για την απο-
τελεσματική λειτουργία της μεθόδου που βασίζεται στην αρχή του ΒΙΟΣΥ-
ΝΤΟΝΙΣΜΟΥ.

Με βάση τις προηγούμενες δεκαετίες και τα πιο πρόσφατα επιστημονι-
κά στοιχεία στον τομέα της έρευνας για βιώσιμες αντιπαρασιτικές μεθό-
δους, η DEHolding, παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή και διανομή τεχνο-
λογιών βιοσυντονισμού, πραγματοποίησε ένα επιστημονικό πείραμα στον 
τομέα της γεωργίας. Αυτός ο τομέας δεν επιλέχθηκε τυχαία. Πράγματι, 
στη γεωργία γίνεται αισθητή η επίδραση των παρασίτων όσο πουθενά 
αλλού: λόγω παρασίτων, οι καλλιέργειες υποφέρουν, υποβαθμίζονται τα 
αποθέματα σπόρων, οι επιχειρήσεις υφίστανται απτές οικονομικές απώ-
λειες και, γενικά, πλήττεται η ευημερία ολόκληρης της κοινωνίας.

Προς το παρόν, η πιο διαδεδομένη μέθοδος καταπολέμησης των γεωρ-
γικών παρασίτων στην παγκόσμια πρακτική είναι ο ψεκασμός με φυτο-
φάρμακα, παρά το γεγονός ότι η μέγιστη αποτελεσματικότητά τους δεν 
υπερβαίνει το 18% και οι επιβλαβείς ουσίες που συσσωρεύονται στις καλ-
λιέργειες με τη χρήση φυτοφαρμάκων επηρεάζουν αρνητικά την υγεία 
των ανθρώπων που καταναλώνουν αυτά τα προϊόντα για φαγητό.

Ο στόχος του πειράματος ήταν να εξουδετερώσει δύο τύπους γε-
ωργικών νηματωδών εκθέτοντάς τα σε ειδικές συχνότητες βιοσυντο-
νισμού. Η πειραματική μελέτη πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας 
την συσκευή βιοσυντονισμού DeVita AP σε λειτουργία invitro, δηλα-
δή έξω από έναν ζωντανό οργανισμό, σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα 
κάτω από ένα μικροσκόπιο.

Ως αποτέλεσμα της άμεσης έκθεσης στον βιοσυντονισμό κάτω 
από ειδικές συχνότητες, σχεδόν κάθε παράσιτο εμφάνισε ρήξεις των 
εξωτερικών κελυφών του και περαιτέρω φυσική ανασυγκρότηση, γε-
γονός που οδήγησε στον αναπόφευκτο θάνατο του παρασίτου.

 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΑ  
ΝΗΜΑΤΩΔΗ
Δημοσιεύτηκε στο κανάλι της εταιρίας DEHolding στο YouTube

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ως αποτέλεσμα, παρατηρήθηκε ότι η συνολική αποτελεσματικότητα 

του βιοσυντονισμού σε αυτό το πείραμα ανερχόταν στο 60-70%. Αυτό 
είναι 3,5 φορές περισσότερο από το αποτέλεσμα, το οποίο παρέχεται 
με τις πολύ δαπανηρές σύγχρονες μεθόδους των φυτοφαρμάκων για 
τη απαλλαγή από τα παράσιτα!

Το πείραμα είναι ένα τεράστιο βήμα προόδου για την διατήρηση 
των καθαρών καλλιεργειών, των αποδόσεων και της οικονομικής 
κερδοφορίας για τους αγρότες. Μια νέα εποχή «καθαρών» 
τεχνολογιών βρίσκεται στο κατώφλι. Έχουν ήδη γίνει τα πρώτα 
βήματα για να αποδειχθεί η ισχύς και οι υποσχέσεις των τεχνολογιών 
βιοσυντονισμού. Και πόσα άλλα αποτελέσματα μπορούν να 
επιτευχθούν εάν συνεχίσουμε να ερευνούμε και να εφαρμόζουμε 
τα θετικά αποτελέσματα των τεχνολογιών βιοσυντονισμού σε 
διάφορους τομείς της ζωής μας!

ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΝΗΜΑΤΩΔΗ  
ΠΑΤΑΤΑΣ
Με την χρήση της συσκευής DeVita AP και το πρό-
γραμμα «Χωρίς Νηματώδη και Ασκαρίδες-Νέο». 

Αποτελέσματα μετά από 1 ώρα, έπειτα από μια μό-
λις ενεργοποίηση της συσκευής.

 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ               ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΓΝΩΜΗ
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

Για πολύ καιρό, ο βιοσυντονισμός έχει δείξει υψηλή απο-
τελεσματικότητα στον τομέα της αποκατάστασης του αν-
θρώπινου οργανισμού και των κατοικίδιων ζώων, το μόνο 
σημαντικό είναι να επιλέξετε τους συνειδητούποιημένους 
κατασκευαστές αυτών των μοναδικών θεραπευτικών τε-
χνολογιών!!

Συνεχίζουμε την επιστημονική έρευνα, με τη βοήθεια 
της οποίας αναπτύσσουμε συνεχώς νέες τεχνολογίες βιο-
συντονισμού, αυξάνουμε τις πιστοποιήσεις  ευρεσιτεχνίας 
και δημιουργούμε μοναδικές συσκευές που μπορούν κυρι-
ολεκτικά να αναβιώσουν την «Υγιεινή ζωή» στον πλανήτη.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Ή ΘΕΩΡΙΕΣ;

1

2

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-
ΤΙΚΕΣ!

#DEHolding #DEHγεγονόντα #ανάπτυξη #τεχνολογίες #καινοτομίες 
#επιχείρηση #επιτυχία #υγεία #αποκατάστααση #βιοσυντονισμός 
#συχνότητες #παράσιτα #invitro #νηματώδη

ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
«ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ»
Παρακολουθήστε στο κανάλι μας στο YouTube — Deta Elis Holding
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ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

DEHolding

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Αλεξάντρ Μινίσνικοφ

Δόκτωρ Βιολογικών Επιστημών, Παρασιτολόγος

Στην εποχή μας, την εποχή των ανε-

πτυγμένων τεχνολογιών και υγειο-

νομικής περίθαλψης,  αποδεικνύεται 

συχνά ότι είμαστε εντελώς αβοήθητοι 

μπροστά στις ασθένειες και την επι-

κείμενη γήρανση.
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ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙ ΤΟΥΣ 
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Ως επί το πλείστον, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι τους συμβαίνει. 
Συχνά ούτε οι γιατροί δεν το καταλαβαίνουν, συνταγογραφώντας μόνο  
θεραπεία με βάση τα συμπτώματα. Ως εκ τούτου, οι παιδικές ασθένειες   
θεωρούνται αναπόφευκτες και οι χρόνιες ασθένειες και η ταχεία γήρανση 
ατόμων μετά την ηλικία των 55-60 ετών θεωρούνται φυσιολογικές. Αλλά 
αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

Παρ ‘όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι τα παιδιά, με το 
τεράστιο δυναμικό υγείας τους, που είναι εγγενές στη φύση, δεν πρέπει 
να είναι  συνεχώς άρρωστα και ότι οι χρόνιες ασθένειες μπορούν να απο-
φευχθούν.

Σταδιακά συνειδητοποιούν ότι για να λειτουργήσει σωστά το σώμα, 
χρειάζεται αρκετό νερό, φυσική τροφή, καθαρισμό από τα παράσιτα και 
τις λοιμώξεις, και γενικότερα έναν υγειηνό τρόπο ζωής.

Ωστόσο σε αυτόν τον δρόμο υπάρχουν πολλά εμπόδια, που μερικές φο-
ρές είναι ανυπέρβλητα. Η διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου, η οποία 
τον εικοστό αιώνα προκάλεσε μια «επιδημία» των ονομαζόμενων πολι-
τισμικών ασθενειών (καρδιαγγειακά προβλήματα, καρκίνος, διαβήτης, 
οστεοπόρωση, κ.λπ.) είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει, και για κάποιους εί-
ναι ακόμα και αδύνατο. Αλλά και η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, 
με σωστή διατροφή και με τον αποκλεισμό των υποκατάστατων και των 
επιβλαβών προϊόντων αποδεικνύεται εξίσου ανεπαρκής.

Η αυξανόμενη πίεση από τα νέα στελέχη των μολύνσεων, που είναι 
ανθεκτικά στα αντιβιοτικά, η λανθάνουσα ή άτυπη πορεία των «πα-
λιών» παραδοσιακών ποικιλιών τους, καθώς και των πολλαπλών ελ-
μινθικών λοιμώξεων με τα ασαφή συμπτώματά τους δεν επιτρέπουν 
σε ένα άτομο να ανακάμψει πλήρως. Τα παιδιά, στα οποία η ανοσία 
τους πρέπει να αναπτυχθεί πλήρως μέχρι ενός έτους, από την αρχή 
της ζωής τους λαμβάνουν ένα τέτοιο αντιγονικό πλήγμα από το οποίο 
δεν μπορούν να ανακάμψουν για πολλά χρόνια.

Επιπλέον, η ανάπτυξη πολλών μολυσματικών ασθενειών συχνά συνο-
δεύεται από ένα φαινόμενο κατά το οποίο το σώμα δεν βρίσκεται σε κα-
τάσταση καταπολέμησης της παθολογίας, αλλά σε κατάσταση συντήρη-
σής. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Το πιο εντυπωσιακό από αυτά είναι η 
ανάπτυξη αυτοάνοσων νόσων στο σώμα, όταν το ανοσοποιητικό σύστημα 
αρχίζει να καταστρέφει υγιή κύτταρα οργάνων όπως η αυτοάνοση θυρε-
οειδίτιδα, ο διαβήτης τύπου 1, ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, η 
σκληροδερμία,η σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλες αυτοάνοσες ασθένει-
ες. Να σημειωθεί, ότι όλες αυτές οι ασθένειες θεωρούνται ανίατες από 
τους περισσότερους γιατρούς.

Υπάρχει διέξοδος από αυτό το αδιέξοδο; Ναι υπάρχει. Περιγράφηκε 
πριν από πολύ καιρό, με την ανακάλυψη βιολογικών ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων από τον A.G. Gurvich στις αρχές του περασμένου αιώνα και την 
επακόλουθη χρήση τους από τους R. Rife, R. Voll, H. Schimmel και πολλούς 
άλλους ερευνητές στις επιστημονικές τους εξελίξεις. Η χρήση ηλεκτρο-
μαγνητικών πεδίων βιοσυντονισμού έχει από καιρό βρει την εφαρμογή 
της στη διάγνωση ασθενειών και στην αξιολόγηση της γενικής λειτουργι-
κής κατάστασης του οργανισμού.

 
Όμως, μια πραγματική ανακάλυψη σε αυτόν τον τομέα εμφανίστηκε 
σχετικά πρόσφατα και σχετίζεται με την ανάπτυξη, από την DEHolding, 
συσκευών που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χαμηλής 
έντασης για την αποκατάσταση της λειτουργικής δραστηριότητας των 
οργάνων που έχουν υποστεί βλάβη έπειτα από μολύνσεις ή από ισχυρή 
τοξίνωση κυττάρων και ιστών.

ΠΙΕΣΗ
ΝΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

Είναι εντυπωσιακό ότι η χρήση αυτών των συσκευών καθιστά συ-
χνά δυνατή την πλήρη αποκατάσταση της μειωμένης λειτουργικής 
δραστηριότητας των οργάνων, ακόμη και με τη συντήρηση ή την 
ατελή εξάλειψη του πρωτογενούς μολυσματικού παράγοντα που 
προκάλεσε τον εκφυλισμό τους, για παράδειγμα, στην αυτοάνοση θυ-
ρεοειδίτιδα.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνολογίες, έχουν δημιουργηθεί φο-
ρητές συσκευές που δημιουργούν επιλεκτικά φάσματα ειδικών συ-
χνοτήτων βιοσυντονισμού για την αντιμετώπιση όλων των παρασί-
των που ζουν στον άνθρωπο, από ιούς έως και έλμινθες.

Η επιτυχία της εταιρείας προς αυτή την κατεύθυνση είναι αδι-
αμφισβήτητη. Είναι εντυπωσιακό ότι η πλήρης αποκατάσταση της 
μειωμένης λειτουργικής δραστηριότητας των οργάνων μπορεί να 
πραγματοποιηθεί ακόμη και πριν από την πλήρη εξάλειψη του πρω-
ταρχικού μολυσματικού παράγοντα της βλάβης τους. Για παράδειγμα, 
παρατηρήσαμε μια περίπτωση πλήρους και ταχείας αφαίρεσης από 
το σώμα μιας ήδη νεκρής ταινίας χοίρων (Taenia solium) μόλις την 
τέταρτη ημέρα της χρήσης της αντιπαρασιτικής συσκευής DeVita AP 
Mini, τοποθετημένης στη ζώνη.

Αλλά η εταιρεία δεν σταματά εκεί και πασχίζει να επεκτείνει το 
εύρος των αποτελεσμάτων. Επί του παρόντος, διεξάγονται μελέτες 
σχετικά με την επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων βιοσυ-
ντονισμού στα γεωργικά παράσιτα, ιδίως στα παρασιτικά νηματώδη 
(σκουλήκια). Στην παγκόσμια αγροβιομηχανική παραγωγή, αυτό το 
πρόβλημα είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Σύμφωνα με ειδικούς, οι 
απώλειες  διαφόρων καλλιεργειών από φυτοπαρασιτικά  νηματώδη 
μόνο, ανέρχονται σε περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια 
ετησίως.

Στα πρώτα μας πειράματα in vitro σχετικά με την επίδραση ειδικών 
φασμάτων ακτινοβολίας βιοσυντονισμού σε παρασιτικές νηματοει-
δείς καλλιέργειες χρησιμοποιώντας οπτικό μικροσκόπιο υψηλής 
ανάλυσης, ελήφθησαν αμέσως ενθαρρυντικά δεδομένα. Η φωτο-
γραφίες και τα βίντεο αποδεικνύουν την καταστροφή των παρασί-
των. Αυτά τα πειράματα είναι επίσης πρότυπα πειράματα, καθώς 
ανοίγουν τη δυνατότητα κατανόησης των λεπτών μηχανισμών της 
αλληλεπίδρασης βιολογικών πεδίων διαφόρων οργανισμών με εξω-
τερικούς παράγοντες. 

Αυτό το θέμα, σε συνεργασία με το Κέντρο Παρασιτολογίας της 
Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, θα αναπτυχθεί ενεργά. Είμαστε πε-
πεισμένοι ότι στο εγγύς μέλλον, μπορούν να επιτευχθούν πρακτικά 
αποτελέσματα τέτοιου επιπέδου, τα οποία από πολλές απόψεις θα 
ξεπεράσουν όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν στην παγκόσμια 
πρακτική για την καταπολέμηση των φυτοπαρασίτων των γεωργι-
κών καλλιεργειών.

Οι νέες υψηλές τεχνολογίες δεν έχουν όμοιό τους στον κόσμο, 
όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους, την ευκολία χρήσης και 
τη διαθεσιμότητα για τους απλούς καταναλωτές. Μπορούν χωρίς 
αμφιβολία να χρησιμοποιηθούν για την μαζική βελτίωση της ευεξίας 
των ανθρώπων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ TURBATRIX ACETI (Χέλι ξιδιού)

Χρήση του προγράμματος «Χωρίς νηματώδη και ασκαρί-
δες-Νέο» στη συσκευή DeVita AP: Αποτελέσματα μετά από 
1,5 ώρα, έπειτα από μόλις μια ενεργοποιίηση της συσκευής

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ               ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
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Μία ώρα μετά την έναρξη της λειτουργίας της συσκευής, η κατά-
στασή μου βελτιώθηκε. Καθώς λειτουργούσε το πρόγραμμα, τα συ-
μπτώματα της δηλητηρίασης άρχισαν να υποχωρούν. Την επόμενη 
μέρα ένιωθα ήδη καλύτερα, αν και η σαλμονέλλωση είναι σοβαρή 
ασθένεια και συνήθως δεν είναι δυνατή η τόσο γρήγορη ανάκαμψη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DEVITA
Η πρώτη μου επαφή με τις τεχνολογίες DeVita συνέβη πριν από επτά 

χρόνια. Τότε ήμουν δύσπιστη. Δεν πίστευα στη δράση τους. Αλλά μια 
μέρα, έπαθα δηλητηρίαση. Ένα ασθενοφόρο έφτασε και διεγνώσθη 
με σαλμονέλλωση, αλλά δεν πήγα στο νοσοκομείο. Η κατάστασή μου 
επιδεινωνόταν και ο πατέρας μου (O.A. Κατσάνοφ), ο οποίος είχε ήδη 
χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνολογίες, έβαλε δίπλα μου την αντιπαρασιτική 
συσκευή DeVita AP. 

Η ΑΡΧΗ 
ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΟΥ

Μετά από αυτήν την ιστορία, η στάση μου απέναντι σε αυτές τις 
τεχνολογίες άλλαξε, αλλά παρέμεινε κάποια αμφιβολία. Άρχισα να 
δοκιμάζω τις συσκευές σε ζώα για να εξαλείψω το φαινόμενο του 
εικονικού φαρμάκου (placebo). Κατά τη διάρκεια των δοκιμών μου με 
τη βοήθεια μιας αντιπαρασιτικής συσκευής, κατάφερα να σώσω μια 
γάτα από ουρολιθίαση και έναν σκύλο που τρεφόταν με πλαστικές 
σακούλες. Αλλά τα πειράματά μου δεν τελείωσαν εκεί. 

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ  
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αργότερα, ως φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Παραγωγής Τροφίμων, 
τον πέμπτο χρόνο, έγραψα τη διατριβή μου στο Τμήμα Μικροβιολογί-
ας. Εκτός από το κύριο θέμα μου, αποφάσισα να δοκιμάσω την αντιπα-
ρασιτική συσκευή σε ένα in vitro πείραμα σε τρυβλία Petri σχετικά με 
την καλλιέργεια του Escherichia coli, του πιο συνηθισμένου αιτιολογι-
κού παράγοντα των τροφικών ασθενειών.

Γιεκατερίνα Κατσάνοβα

Κτηνιατρικός και υγειονομικός γιατρός, Ερευνήτρια στο Ρωσικό Ινστιτούτο Θεμελιώδους και Εφαρμοσμένης Παρασιτολογίας Ζώων και Φυτών, του 
ομοσπονδιακού κρατικού επιστημονικού ιδρύματος «Ομοσπονδιακό Επιστημονικό Κέντρο - Ρωσικό Ινστιτούτο Πειραματικής Κτηνιατρικής Ιατρικής 
της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών»(ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН). 

Στην πρώτη περίπτωση, με τη συσκευή DeVita AP Base, 
η ήδη καλλιεργημένη E. coli σε ένα τρυβλίο Petri βρισκό-
ταν υπό την επίρρεια του προγράμματος «Escherichia 
coli» για 1 ώρα 18 λεπτά δύο φορές στη σειρά. Μετά το 
τέλος του προγράμματος, δεν υπήρξαν εμφανείς αλλα-
γές στις καλλιέργειες. Αλλά 24 ώρες μετά την καλλιέρ-
γεια σε θερμοστάτη στους 37 ° C, διαπιστώθηκε ότι στο 
τρυβλίο Petri, υπήρξε μείωση του αριθμού των αποικιών 
των βακτηριακών κυττάρων. Στο τρυβλίο ελέγχου, δεν 
υπήρξαν αλλαγές στις καλλιέργειες.

 
Στην δεύτερη περίπτωση, με τη συσκευή DeVita AP Base, 
το E. coli εκτέθηκε στο ίδιο πρόγραμμα, αμέσως μετά την 
προσθήκη της καλλιέργειας στο τρυβλίο Petri. Το πρό-
γραμμα εκτελέστηκε με τον ίδιο τρόπο. 24 ώρες μετά 
την καλλιέργεια, δεν υπήρξε ανάπτυξη αποικιών στο πει-
ραματικό τρυβλίο. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε ανάπτυξη 
των αποικιών Ε. Coli στον τρυβλίο ελέγχου, στον οποίο 
δεν χρησιμοποιήθηκε η συσκευή.  

1

2

Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ:

wiki.welldeta.ru

welldeta.ru

store.welldeta.ru

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Συμπεριέλαβα αυτές τις δοκιμές στη διατριβή μου. Αφού έλαβα τέτοια 
αποτελέσματα, ήμουν τελικά πεπεισμένη ότι οι τεχνολογίες DeVita λει-
τουργούσαν αποτελεσματικά και αποφάσισα να συνεχίσω τις δοκιμές.

ΕΝΩ ΕΓΙΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΣΤΟ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  
ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ. Κ.Ι. SCRIABIN

...Ήμουν σε θέση να κάνω δοκιμές σε παράσιτα και μικροοργανισμούς.

Στις αρχές του 2019, πραγματοποίησα μια μελέτη για την αποτελεσματι-
κότητα της συσκευής DeVita AP Base σε διάφορες καλλιέργειες μικροβι-
ακών κυττάρων: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans 
και Listeria monocytogenes.

ΠΕΙΡΑΜΑ №1 
Η δοκιμή της συσκευής πραγματοποιήθηκε σε μια πρόσφατα εισαχθείσα 

καλλιέργεια των παρουσιαζόμενων μικροοργανισμών σε άγαρ κρέατος-πε-
πτόνης σε τρυβλία Petri. Για κάθε είδος μικροοργανισμών, υπήρχε ένα πει-
ραματικό μολυσμένο δείγμα, ένα μολυσμένο δείγμα ελέγχου και ένα μη μο-
λυσμένο δείγμα ελέγχου σε τρυβλίο Petri.

 Στα πειραματικά τρυβλία, όπου εισήχθησαν οι καλλιέργειες βακτηρί-
ων, τοποθετήθηκαν τα αντίστοιχα προγράμματα «E. Coli», «Staphylococcus 
aureus» «Candida albicans» και «Listeria monocytogenes» με διπλή έκθεση. 
Βακτήρια προστέθηκαν επίσης στα μολυσμένα δείγματα ελέγχου, αλλά δεν 
είχαν καμία επίδραση, τα μη μολυσμένα δείγματα ελέγχου ήταν καθαρά, η 
καλλιέργεια βακτηρίων δεν προστέθηκε σε αυτά. Στη συνέχεια, τα τρυ-
βλία καλλιεργήθηκαν σε θερμοστάτη για 24 ώρες και αξιολογήθηκε η απο-
τελεσματικότητα.

Τα αποτελέσματα της συσκευής DeVita AP Base έδειξαν 100% αποτελε-
σματικότητα της καταστροφής μικροβιακών κυττάρων σε στερεά μέσα 
καλλιέργειας μόνο έναντι του Ε. Coli. Όσον αφορά άλλους μικροοργανι-
σμούς, δεν υπήρχε τόσο υψηλή απόδοση όταν η συσκευή ενεργοποιήθηκε 
δύο φορές. Ωστόσο, παρατηρήθηκε λιγότερο έντονη μικροβιακή ανάπτυξη 
στα πειραματικά τρυβλία σε σύγκριση με τα μολυσμένα τρυβλία ελέγχου.

ΠΕΙΡΑΜΑ №2
 

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε νέες καλλιέργειες των μικροορ-
γανισμών σε δοκιμαστικούς σωλήνες με ζωμό κρέατος-πεπτόνης. 
Επίσης, για κάθε τύπο μικροοργανισμού, υπήρχε πειραματικός μολυ-
σμένος δοκιμαστικός σωλήνας, μολυσμένος δοκιμαστικός σωλήνας 
ελέγχου και μη μολυσμένος δοκιμαστικός σωλήνας ελέγχου.

Στους πειραματικούς δοκιμαστικούς σωλήνες, όπου εισήχθησαν 
οι καλλιέργειες βακτηρίων, ενεργοποιήθηκαν τα παραπάνω προ-
γράμματα με διπλή έκθεση. Βακτήρια προστέθηκαν επίσης στους 
μολυσμένους σωλήνες ελέγχου και παρέμειναν ανεπηρέαστοι, ενώ 
τίποτα δεν προστέθηκε στους μη μολυσμένους σωλήνες ελέγχου.

Στη συνέχεια, όλοι οι σωλήνες τοποθετήθηκαν σε θερμοστάτη 
για 24 ώρες.Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν με την εμφάνιση μι-
κροβιακών κυττάρων σε επιχρίσματα που βάφτηκαν σύμφωνα με 
Gram. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μετά την έκθεση του οργάνου 
σε μικροοργανισμούς στον ζωμό, τα κύτταρα E.coli και C. albicans κα-
ταστράφηκαν εντελώς και ο αριθμός των κυττάρων S. aureus και 
L. monocytogenes ήταν αισθητά μικρότερος στους πειραματικούς 
μολυσμένους δοκιμαστικούς σωλήνες από ότι στους μολυσμένους 
δοκιμαστικούς σωλήνες ελέγχου.

Συνοψίζοντας τα ληφθέντα δεδομένα, μπορεί να σημειωθεί ότι σε 
ένα υγρό μέσο ήταν δυνατόν να επιτευχθούν πιο έντονα αποτελέ-
σματα στην καταστροφή μικροβιακών κυττάρων από το ηλεκτρομα-
γνητικό αποτέλεσμα της συσκευής DeVita AP Base σε σύγκριση με 
ένα στερεό μέσο.

Αυτό το γεγονός μπορεί να σχετίζεται με την ηλεκτρική αγωγιμό-
τητα των μέσων, την περιοχή έκθεσης και την ικανότητα των μικρο-
οργανισμών να αναπτύσσονται σε ορισμένα μέσα. 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ                  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ                ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ             ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ                    ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Θέλω να πω ότι καταφέραμε να έχουμε πολύ καλά πειραματι-
κά αποτελέσματα με την επίδραση της αντιπαρασιτικής συσκευής 
στους αναφερόμενους τύπους μικροοργανισμών. Αυτό δίνει τροφή 
για σκέψη και ενθαρρύνει το ενδιαφέρον μου για περαιτέρω έρευνα, 
την οποία είμαι στην ευχάριστη θέση να μοιραστώ μαζί σας στις σε-
λίδες των επόμενων τεύχων του περιοδικού..

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Χρυσή Εποχή της DEHolding έχει ήδη ξεκινή-
σει τη δυναμική της ανάπτυξη. Η αυξανόμενη ζήτηση για εναλλακτικές και 
συμπληρωματικές μεθόδους αποκατάστασης της υγείας  αντικατοπτρίζει 
την επιθυμία του κοινού να αναλάβει πλήρως τον έλεγχο της υγείας του στα 
χέρια του.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένα ερευνητικά δεδομένα από τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας, ο οποίος υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη και στοχεύει 
στην υποστήριξη και ανάπτυξη της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, διαπιστώ-
θηκε ότι το 38% του πληθυσμού των ΗΠΑ το 2007 χρησιμοποίησε κάποια 
μορφή ολιστικής θεραπείας, ενώ το 2016 ο αριθμός αυτός διπλασιάστηκε. 
Επομένως, βλέπουμε μια τεράστια αύξηση του ενδιαφέροντος και, φυσικά, 
της ζήτησης για εναλλακτικές μεθόδους αποκατάστασης. Είμαστε πεπει-
σμένοι ότι αυτό το φαινόμενο θα αποκτήσει απεριόριστο και μαζικό χαρακτή-
ρα, καθώς η αγορά ολιστικής ιατρικής επεκτείνεται με τον ταχύτερο ρυθμό 
και αυτή είναι η ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε.!

Βασίλειος Παλαιολόγου

Διευθυντής Παγκόσμιας Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ. 
Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης.
Διευθυντής της αντιπροσωπείας της DEHolding στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο αυτού του παγκόσμιου φαινομένου, βρίσκεται επίσης 
το 12ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ολιστικών και Εναλλακτικών Θεραπειών, 
που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 στη Βαρκελώνη. Ια-
τροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας από όλο τον κόσμο συμμετείχαν 
σε αυτό το επιχειρηματικό φόρουμ εξερευνώντας ολιστικές προσεγ-
γίσεις στην υγεία.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Όλοι αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν τη Χρυσή Εποχή μας, η οποία 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παγκόσμια ανάπτυξη, στην οποία 
η DEHOLDING θα λάβει σημαντική θέση. Έχουμε 3 αντιπροσωπείες 
σε Ελλάδα, Κύπρο και Γερμανία που εργάζονται εντατικά για την πα-
ροχή υλικού υποστήριξης για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, 
συμπεριλαμβανομένων: φυλλαδίων, καταλόγων, μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, εκπαιδευτικών και διαφημιστικών βίντεο στο YouTube, 

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

deholding.gr/us

Deta-Elis-Holding-Global-Business-Director-
Vasilis-Paleologou-580733548759667

ΧΡΥΣΗ   ΕΠΟΧΗ
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ΧΡΥΣΗ   ΕΠΟΧΗ

Αναπτύξτε την παρουσία σας στην διεθνή αγορά 

Απολαύστε κέρδη χάρη στην παγκόσμια ανάπτυξη της 
επιχείρησής σας

Ανεβείτε στην σκάλα της καριέρας

Διπλασιάστε τα κέρδη σας από την παρουσία της επι-
χείρησής σας στο εξωτερικό.

DEHOLDING

«GO DIAMOND MASTER»

Η ετυμολογία της ελληνικής λέξης «επιτυχία» δεν είναι τυχαία. Σημαίνει τον 
έλεγχο της τύχης. Η τύχη μπορεί να μας χαμογελάσει ή να απομακρυνθεί από 
εμάς και πάντα αντιμετωπίζουμε αυτόν τον παράγοντα με τη δέουσα προσοχή. 
Ωστόσο, μεγάλοι στόχοι επιτυγχάνονται μόνο μέσω της πρακτικής ανεξαρτη-
σίας από την τυχαιότητα. Η μόνη απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση είναι να 
βρείτε την πηγή της έμπνευσής σας για αυτούς τους υπέροχους στόχους! 

παρέχοντας υπηρεσίες σε 3 γλώσσες και  καινοτόμα. προϊόντα υψηλής τεχνο-
λογίας ασυναγώνιστα στη διεθνή αγορά και ένα δίκτυο υπηρεσιών ταχυμεταφο-
ρών που συνεργάζονται μαζί μας. Επιπλέον, δίνουμε σε όλους τους συνεργάτες 
μας, χωρίς εξαίρεση, την ευκαιρία να κυριαρχήσουν και να χρησιμοποιήσουν όλα 
τα υπάρχοντα βοηθητικά εργαλεία για τις επιτυχημένες επαγγελματικές δρα-
στηριότητες τους!

Στη σημερινή εποχή, η DEHolding προσπαθεί να προσφέρει σε όλους τους 
συνεργάτες της τις πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για συμμετοχή σε αυτό το 
έργο που ονομάζεται «Go Diamond Master»!

Οι άνθρωποι θέλουν να βρουν αυτό που έχουμε και πρέπει να δημι-
ουργήσουμε μια γέφυρα για επικοινωνία και να τους πούμε:

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΤΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ!

Αυτή η ίδια φράση βρίσκεται στην αρχή της ταχείας ανάπτυξης της 
εταιρείας στο Βέλγιο και την Πολωνία. Αυτές είναι μόνο δύο από τις 
εκατοντάδες χώρες σε όλο τον κόσμο. Δύο χώρες, που μέχρι στιγμής 
δεν είχαν οπαδούς της θεραπείας βιοσυντονισμού, στην οποία εμφανί-
στηκαν τα πρώτα «μαργαριτάρια»! Κατά την διάρκεια μιας εβδομάδας, 
υποβάλλονται δεκάδες παραγγελίες  καθημερινά και πραγματοποιού-
νται προσωπικές διαβουλεύσεις και ομαδικές παρουσιάσεις, δοκιμές 
βιοσυντονισμού από το πρωί έως το βράδυ χωρίς την παραμικρή δι-
ακοπή. Τα αποτελέσματα της πρώτης επίσκεψης στην Πολωνία από 
εκπροσώπους της εταιρείας μας αποδείχθηκαν μεγαλοπρεπή.

Αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες και σύντροφοί μου, η πραγματικότητα 
είναι:

Κανένας και τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει την 
παγκόσμια ανάπτυξη στους πρόποδες της οποίας 
βρίσκεται η εταιρία μας.

Ο καθένας μας έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στην εξέλιξη της 
εταιρείας DEHolding και να λάβει αντίστοιχα οικονομικά και επαγγελ-
ματικά οφέλη και πλεονεκτήματα από αυτό. Θυμηθείτε,  ο επαγγελμα-
τικός μας στόχος ανάπτυξης Είναι ολόκληρος ο πλανήτης.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη δημιουργία των ιδανι-
κών συνθηκών για αυτό και να προετοιμαστείτε για το αδύνατο ... 
που εμείς το κάνουμε εφικτό! 

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
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ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ

ΤΑ ΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ
Παρά το γεγονός ότι η Πολωνία είναι η πατρίδα μου, δεν φαντάστηκα ποτέ την εμ-

φάνιση των τεχνολογιών Deta-Elis Holding στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της! 

Ωστόσο, η DEHolding μας δείχνει κάθε μέρα την ικανότητά της να υπερβαίνει τα όρια 

που συχνά δημιουργούμε στις σκέψεις μας. Και τώρα, αυτό που νόμιζα ότι ήταν απί-

στευτο έγινε πραγματικότητα. Η Πολωνία έκανε τα πρώτα, αλλά ήδη εντυπωσιακά 

της βήματα προς την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικογένειας της εταιρείας μας. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Αγνή Ζαλέσκα-Παλαιολόγου

Γενική Διευθύντρια της Deta Elis Greece, 
Υπεύθυνη για την ανάπτυξη και προώθηση στην Ευρώπη

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ 
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΟΛΑ

Όλα ξεκίνησαν με μια πολύ ελπιδοφόρα συνεργασία με έναν επιστήμονα  
και έναν ειδικό δικτύων μάρκετινγκ, τον κ. Adam Anchikovsky, ερευνητή 
σύγχρονων μεθόδων εναλλακτικής ιατρικής, ο οποίος εξοικειώθηκε με τις 
τεχνολογίες μας στις αρχές της άνοιξης του 2019.

Ο απεριόριστος ενθουσιασμός του για την εφαρμογή του βιοσυντονισμού 
εκδηλώθηκε ήδη κατά τις πρώτες συναντήσεις μας στο Skype και, φυσικά, 
χωρίς να χάσουμε ένα λεπτό, απέκτησε ολόκληρη τη σειρά των προϊόντων 
μας, ξεκινώντας με μοναδικά συμπληρώματα έξυπνης κυττατικής θρέψης 
DeLixir και την καινοτόμο φορητή θεραπεία βιοσυντονισμού, τις συσκευές 
της σειράς DeVita για αποκατάσταση στο σπίτι και μέχρι την εξειδικευμένη 
συσκευή διάγνωσης DeVita Professional.

Μετά από αυτήν την επένδυση, ξεκίνησε μια διεξοδική ατομική του με-
λέτη των δυνατοτήτων τόσο των φορητών συσκευών όσο και του δια-
γνωστικού εξοπλισμού DeVita Professional. Ταυτόχρονα, εξέφρασε έντονο 
ενδιαφέρον για τα προϊόντα έξυπνης κυτταρικής θρέψης DeLixir, τα οποία 
αμέσως έγιναν μέρος της καθημερινής του διατροφής. Ήμασταν έκπληκτοι 
από το γεγονός ότι ο κ. Anchikovsky άρχισε να εμπορεύεται αυτά τα προϊό-
ντα χωρίς κίνητρα και με ατομική υποστήριξη και από μόνος του, όπως ο 
ήλιος, κατακλείσθηκε από αυτήν την ιδέα και αμέσως άρχισε να την διαδί-
δει στους φίλους και τους γνωστούς του.

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα εκπληκτικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του κ. Anchikovsky 

έγιναν εμφανή σχεδόν έξι μήνες αργότερα, όταν τον Οκτώβριο του ίδιου 
έτους διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το πρώτο 
ιατρικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη χρήση και την εφαρμογή συσκευ-
ών DeVita Professional στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, Βαρσοβία, με 
επικεφαλής τον Ιωάννη Αναγνωστόπουλο – Phd, Γενικό Ιατρό-Ομοιοπα-
θητικό-Φυσικοπαθητικό, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου THE UNIVERCITY OF 
AMERICA, Ακαδημαϊκό – Ρωσικής Ακαδημίας Ιατρικών και Τεχνολογικών 
Επιστήμων, Ειδικό στις εφαρμογές του βιοσυντονισμού.

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπήρξε ρεκόρ συμμετοχών, 
χάρη στις προσπάθειες του κ. Anchikovsky. Μας εξέπληξε βαθιά 
και ευχάριστα το γεγονός ότι 27 άτομα συμμετείχαν σε αυτό το 
εξειδικευμένο σεμινάριο, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών 
υγείας από την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Σουηδία.

Η επιτυχία αυτής της εκστρατείας ήταν τόσο μεγάλη που μετά 
από αυτήν, ο Διευθυντής Παγκόσμιας Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ, 
κ. Βασίλης Παλαιολόγου, διοργάνωσε επίσης σεμινάρια σχετικά με 
τη μοντελοποίηση και τον σχεδιασμό καμπανιών μάρκετινγκ για 
την εταιρεία μας.

DEHolding

Από εκείνη την ημέρα και μετά, ένας μεγάλος αριθμός συμμετεχό-
ντων έδειξε ενδιαφέρον και άρχισε να δημιουργεί τα δικά του δίκτυα 
πωλήσεων για προϊόντα της DEHolding, των οποίων ο κύκλος εργασι-
ών υπερέβη όλες τις προσδοκίες μας, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την 
ταχύτητα με την οποία συνέβη αυτό.

Και τώρα είμαστε ευτυχείς που έχουμε αυτόν τον εξαίρετο άνθρω-
πο ανάμεσα στους συνεργάτες μας, με τον οποίο έχουμε εξαιρετική 
συνεργασία και ταυτόχρονα προετοιμάζουμε το επόμενο ταξίδι μας 
στην Πολωνία το 2020, κατά τη διάρκεια του οποίου θα πραγματοποι-
ηθεί ένας νέος κύκλος ιατρικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Έτσι, αγαπητοί μου συνεργάτες, δηλώνουμε ότι η DEHolding δεν 
σταματά.

Η επιχείρησή μας εξελίσσεται συνεχώς και περιμένει μόνο τους 
σωστούς ανθρώπους για να αναπτυχθεί προς τη σωστή κατεύθυν-
ση. 

deholding.gr

Deta-Elis-Holding-Greece-Cyprus-760984010672444

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
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Κωνσταντίνος Λίτσος

Γενικός Διευθυντής της αντιπροσωπείας της Deta Elis Holding στην Γερμανία

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟ ΥΨΟΣ

Η συνεχής ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων μας είναι η 
αρχή μιας ταραχώδους δημιουργικής περιόδου, αναδεικνύοντας τις τεχνο-
λογικές δυνατότητες του καινοτόμου εξοπλισμού DeVita Mini, καθώς και 
τον θεραπευτικό και διαγνωστικό εξοπλισμό της DEHolding.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να παραλείψω να σημειώσω την εξέλι-
ξη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου της 
εταιρείας, και συγκεκριμένα τη συνεχώς διευρυνόμενη σειρά προσθέτων 
συμπληρωμάτων «έξυπνης» κυτταρικής θρέψης DeLixir. Είναι μια σειρά 
καινοτόμων συμπληρωμάτων διατροφής σε υγρή μορφή που βοηθούν 
στην αύξηση της αντοχής του σώματος και παρέχουν πολλά οφέλη στην 
αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους.

Όσον αφορά την ανάπτυξη, πρέπει να παραδεχτώ ότι από το 2018, η 
επιχείρησή μας στη Γερμανία και, συνεπώς, όλα τα δίκτυα των γερμανών 
συνεργατών μας, έχουν αναπτυχθεί από 200 έως 400%. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, πολλοί από τους συνεργάτες μας έλαβαν νέους τίτ-
λους και επιτεύγματα. Επίσης, δόθηκε η δέουσα προσοχή στην απαραίτητη 
εκπαίδευση των υπαρχόντων συνεργατών μας και άλλων επαγγελματιών 
υγείας ώστε να μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον αυτής της χώρας.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κάθε μήνα διοργανώνουμε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις στον το-

μέα της ιατρικής και της τεχνολογίας στα γραφεία μας και σε άλλα 
διαφορετικά ιδρύματα σε όλη τη Γερμανία. Διοργανώνουμε επίσης 
εξειδικευμένες συναντήσεις για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
μας, με τη συμμετοχή των συνεργατών μας που θέλουν να είναι στην 
πρώτη γραμμή του κλάδου και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και τις 
ικανότητές τους σε όλα τα επίπεδα.

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Στην καρδιά της ανάπτυξης της Deta-Elis Holding στη Γερμανία, σε 

αυτή τη νέα εποχή, βρίσκονται οι περιοχές της Μπάγερν και της Βό-
ρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας! Ταυτόχρονα, ο ρυθμός ανάπτυξης και 
δραστηριότητας του δικτύου μας στην Αυστρία είναι εντυπωσιακός 
και οι εξαιρετικές προοπτικές προώθησης στην Ελβετία βρίσκονται 
ήδη στον ορίζοντα.

Η Κεντρική Ευρώπη είναι μια τεράστια αγορά με απίστευτο δυναμι-
κό καταναλωτών που μπορεί να προσφέρει φανταστικά αποτελέσμα-
τα και αναμένουμε την καλύτερη ανάπτυξη το 2020-2021.

Η παγκόσμια εντατική ανάπτυξη της Deta-Elis Holding μας εμπνέει 
για να πάρουμε ηγετική θέση και για τεχνολογική αυτο-βελτίωση για 
να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες συνθήκες για την καθημερινή ζωή 
των ανθρώπων στο εγγύς μέλλον.

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Φυσικά δεν μπορώ να αγνοήσω και τους πολύ-

τιμους ειδικούς μας σε όλες τις γερμανόφωνες 

χώρες, οι οποίοι έχουν γίνει ένα ιδιαίτερα σημα-

ντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειας 

της Deta-Elis Holding.

Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ευχαριστήσω από 

τα βάθη της καρδιάς μου ανθρώπους όπως η κα. 

Manuela Archold, η κα. Iris Kamp, η κα. Sabine 

Selinger και η κα. Elena Barandun για την πολύτιμη 

συνεισφορά τους στην στρατηγική ανάπτυξη ενός 

παγκοσμίου φαινομένου όπως η DEHolding.

deholdingstore.de

deh.gmbh
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DEHOLDING

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Από το τελευταίο τεύχος του περιοδικού DEHolding Life,  

η Deta-Elis Holding στη Γερμανία πέρασε μια άλλη περίοδο 

αναδιοργάνωσης και ενοποίησης, αλλά αυτή τη φορά επι-

κεντρώνεται στην απόλυτη επιτυχία. 
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ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΗΣ

DEVITA

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την τεχνολογία DeVita ήταν ο λόγος για το 
πρώτο μακρινό ταξίδι μας: επισκεφθήκαμε την Αυστραλία. Τον Ιούνιο του 
2018, οι τεχνολογίες DEHolding παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην ήπει-
ρο της Αυστραλίας.

Επισκεφθήκαμε για πρώτη φορά τη Μελβούρνη, όπου εγώ και ο συνερ-
γάτης μας κ. Ηλίας Γρατσιάς είχαμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε διά-
φορα συνέδρια, συναντήσεις και παρουσιάσεις των τεχνολογιών μας, προ-
κειμένου να τις εφαρμόσουμε αποτελεσματικά και σωστά. Στις εκδηλώσεις 
αυτές συμμετείχαν κυρίως Έλληνες κάτοικοι της πόλης, οι οποίοι ήταν απο-
λύτως έτοιμοι να αγκαλιάσουν νέες εμπειρίες στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης.

Έτσι, οργανώθηκαν διάφορες παρουσιάσεις της μεθόδου αποκατάστασης 
με βιοσυντονισμό μέσω φορητών συσκευών της σειράς DeVita. Επίσης, με 
την χρήση φορητού εξοπλισμού, πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες διάγνωσης 
και ανάπτυξης μαθημάτων αποκατάστασης για πολλούς που ήρθαν σε εμάς.

Ιωάννης Αναγνωστόπουλος

Δόκτωρ Επιστημών (Phd), Γενικός Ιατρός-Ομοιοπαθητικός-Φυσικοπαθητι-
κός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου THE UNIVERCITY OF AMERICA, Ακαδημαϊ-
κός - Ρωσικής Ακαδημίας Ιατρικών και Τεχνολογικών Επιστήμων, Ειδικός 
στις εφαρμογές του βιοσυντονισμού.

ΤΑΞΙΔΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στο τέλος της πρώτης επίσκεψής μας στην Αυστραλία, καταφέραμε 
να δούμε από πρώτο χέρι τις δυνατότητες που αντιπροσωπεύουν οι 
τεχνολογίες και οι θεραπείες βιοσυντονισμού. Ο μεγάλος ενθουσια-
σμός των ανθρώπων που χρησιμοποίησαν τη σειρά DeVita ήταν ο λό-
γος για την οργάνωση του δεύτερου ταξιδιού μας τον Οκτώβριο του 
ίδιου έτους.

Η δεύτερη επίσκεψη περιλάμβανε έναν νέο κύκλο παρουσιάσεων, 
συνεδρίων και ιατρικών εξετάσεων για μεγαλύτερο κοινό από ό, τι την 
προηγούμενη φορά. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα μέσω του οποίου δεκαοκτώ νέοι γιατροί και θεραπευτές 
εντάχθηκαν στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα, και εκπαιδεύτηκαν στη 
χρήση της συσκευής DeVita Professional και στον προγραμματισμό των 
Mini και Base συσκευών από την 

vitamedg

ΣΤΗΝ  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
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ΣΤΗΝ  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Όλοι οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντυπωσι-

άστηκαν βαθιά από τις απίστευτες νέες ευκαιρίες που επέκτειναν 
τους ορίζοντες της αποκατάστασης και της πρόληψης, που άνοιξαν 
με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών.

Η πρόσκληση αφορούσε την παρουσίαση των τεχνολογιών Deta-Elis 
Holding στο συνέδριο των ιατρών ολιστικής προσέγγισης. Έτσι, για 
άλλη μια φορά, οι επαναστατικές προηγμένες μέθοδοι της θεραπεί-
ας βιοσυντονισμού DEHolding παρουσιάστηκαν με απίστευτο θρίαμβο 
στους κατοίκους αυτής της μακρινής ηπείρου.

Το Συνέδριο Ολιστικής Ιατρικής πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 
2019 στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, με τη συμμετοχή περισσότε-
ρων από 200 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων πολλών εκπροσώπων 
εναλλακτικής ιατρικής και γιατρών από διάφορες πόλεις της Αυστρα-
λίας, συγκεκριμένα: Μελβούρνη, Περθ, Μπρίσμπεϊν και άλλες περιο-
χές της νότιας και ανατολικής Αυστραλίας. Το επίκεντρο ήταν όλα τα 
πλεονεκτήματα του καινοτόμου εξοπλισμού μας, όπως το γεγονός ότι 
η θεραπεία με βιοσυντονισμό έχει γίνει, χάρη στις εξελίξεις της Deta-
Elis Holding, μια άλλη μεθόδος θεραπείας στο σπίτι.

Στο τέλος του συνεδρίου, τουλάχιστον 20 νέοι ιατροί υπέβαλαν αί-
τηση για τον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης στην ιατρική χρήση διαγνω-
στικών και θεραπευτικών συσκευών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΑΣ

 Περισσότερα από 200 άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, συ-
μπεριλαμβανομένης κυρίως της ασθένειας Lyme, έχουν βιώσει τα 
εξαιρετικά αποτελέσματα της χρήσης τεχνολογιών DeVita και, με τη 
σειρά τους, μας συστήνουν όλο και πιο συχνά στους φίλους και τους 
γνωστούς τους για διάγνωση και αποκατάσταση.

Στο εγγύς μέλλον, η ανάπτυξη της DEHolding στην Αυστραλία θα 
φτάσει σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο, καθώς πολλοί από τους κα-
τοίκους της πιστεύουν στα οφέλη της ολιστικής προσέγγισης για την 
υγεία και τη μακροζωία, την οποία εμείς υποστηρίζουμε.Η αυστραλια-
νή ήπειρος, που βρίσκεται πολύ μακριά από τα σύνορα της Ευρώπης, 
έχει γίνει πρότυπο για ολόκληρη την οικογένεια της DEHolding.

Τα αποτελέσματα της χρήσης αυτού του εξοπλισμού ήταν τόσο πειστικά στις περιπτώσεις ασθενειών που 
παρατήρησα, που στο επόμενο τρίτο ταξίδι μου στην Αυστραλία, προσκλήθηκα σε δύο κέντρα εναλλακτικής 
ιατρικής στο Queensland.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η εμπει-
ρία, ήταν μοναδική για όλη τη διάρκεια της παρουσίας 
μου στην εταιρεία σχεδόν από τη στιγμή της δημιουρ-
γίας της, έχει επεκτείνει τους ορίζοντές μου, τόσο 
από άποψη γνώσεων όσο και από πλευράς ανθρώ-
πινων σχέσεων. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για όλα 
όσα συμβαίνουν στα πλαίσια αυτής της σχέσης, και 
ελπίζω να συνεχίσω αυτό το μονοπάτι, το οποίο εί-
ναι γεμάτο με αναντικατάστατα συναισθήματα όπως 
η αγάπη και η εμπιστοσύνη! 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Ακριβώς σε τόσο έντονα χρώματα και ενέργειες αναπτύσσεται η ομάδα της 
DEHolding! Κάθε χρόνο οι πιο ενεργοί συμμετέχοντες στον Επιχειρηματικό 
Μαραθώνιο της εταιρείας αναγνωρίζονται στην εορταστική εκδήλωση 
της χρονιάς — Συνέδριο ηγετών! Εδώ γιορτάζονται και επιβραβεύονται 
τα επιτεύγματα των συμμετεχόντων στον μαραθώνιο, καθώς και 
μεταμορφώσεις, οι οποίες για μεγάλο χρονικό διάστημα διακατέχουν όλα 
τα μέλη της μεγάλης ομάδας μας για θετικότητα, υγεία και επιτυχία!

Ειλικρινά μεταβιβάζοντας τις γνώσεις τους και βοηθώντας τους 
ανθρώπους να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους, όλοι έχουν μια 
ευτυχισμένη 

ΖΩΗ ΣΑΝ ΜΙΑ ΛΑΜΠΡΗ ΝΙΚΗ

ευκαιρία να λάβουν μια αξιοπρεπή ανταμοιβή από την εταιρεία! 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε το BUSINESS MARA-
THON, στο οποίο συμμετέχει οποιοσδήποτε συνεργάτης της DEHolding, 
και μπορεί να λάβει ευρεία αναγνώριση των ταλέντων και απολαβή 
πολύτιμων δώρων για τα εξαιρετικά του αποτελέσματα.

Υπάρχουν 8 υποψηφιότητες στον Επιχειρηματικό Μαραθώνιο. 
Μπορείτε να επιλέξετε μόνοι σας μια από αυτές ή περισσότερες — η 
απόφαση είναι δική σας! 

Τι θα μπορούσε να είναι πιο αξιοσέβαστο και πιο ενδιαφέρον από το να είσαι σε έναν κύκλο ομοϊδεατών, 
που διέπεται από τεράστια επιτυχία και πληθώρα νέων ιδεών;

Η DEHolding αναγνωρίζει με ευγνωμοσύνη τα υψηλά αποτελέσματα των 

συνεργατών της, των οποίων τα επιτεύγματα δείχνουν ότι εξελισσόμαστε προς 

τη σωστή κατεύθυνση. Μαζί χτίζουμε μια επιχείρηση που έχει ένα ισχυρό και 

λαμπρό μέλλον!
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ-
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 

DEHOLDING 2020

1. MASTER SMM

Η νίκη στην υποψηφιότητα απονέμεται στον συνεργάτη με τις περισσότερες δημοσιεύσεις σε 
διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προωθούν την DEHolding και την ιδέα της ευεξίας. 

3. STEP MASTER

Η νίκη στην υποψηφιόητα απονέμεται στον συνεργάτη που έχει εγγραφεί στην επιχείρησή του 
στην DEHolding και ολοκλήρωσε τον μέγιστο αριθμό Step σύμφωνα με το σχέδιο μάρκετινγκ της 
εταιρείας.

5. THE BUSINESS DEVELOPMENT MASTER 

Η νίκη στην υποψηφιόητα απονέμεται στον συνεργάτη που θα επηρεάσει αποτελεσματικότερα 
την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των συνεργατών του στο άνοιγμα και ανάπτυξη νέων περιοχών.

8. BUSINESSPERSON OF THE YEAR

Νικητής αυτής της υποψηφιότητας θα είναι ο πιο ενεργός συνεργάτης που θα καταδείξει με 
μεγαλύτερη σαφήνεια και αποτελεσματικότητα την επιχειρηματική του δραστηριότητα στην 
προώθηση της επιχειρηματικής ιδέας της DEHolding.

2. RECRUITMENT MASTER

Η νίκη στηνυποψηφιότητα απονέμεται στον συνεργάτη που θα προσελκύσει τον μεγαλύτερο  
αριθμό προσωπικά προσκεκλημένων συνεργατών στην επιχείρηση.

4. MASTER WELCOME BUSINESS

Η νίκη στην υποψηφιότητα απονέμεται στον συνεργάτη που έχει συμπληρώσει τον μεγαλύτερο 
αριθμό προσωπικά προσκεκλημένων συνεργατών, στο πρόγραμμα WELCOME BUSINESS (WB).

6. THE BEST SPEAKER OF THE YEAR

Η νίκη στην υποψηφιότητα θα απονεμηθεί στον συνεργάτη που θα έχει τις περισσότερες φορές 
τον ρόλο του ομιλητή σε εκδηλώσεις τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακές, για την προώθηση της 
επιχείρησης και της ιδεολογίας της DEHolding.

7. HEALTH PROFESSIONAL OF THE YEAR

Νικητής στην υποψηφιότητα αυτή, θα είναι ειδικός στον τομέα των τεχνολογιών DeVita, ο 
οποίος είχε την πιο ενεργή συμμετοχή στη διεθνή προώθηση και βελτίωση των τεχνολογιών της 
DEHolding.
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Ως λέκτορας, ερευνητής και χρήστης του βιοσυντονισμού, παρατηρώ 
συχνά στην ιατρική μου πρακτική και ακούω υπέροχες ιστορίες για τα 
εκπληκτικά αποτελέσματα από τους μαθητές μου που χρησιμοποιούν 
τις τεχνολογίες της DEHolding. Αποτελέσματα που είναι απλώς 
αδύνατο να επιτευχθούν με άλλους τρόπους.

Καθ ‘όλη τη διάρκεια της ιστορίας μου σχετικά με τη χρήση των 
δυνατοτήτων του βιοσυντονισμού, μιας μεθόδου που έχει πολλές 
προοπτικές, παρατήρησα προσωπικά την αποτελεσματικότητα 
της αποκατάστασης από ένα τεράστιο φάσμα ασθενειών. Έχω 
σημειώσει εξαιρετικά αποτελέσματα κατά τη διόρθωση των ψυχο-
συναισθηματικών καταστάσεων, τον καθαρισμό του σώματος από 
διάφορα παράσιτα, τα οποία δημιουργούν συνθήκες για την έναρξη 
και την ανάπτυξη ασθενειών. Με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
και διερευνώντας όλα τα αίτια με τη βοήθεια των συχνοτήτων 
των συσκευών DeVita Energy, DeVita Ritm και DeVita AP, η οξεία 
προστατίτιδα εξαφανίζεται μέσα σε λίγες ημέρες, τα ινομυώματα 
της μήτρας μειώνονται, οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος 
εξαλείφονται μέσα σε λίγες ημέρες, η ζωτικότητα αυξάνεται και ούτω 
καθεξής. 

Ανά τα χρόνια πρακτικής μου, έχω αποκτήσει μαθητές που έγιναν 
οπαδοί μου. Βλέποντας τα εκπληκτικά αποτελέσματα της χρήσης των 
διαγνωστικών και θεραπευτικών συχνοτήτων του εξοπλισμού της DE-
Holding, γίνονται οπαδοί της νέας  αυτής μεθόδου. 

Γεώργιος Γεωργίου

ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ειδικός στη φυσιοθεραπεία και την ολιστική ιατρική. Λέκτορας για τον βιοσυντονισμό, ερευνητής και συγγραφέας για την — www.deta-elis-uk.com 
Διευθυντής του Ολιστικού Κέντρου Υγείας «Da Vinci» — www.naturaltherapycenter.com. Εφευρέτης και ερευνητής του HMD ™ 
(Αποτοξίνωση από βαρέα μέταλλα) — www.detoxmetals.com 
Εμπνευστής και δημιουργός του MAF365 (Στοματική και διατροφική ανοσοθεραπεία) https://www.worldwidehealthcenter.net/product/oral-colostrum/ 
Ιδρυτής και διευθυντής του Ινστιτούτου Ολιστικής Ιατρικής του «Da Vinci» — www.collegenaturalmedicine.com

Καθηγητής Γεώργιος Γεωργίου, Ph.D., ND, D.Sc (AM)., M.Sc., B.Sc., C. Psychol., AFBPsS., C.Biol., MSB., FAACS., ABS., ACS., DipION ., MH, AMH., GCRN., MRNI., FBIH.

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
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ΤΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μια κοπέλα από τους μαθητές μου που συνεργάζεται με πελάτες 
στη Νότια Αραβία μοιράστηκε με ενθουσιασμό τα αποτελέσματά της 
μαζί μου:

«Έχω μια άλλη απίστευτη ιστορία. Μία από τις κόρες μου έχει 
εγκεφαλική παράλυση και εγώ την θεράπευσα για απώλεια ακοής, 
την οποία, όπως πιθανότατα γνωρίζετε, αυτοί οι ασθενείς χάνουν 
συχνά κατά τη γέννηση.

Μετά τις πρώτες 15 συνεδρίες του συνδυασμού κβαντικής 
θεραπείας φωτός και σύνθετης θεραπείας στο DeVita Profession-
al, η ακοή βελτιώθηκε έως και κατά 40 ντεσιμπέλ σε ορισμένες 
συχνότητες. Διεξήγαμε 15 ακόμη συνεδρίες και τώρα δεν χρειάζεται 
πλέον να φοράει ακουστικό βαρηκοΐας. Θα ήθελα να το μοιραστώ 
μαζί σας, καθώς νομίζω ότι είναι απίστευτο και υπέροχο. Για να είμαι 
ειλικρινής, δεν πίστευα ότι θα λειτουργούσε για έναν ασθενή με αυτήν 
την πάθηση, αλλά ο βιοσυντονισμός είναι πραγματικά υπέροχος!»

Μια άλλη πρόσφατη αναφορά του συναδέλφου μου από τη 
Σιγκαπούρη:

«Νιώθω πολύ χαρούμενος που κατάφερα να βοηθήσω έναν φίλο 
με λέμφωμα σταδίου 4. Μόλις μου τηλεφώνησε για να μου πει ότι 
οι γιατροί του είχαν ακυρώσει τις θεραπείες, επειδή οι τρέχουσες 
εξετάσεις έδειξαν ότι δεν υπήρχε πλέον καρκίνος, είχε θεραπευτεί 
πλήρως! Βασικά, χρησιμοποίησα το DEPULS+ για να παρακολουθήσω 
την κατάστασή του για διάφορες παραμέτρους υγείας, ενώ 
ταυτόχρονα ενεργοποιούσα διάφορα σύνθετα προγράμματα σε 
συσκευές DeVita Ritm και DeVita AP για βαθύ καθαρισμό από παράσιτα, 
αφαίρεση συσσωρευμένων τοξινών καθώς και αποκατάσταση των 
αποδυναμωμένων οργάνων και συστημάτων. Βοήθησα επίσης στην 
βελτιστοποίηση της διατροφής του για να διατηρήσει ένα αλκαλικό 
περιβάλλον στο σώμα που γενικά δεν ευνοεί τα καρκινικά κύτταρα. 
Αυτές οι τεχνολογίες ενεργειακής ιατρικής μπορούν πραγματικά να 
σώσουν ζωές!»

Υπάρχουν τόσες πολλές περιπτώσεις αποτελεσματικής βοήθειας 
στην ενεργειακή ιατρική που θα ήθελα πολύ να αναγνωρισθούν οι 
συσκευές βιοσυντονισμού DEHolding από την επίσημη ιατρική και θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία διαφόρων ασθενειών 
σε όλο τον κόσμο.

Η ενεργειακή ιατρική είναι το φάρμακο του μέλλοντος και θα 
επικεντρωθώ πολύ στην περαιτέρω έρευνα σε αυτές τις τεχνολογίες, 
ώστε να μπορούμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια 
τις συχνότητες συντονισμού για την αποκατάσταση από διάφορες 
ασθένειες και για την εξάλειψη ανθεκτικών στα αντιβιωτικά 
οργανισμών που γίνονται απειλές για τη δημόσια υγεία θέτοντας σε 
κίνδυνο τη ζωή πολλών ανθρώπων.

Το όραμά μου για τις δυνατότητες της ενεργειακής ιατρικής και της 
βιοσυντονισμού βρίσκεται στα περισσότερα από τα 23 βιβλία που έχω 
γράψει για πολλές πτυχές της ολιστικής ιατρικής.

Η συνεργασία μου με την DEHolding μου επιτρέπει, χρησιμοποιώντας 
προηγμένες τεχνολογίες ευεξίας, να βοηθήσω έναν τεράστιο αριθμό 
ανθρώπων να είναι υγιείς. Είμαι απίστευτα χαρούμενος για αυτό, και 
εκμεταλλευόμενοι αυτήν την ευκαιρία, θα ήθελα να εκφράσω την 
ευγνωμοσύνη μου στους επικεφαλής της εταιρείας που μου έδωσαν 
τους τιμητικούς τίτλους Επιχειρηματίας της Χρονιάς και Ιατρός της 
Χρονιάς το 2017

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ-
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΧΡΟΝΙΑΣ 2017

ΕΠΙΧΗΡΗΜΑΤΙΑΣ ΤΗΣ 
ΧΡΟΝΙΑΣ 2017

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

HEALTH 
PROFESSIONAL 
OF THE YEAR 

BUSINESSPERSON 
OF THE YEAR
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Αλεξάντρ Σεμένι

Είμαι γιατρός εδώ και 40 χρόνια και μου αρέσει πολύ. Μου φαίνεται ότι 
δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο για να κερδίσω τον μαραθώνιο. Απλώς κάνω αυτό 
που μου αρέσει επαγγελματικά, με υγιή τρόπο, χωρίς να με επηρεάζει ο 
χρόνος ή οι διάφορες περιστάσεις.

Έχω εξοικειωθεί με τις τεχνολογίες DEHolding για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, πιθανώς για περισσότερο από 15 χρόνια. Και λόγω της 
κατασκευής τους, της ευκολίας, της αποδοτικότητας, της φορητότητας και 
της ευελιξίας τους, διατηρούν σταθερά τη μόνιμη θέση τους στην ιατρική 
εργαλειοθήκη μου.

Ερχόμουν σε επαφή με μεγάλο αριθμό πελατών και έπρεπε να 
αντιμετωπίσω μια ποικιλία περιπτώσεων στις οποίες δεν ήταν δυνατό 
να επιτύχω καλά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της 
κλασικής ιατρικής. Αυτό ισχύει επίσης για την ορθότητα της διάγνωσης και 
την επάρκεια της συνταγογραφούμενης θεραπείας.

Κατά κανόνα, αυτοί οι απελπισμένοι ή δυσαρεστημένοι ασθενείς 
στρέφονται σε μένα στο κέντρο «Εικόνα της υγείας». Και το σημείο εδώ δεν 
αφορά τα προσόντα των συναδέλφων μου, αλλά τους περιορισμούς της 
κλασικής προσέγγισης, η οποία είναι σίγουρα ιατρική έκτακτης ανάγκης. 
Αλλά όταν πρόκειται για την αποκατάσταση της υγείας, τότε υπάρχει μια 
σαφής προτεραιότητα για τις μεθόδους θεραπείας, μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση με τη συμπερίληψη μιας εξατομικευμένης και συναισθηματικής 
προσέγγισης. Δεν υπάρχουν πρωτόκολλα και πρότυπα εδώ, και η ιατρική 
γίνεται τόσο δημιουργική όσο η τέχνη, επειδή δεν υπάρχουν παρόμοιες 
περιπτώσεις. Και είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε πώς, πότε και γιατί 
εμφανίστηκε αυτή η ασθένεια σε έναν ασθενή και μαζί με αυτόν για να το 

καταλάβει προσεκτικά. Για μένα, αυτή η έρευνα είναι μια συναρπαστική 
διαδικασία και όσον αφορά την επίτευξη του αποτελέσματος, δεν 
είμαι μόνο από την πλευρά του ασθενούς, αλλά είμαι και αξιόπιστος 
συνεργάτης του.

Στη δουλειά μου, χρησιμοποιώ ολόκληρη τη σειρά προϊόντων DeVita, 
με βάση τα αποτελέσματα μιας εμπεριστατωμένης έρευνας, μιας 
ολοκληρωμένης διαγνωστικής προσέγγισης, μελετώντας τον τρόπο 
ζωής του ασθενούς, τα χαρακτηριστικά της σκέψης, τη διατροφή, τη 
συμπεριφορά του. Μόνο η κατανόηση όλων αυτών των αποχρώσεων, 
μαζί με τα ανεπτυγμένα σχήματα για τη χρήση των συσκευών μας, δίνει 
ένα γρήγορο, αξιόπιστο και βιώσιμο αποτέλεσμα στην αποκατάσταση 
της υγείας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ

Υποψήφιος Ιατρικών Επιστημών Ακαδημαϊκός Ιατρικών και 
Τεχνικών Επιστημών
Εμπειρογνώμονας στον τομέα των τεχνολογιών βιοσυντονισμού 
Διευθυντής του κέντρου υγείας «Εικόνα της υγείας»

ΕΤΟΣ 2018 

lido-zel.ru

obrazzdorovja

dok1711

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

HEALTH 
PROFESSIONAL 
OF THE YEAR
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Ιωάννης Αναγνωστόπουλος

Από τα πρώτα μου χρόνια στην Ιατρική Σχολή, άρχισα να ψάχνω τι είναι 
πραγματικά ένα φάρμακο, ένα φάρμακο που μπορεί να βοηθήσει με ασφαλή 
τρόπο. Από τη μία πλευρά, το σχήμα «Σύμπτωμα -> θεραπεία» που μας δίδαξαν 
δεν μπόρεσε να με βοηθήσει στην αναζήτησή μου, γιατί μετά τη θεραπεία με 
φάρμακα πολλοί ασθενείς επέστρεψαν στο νοσοκομείο με υποτροπιασμό 
της νόσου. Από την άλλη πλευρά, όταν άρχισα να ερευνώ τις παρενέργειες 
των χημικών (κάτι που δεν μας δίδαξαν ποτέ στην σχολή), κατέληξα στο 
συμπέρασμα ότι μερικές φορές κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό.

Η συνεχής έρευνά μου για μια πιο αποτελεσματική, ολοκληρωμένη και 
ασφαλέστερη μέθοδο θεραπείας με οδήγησε, αρκετά χρόνια αργότερα, 
στην ομοιοπαθητική, την οποία μελέτησα με το προνόμιο να είμαι μαθητής 
ενός εξαιρετικού ανθρώπου και καθηγητή, του Γιώργου Βιθούλκα, που είναι 
δάσκαλος και επαγγελματίας ομοιοπαθητικής.

Συνεχίζοντας την καριέρα μου ως γιατρός και ομοιοπαθητικός, ανακάλυψα 
την ύπαρξη της θεωρίας του Dr. Reckeweg για την ομοτοξικολογία, η οποία 
γέμισε τα κενά στη γνώση μου για την ομοιοπαθητική ως επιστήμη. Μαζί 
με αυτό, ερεύνησα την εξωκυττάρια μήτρα και τη θεωρία της λειτουργικής 
ιατρικής του Schimmel. Όλα αυτά με βοήθησαν να κατανοήσω βαθύτερα τις 
δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος και άνοιξαν νέες κατευθύνσεις για 
την αποτελεσματική φροντίδα των ασθενών.

Ο βιοσυντινισμός ήταν το φυσικό αποτέλεσμα της ιατρικής μου έρευνας. 
Έγινε μέρος της ιατρικής μου πρακτικής, ένα είδος παζλ που χρειαζόμουν 
για να δω ολόκληρη την εικόνα. 

Απέκτησα μεταπτυχιακό στην Κυτταρική Διατροφή από το Διεθνές 
Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και διδακτορικό στη Φυσιοθεραπεία 
από το Πανεπιστήμιο της Αμερικής. Το θέμα της διατριβής μου: «Ο 
ρόλος της εξωκυτταρικής μήτρας και της κυτταρικής μεμβράνης 
στην αναγέννηση και αποκατάσταση των κυττάρων.»

Συμμετέχω σήμερα στην έρευνα του Εργαστηρίου Μοριακής 
Βιολογίας της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, 
στόχος του οποίου είναι η μελέτη της επίδρασης των συχνοτήτων της 
συσκευής DeVita AP προκειμένου να εξουδετερωθούν οι παθογόνοι 
μικροοργανισμοί. Ταυτόχρονα, τελείωσα την συγγραφή του πρώτου 
μου βιβλίου, «Βιοσυντονισμός-Αλήθεια», το οποίο σύντομα θα είναι 
έτοιμο προς έκδοση.

Η Deta-Elis Holding είναι ένας πολύτιμος βοηθός και μοναδικός 
συνεργάτης για μένα, μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω να ψάχνω 
τους αιτιολογικούς παράγοντες κάθε συμπτώματος, δίνοντας 
προτεραιότητα σε ολόκληρο το άτομο. Είναι τιμή μου που η εταιρεία 
με υποστήριξε όλα αυτά τα χρόνια και αισθάνομαι ευγνώμων για 
την αναγνώριση της δουλειάς μου ως «Doctor of the Year» για δύο 
συνεχόμενα χρόνια.

Ως επιστήμονας, θα συνεχίσω να καλύπτω τις ανάγκες των 
ανθρώπων με την προηγμένη τεχνολογία της DEHolding. Επίσης, 
θα προσπαθήσω να διασφαλίσω ότι η μέθοδος βιοσυντονισμού θα 
γίνει γνωστή σε όλες τις γωνιές του κόσμου και, φυσικά, ότι όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι θα μαθαίνουν για την αποτελεσματικότητα 
των καινοτόμων τεχνολογιών DeVita.

ЕΡΕΥΝΑ
ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΗ

Υποψήφιος Ιατρικών Επιστημών, Γενικός Ιατρός, Ομοιοπαθητικός, 
Φυσιοπαθητικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου THE UNIVERCITY OF 
AMERICA, 
Ακαδημαϊκός - Ρωσικής Ακαδημίας Ιατρικών και Τεχνολογικών 
Επιστήμων, Ιατρικός Σύμβουλος της Deta-Elis Holding

Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να μελετήσω 
διεξοδικά στους ασθενείς μου πως η 
εξουδετέρωση των παθογόνων μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά τη διαδικασία βελτίωσης της 
υγείας.

ΕΤΟΣ 2018/2019

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
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Ρουσλάν Πιτσούγεφ

Ασχολούμαι με τις τεχνολογίες DEHolding από το 2004. Στην ιατρική μου 
πρακτική χρησιμοποιώ την συσκευή DeVita Professional και την συσκευή BRT 
σε όλες τις εκδόσεις τους από την αρχή της εμφάνισης τους στην εταιρεία 
και μέχρι σήμερα. Έχοντας εντοπίσει τα προβλήματα υγείας, προτείνω 
στους ασθενείς να χρησιμοποιούν στο σπίτι τις φορητές συσκευές DeVita 
Ritm για να αποκαταστήσουν την αρμονική λειτουργία των οργάνων και 
των συστημάτων και το DeVita AP για τον καθαρισμό του σώματος από τις 
παθογόνες λοιμώξεις που προκαλούν οξείες και χρόνιες ασθένειες. Μετά 
από πολλά χρόνια εργασίας μου με αυτόν τον αλγόριθμο, ήμουν τυχερός 
που επέδειξα την υψηλή απόδοση και την αβλαβή αυτή προσέγγιση για 
πολλά προβλήματα υγείας στον άνθρωπο.

Θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφέρω ότι χρησιμοποιώντας τις συσκευές De-
Vita στην πρακτική μου, είχα καλά αποτελέσματα σε σοβαρές ασθένειες 
όπως: ιχθύωση, σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσος του Πάρκινσον, νόσος Lyme 
(βορρελίωση), αιμορραγικός πυρετός, αρθρίτιδα, αρθροπάθεια, κυστικές 
ασθένειες, ασθένειες καρδιαγγειακού συστήματος, έκζεμα, ελμινθίαση, 
ιοί, μυκητιασικές λοιμώξεις, βακτηριακές λοιμώξεις, ασθένειες 
που προκαλούνται από πρωτόζωα, νευρώσεις, αϋπνία, τοξίκωση, 
συμπεριλαμβανομένης της τοξικοποίησης του αλκοόλ και ούτω καθεξής. 
Η λίστα είναι ατελείωτη.

Είμαι σε μια δημιουργική συνεργασία με την Deta-Elis Holding. Η εταιρία 
απασχολεί άτομα αφιερωμένα στον ευγενή σκοπό τους και είμαι πολύ 
χαρούμενος που αλληλεπιδρώ μαζί τους. Θεωρώ απαραίτητο να αναφέρω 
την τεράστια δημιουργική αποτελεσματικότητα της διοίκησης και των 
υπαλλήλων της εταιρείας. Η ενέργεια και η αφοσίωσή τους με εμπνέουν 
για να θαυμάσω και να συνεχίσω την περαιτέρω δουλειά.

Είναι πολύτιμο το ότι η εταιρεία αναπτύσσεται συνεχώς, 
κατασκευάζοντας νέο εξοπλισμό και προγράμματα για την βελτίωση 
της υγείας. Μελετώ εγκαίρως τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά 
με τα νέα ΣΕΤ προγραμμάτων, τα εταιρικά νέα, τα εκπληκτικά 
αποτελέσματα και τις δοκιμές. Παρακολουθώ επίσης συνεχώς όλα τα 
επιτεύγματα των τεχνολογιών και των μεθόδων μας, τα οποία έχουν 
πολύ καλή αξιολόγηση στο εξωτερικό.

Φυσικά, όλες αυτές οι πολύτιμες πληροφορίες με βοηθούν να 
επιτύχω καλά αποτελέσματα στη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων.

Και το γεγονός ότι έγινα ο γιατρός της χρονιάς ήταν μια ευχάριστη 
έκπληξη για μένα. Πώς έγινε; Απλό! Πρέπει να αγαπάτε το επάγγελμά 
σας!

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Εμπειρογνόμων βιοσυντονισμού, 
Στρατιωτικός Ιατρός, Παθολόγος 

μολυνσματικών ασθενειών

ΕΤΟΣ 2019

Και αυτό αποδεικνύει ότι η DEHolding 

παράγει πραγματικά υψηλής ποιότητας 

τεχνολογίες που μπορούν να βοηθήσουν 

έναν τεράστιο αριθμό ατόμων με 

διάφορα προβλήματα υγείας.

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

HEALTH 
PROFESSIONAL 
OF THE YEAR
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Ιούλιος Σουγκέικο

Ο κόσμος μας αλλάζει συνεχώς... Στην πραγματικότητα, ξυπνάμε κάθε 
πρωί σε έναν νέο κόσμο! Όποιος προσκολλάται στο παλιό και οικείο χάνει 
πάντα στον ανταγωνισμό. Η επιχείρηση οργανώνεται με τέτοιο τρόπο που 
πρέπει πάντα  είστε γνώστες των μεταβαλλόμενων συνθηκών ζωής και 
των νέων τάσεων. Αυτός που το κάνει αυτό είναι πάντα μπροστά.

Ο καθένας μπορεί να μάθει, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι έτοιμοι 
όλοι να εγκαταλείψουν την άνεσή τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΠΙΛΕΞΕ ΤΟ

«Επιχειρηματίας της χρονιάς 2017» 
Επικεφαλής της Deta-Εlis Ural LLC 
Emerald Master

ΕΤΟΣ 2017 

ΜΠΟΡΕIΤΕ να το κάνετε, αν το ΘEΛΕΤΕ! Η 

αποτελεσματικότητα είναι αυτό που διακατέχει 

τους επιτυχημένους ανθρώπους!

Η σύζυγός μου σπάνια χρησιμοποιεί πλοηγό (παρά το γεγονός ότι βρίσκεται 
στο smartphone της εδώ και καιρό) και αναρωτιέται συνεχώς πώς φτάνω 
στην μια ή την άλλη τοποθεσία στην πόλη τόσο γρήγορα. Νομίζει ότι τρέχω 
με τρελή ταχύτητα. Αλλά δεν αφορά την ταχύτητα, αλλά την τεχνολογία!

Χρησιμοποιώ συνεχώς τον πλοηγό, αν και γνωρίζω πολύ καλά τον δρόμο 
στην πόλη. Αυτό συμβαίνει διότι ο πλοηγός, επιλέγοντας μια συγκεκριμένη 
διαδρομή, λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους (κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, οδικές εργασίες, επικαλύψεις, ατυχήματα), τις οποίες ακόμη 
και ο πιο έμπειρος οδηγός ταξί στην πόλη δεν μπορεί να λάβει υπόψη. 
Γι’αυτό, στηριζόμενος στον πλοηγό, ακόμη και ένας νέος οδηγός μπορεί να 
επιλέξει την βέλτιστη διαδρομή και να υπερτερήσει του έμπειρου, αλλά 
προσκολλημένου στις παλιές μεθόδους, οδηγού ταξί.

Το ίδιο συμβαίνει και στις επιχειρήσεις...

Σήμερα, απλά πρέπει να επιλέξουμε αυτά τα εργαλεία που μας 
βοηθούν να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να διαγράφουμε τα όρια 
και να δημιουργήσουμε μια πραγματικά διεθνή επιχείρηση χωρίς 
να βγούμε από το σπίτι μας! Αυτό ισχύει ιδιαίτερα τώρα, όταν η 
πανδημία χτύπησε την ζωή μας σαν ένα γρήγορο τρένο, και μετά 
από αυτοαπομόνωση, ανατράπηκαν εντελώς οι παλιές και οικίες 
επιχειρηματικές μέθοδοι και εργαλεία, βασιζόμενοι στα οποία βάσιζε 
την επιτυχία του κάθε επιχειρηματίας.

Τώρα είναι δημοφιλή τα διαδικτυακά εργαλεία: διασκέψεις 
στο Zoom, διαδικτυακά σεμινάρια, συνομιλίες στο WhatsApp και 
διαδικτυακά κανάλια. Ακόμα και τα κοινωνικά δίκτυα, εκτός από το In-
stagram και το YouTube, σταματούν να συμπεριλαμβάνονται τόσο στις 
τάσεις!

Είτε θα προσαρμοστούμε, θα κυριαρχήσουμε και θα χρησιμοποιούμε 
αυτά τα εργαλεία, ή θα αντισταθούμε, θα προσκολληθούμε στο γνώριμο 
και θα αναρρωτιόμαστε τι θα συνέβαινε αν... Έχω περάσει πολλά, έχω 
μάθει πολλά, και κάποιοι «πρωτοπόροι» γίνονται εκατοντάδες φορές 
ισχυρότεροι εργαζόμενοι από μια παραλία στην Ταϊλάνδη!

Το καθήκον ενός σύγχρονου επιχειρηματία είναι να κάνει μια 
συμφωνία με τον εαυτό του και να αποφασίσει τι είναι πιο σημαντικό 
γι ‘αυτόν, η άνεση ή το αποτέλεσμα; Παρεμπιπτόντως, από τη δική μου 
εμπειρία θα πω ότι αν επιλέξετε το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, τότε θα σας φέρει 
χίλιες φορές περισσότερη άνεση και μαζί του μια νέα ποιότητα ζωής! 
Πάντα να επιλέγετε το αποτέλεσμα! 

Η άνεση τώρα, εμποδίζει την μεγαλύτερη 
άνεση στο μέλλον.

Юлий Сугейко

sugejko

yuliysugeiko

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

BUSINESS-
PERSON 

OF THE YEAR 
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Όλεγκ Κατσάνοφ

 Ένα πολύ σημαντικό γεγονός το 2018 ήταν η αναγνώρισή μου ως νικητής 
της υποψηφιότητας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» ανάμεσα σε 100.000 
συνεργάτες της DEHolding.

Η συνεργασία μας με την εταιρεία ξεκίνησε το 2015. Η γυναίκα μου Μαρίνα 
Κατσάνοβα και εγώ αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια οικογενειακή 
επιχείρηση. Για αποτελεσματική εργασία, έχουμε αναθέσει ξεχωριστές 
ευθύνες για την οργάνωση και την ανάπτυξη της επιχείρησής μας. Η 
Μαρίνα ανέλαβε το επιστημονικό και μεθοδολογικό έργο, την εκπαίδευση 
και την υποστήριξη των χρηστών των τεχνολογιών DeVita. Η κόρη μας 
Εκατερίνα, παρασιτολόγος, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών, ανέλαβε να 
την βοηθήσει σε αυτό. Από την άλλη πλευρά, ανέλαβα τις επιχειρηματικές 
διαδικασίες: την νομική αιτιολόγηση της επιχειρηματικής μας γραμμής, την 
δημιουργία δικτύου πελατών-συνεργατών, την οργάνωση και διεξαγωγή 
διαφόρων εκδηλώσεων, την εκπαίδευση, την αναζήτηση και προσέλκυση 
επιχειρηματιών σε εταιρική συνεργασία.

Τα πρώτα δύο χρόνια έλαβε χώρα η ίδρυση της επιχείρησής μας και 
βασίστηκε κυρίως σε εργασία εκτός σύνδεσης. Το καλοκαίρι του 2017, 
αλλάξαμε τη στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησής μας και πήραμε την 
απόφαση να μεταβούμε σε διαδικτυακή μορφή κατά 50% και να ενισχύσουμε 
τις εργασίες για την ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών μας. Αυτό το βήμα 
προκάλεσε αρχικά μια μικρή πτώση του κύκλου εργασιών και των εσόδων, 
αλλά μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018 σημαντική άνοδος παρουσιάστηκε σε 
πολλούς δείκτες, οι οποίοι μας επέτρεψαν να κατακτήσουμε τον τίτλο του 
Επιχειρηματία της Χρονιάς 2018.

Το 2017, μια καλή παράδοση γεννήθηκε στην DEHolding, ο «Επιχειρηματικός 
Μαραθώνιος», που διεξάγεται όλο το χρόνο και επιβραβεύει τους 
καλύτερους συνεργάτες με διάφορους τίτλους στο ετήσιο Συνέδριο 

Ηγετών. Οι υποψηφιότητες του «Επιχειρηματικού Μαραθωνίου» έχουν 
ως κίνητρο να προσελκύσουν νέους συνεργάτες να διεξάγουν ή να 
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, συνέδρια, 
να προωθούν τις τεχνολογίες μας στα κοινωνικά δίκτυα, επεκτείνοντας 
έτσι τα όρια της επιχείρησής τους και αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών.

Θέσαμε ως στόχο τον τίτλο του «Επιχειρηματία της Χρονιάς», 
καθορίσαμε ένα σχέδιο δράσης και ως αποτέλεσμα γίναμε νικητές 
πολλών υποψηφιοτήτων!

Για το 2018 η Μαρίνα και εγώ:

Διοργανώσαμε 32 εκδηλώσεις δια ζώσης και 48 διαδικτυακές 
εκπαιδεύσεις, γράψαμε 636 δημοσιεύσεις σχετικά με τις τεχνολογίες 
θεραπείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ολοκληρώσαμε τον 
μέγιστο αριθμό Step στο πρόγραμμα Welcome Business, ανοίξαμε 8 
νέες περιοχές σε ολόκληρη τη Ρωσία και την Ευρώπη και κατακτήσαμε 
τον τίτλο του Ruby Master.

Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων στην πιστή μου σύντροφο, τη Μαρίνα 
και την κόρη μας Εκατερίνα. Η επιτυχία μου δεν θα ήταν δυνατή χωρίς 
αυτές. Είμαι επίσης ευγνώμων στην ενεργή και καλά συντονισμένη 
ομάδα συνεργατών μας που αναπτύσσονται συνεχώς και είναι 
αφοσιωμένοι υποστηρικτές της τεχνολογίας.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους 
Ρομάν Νόβοκοφ και Τατιάνα Καναπλιόβα, τους ιδρυτές και διευθυντές 
της DEHolding, για την παροχή ευκαιριών, αφοσίωσης, υποστήριξης και 
αναγνώρισης αποτελεσματικών συνεργατών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

«Επιχειρηματίας της Χρονιάς 2018», Emerald Master
Ιδρυτής και ηγέτης του έργου «Welldeta», εκπαιδευτής επιχειρήσεων, 
εκπαιδευτής Υγιεινού τρόπος ζωής και του ρωσικού σωματικό-αθλητικού 
πολιτισμικού έργου (ГТО), επιχειρηματίας, δικηγόρος, έφεδρος αξιωματικός, 
συγγραφέας του βιβλίου «Οικογενειακή επιχείρηση με υπολογισμό»

ΕΤΟΣ 2018

Η επιτυχία έρχεται όταν η ευκαιρία συναντά την 
ετοιμότητα!

olegkachanov.ru

welldeta.ru

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

BUSINESS- 
PERSON 
OF THE YEAR 
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Κωνσταντίνος Λίτσος

Η πρώτη μου γνωριμία με το δικτυακό μάρκετινγκ έγινε το 1997. Με 
γοήτευσε η πραγματική ευκαιρία να δημιουργήσω τη δική μου επιχείρηση 
έξω από το στενό πλαίσιο της εγχώριας οικονομικής κατάστασης. Αυτό 
προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον μου και με παρακίνησε να αναλάβω δράση. 
Έχοντας μελετήσει τις ιδιαιτερότητες της δημιουργίας ενός δικτυακού 
επιχειρηματικού μοντέλου, δεν μετανιώνω ποτέ που το επέλεξα.

Η Deta-Elis Holding έχει γίνει ένα ιδιαίτερο ορόσημο για μένα στην ανάπτυξή 
μου. Είδα μια μοναδική επαγγελματική ευκαιρία που με ενθουσίασε και μου 
έδωσε απίστευτη εμπιστοσύνη ότι πρέπει απλώς να γίνω μέλος αυτής της 
οικογένειας.

Από την αρχή, κατάλαβα τη δυναμική αυτής της εταιρείας, καθώς 
διαθέτει καινοτόμα ψηφιακά προϊόντα και ένα κερδοφόρο κλιμακωτό σχέδιο 
απολαβών για τους συνεργάτες της.

Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι στην αρχή της ταχείας ανάπτυξης 
νέων τεχνολογιών βελτίωσης της υγείας, οι οποίες δεν είναι ακόμη γνωστές 
σε όλα τα μέρη του κόσμου. Ας θυμηθούμε τα πρώτα κινητά τηλέφωνα που 
έπληξαν την ελληνική αγορά το 1992. Εκείνη την εποχή, κανείς δεν περίμενε 
ότι τα κινητά τηλέφωνα θα είχαν τεράστιο αντίκτυπο στην επικοινωνία των 
ανθρώπων. Μετά από 28 χρόνια παρουσίας, τα κινητά τηλέφωνα, εκτός από 
την τεχνολογική τους ανάπτυξη, έχουν γίνει ένα απαραίτητο σε όλους προϊόν 
με απίστευτες οικονομικές δυνατότητες. Δεδομένης της υψηλής ζήτησης 
για τεχνολογία σε όλους τους τομείς, ας φανταστούμε τι θα συμβεί σε όλο 
τον κόσμο με τις τεχνολογίες ψηφιακής αποκατάστασης της DE-Holding σε 
5, 10, 20 χρόνια.... 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΗΓΕΣ

«Επιχειρηματίας της Χρονιάς 2018», 
Ruby Master, Γενικός Διευθυντής της αντιπροσωπείας της 
Deta Elis Holding στην Γερμανία

ΕΤΟΣ 2018

Με 7 χρόνια συνεχούς εργασίας, μπορώ να πω ότι 

για μένα η Deta-Elis Holding είναι η μόνη εταιρεία 

με την οποία πραγματοποιήθηκαν τα όνειρά μου! 

Η επιχείρησή μου έχει επεκταθεί σε πάνω από 

15 χώρες, και φυσικά θα συνεχίσω να δημιουργώ 

νέες προοπτικές ανάπτυξης για τον εαυτό μου 

και τους συναδέλφους μου.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αλλαγές που πραγματοποιούνται θα 
επιτρέψουν σίγουρα μεγάλη επιτυχία για όσους είναι συνεργάτες της 
DEHolding. Δεν γνωρίζω ούτε έναν λόγο να εγκαταλείψω σήμερα 
αυτές τις νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας καινοτόμες 
ιδέες και προωθώντας τεχνολογικά προϊόντα.

Πολλοί συνεργάτες αναρωτιούνται εάν υπάρχει ένα μυστικό για 
την επιτυχία. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα. 
Φυσικά υπάρχει ένα μυστικό ... και έχει πέντε βασικές πτυχές:

1) Καινοτόμο προϊόν

2) Στοχευμένη προσοχή

3) Αποφασιστηκότητα

4) Ενεργή Δράση

5) Πειθαρχία

Οραματιστείτε την επιτυχία σας και ετοιμαστείτε να κατακτήσετε 
ακόμα και τα άπιαστα όνειρά σας με την Deta-Elis Holding!

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
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Γιελένα, Βλάντιμιρ Προσίνι

Είμαστε ανεξάρτητοι επιχειρηματίες από το 2014. Έχουμε οργανώσει 
ένα γραφείο υγείας στο ξενοδοχείο «ΡΩΣΙΑ», όπου πραγματοποιούμε 
συναντήσεις ευεξίας, προσφέρουμε προϊόντα για χρήση στο σπίτι και 
εξετάζουμε πελάτες πριν και μετά τα αποτελέσματα της αποκατάστασης.

Γνωρίσαμε για πρώτη φορά την DEHolding τον Ιούλιο του 2017 σε 
μια παρουσίαση στο «Holiday Inn» στην Αγία Πετρούπολη. Ήταν πολύ 
ενδιαφέρουσα συνάντηση.

Τον Αύγουστο, λάβαμε μια πρόσκληση για το «Φόρουμ Υγείας και 
Μακροζωίας» από το League for the Health of the Nation, στο οποίο είμαστε 
μέλη. Τον Σεπτέμβριο, ήρθαμε στο φόρουμ στη Μόσχα και συναντήσαμε 
προσωπικά την Τατιάνα Πετρόβνα Κονοπλιόβα και τον Ρομάν Αλεξάντροβιτς 
Νόβικοφ, επικεφαλής της DEHolding, καθώς και τους επιχειρηματικούς 
μας μέντορες, Όλεγκ και Μαρίνα Κατσάνοφ.

Λάβαμε μια τόσο θετική ενέργεια από αυτό το ταξίδι και τη συνάντηση που 
την θεωρήσαμε ως άμεσο σήμα για δράση: μελέτη, παρουσίαση, εξέλιξη... 
Από τότε, δεν έχουμε χάσει ούτε ένα γεγονός που η εταιρεία οργανώνει 
για να διδάξει την εις βάθος κατανόηση των τεχνολογιών DeVita και της 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Μας άρεσε πολύ η έννοια της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την 
αποκατάσταση της υγείας της DEHolding και η επιχειρηματική της ιδέα 
ταίριαξε απόλυτα στην τρέχουσα δραστηριότητά μας και την ενίσχυσε. 
Μπήκαμε στην επιχειρηματική δομή της DEHolding με τρεις κωδικούς 
μέσω του προγράμματος Welcome Business, αγοράζοντας προϊόντα για 
ολόκληρη την οικογένεια μας και ξεκινήσαμε αμέσως να προωθούμε 
ενεργά τις τεχνολογίες στα πλαίσια του γραφείου υγείας μας. Με την 
πάροδο του χρόνου, η κόρη μας, που ζει στη Νορβηγία, εντάχθηκε στην 
επιχείρησή μας και έχουμε συνεργάτες και πελάτες στη χώρα των Βίκινγκ. 

Ένα τεράστιο κίνητρο για εμάς ήταν η συμμετοχή στο πρόγραμμα 
διαμερισμάτων, το οποίο η εταιρεία οργάνωσε για τους συνεργάτες της 
στην Ρωσία. Λάβαμε μια θεμελιώδη απόφαση να αντικαταστήσουμε το 
υπάρχον αυτοκίνητό μας και προσπαθήσαμε να γίνουμε οι ιδιοκτήτες 
ενός νέου τζιπ εκπληρώνοντας τις προϋποθέσεις του προγράμματος 
αυτοκινήτου.

Το 2018, στο Συνέδριο Ηγετών, η Γιελένα έλαβε τον τίτλο του 
Step-Master και Master Wellcome Business και τιμήθηκε με ένα 
προσωποποιημένο DeVita Ritm και  ένα σετ DeLixir. Και όταν επέστρεψε 
από τη σκηνή, ευχήθηκε σε ένα χρόνο να είμαστε μαζί στην τελετή 
απονομής. Και ακριβώς ένα χρόνο αργότερα, η διοίκηση της εταιρείας 
μας αναγνώρισε ως Επιχειρηματίες της Χρονιάς  2019 και μας απένειμε 
ένα κρυστάλλινο βραβείο και μια συσκευή DeVita BRT. Η ευτυχία μας 
δεν είχε όρια!

Από τα βάθη της καρδιάς μας, ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας 
για τη δραστηριότητα και την πίστη τους στην τεχνολογία, γιατί η 
επιτυχία μας είναι μια συλλογική επιτυχία. Η συνεργασία με μια ομάδα 
ομοϊδεατών καθιστά την επιτυχία πολύ πιο εύκολη.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την τεράστια ευγνωμοσύνη μας για την 
διεξαγωγή παρουσιάσεων και εκπαιδεύσεων στη Μαρίνα και τον Όλεγκ 
Κατσάνοφ, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα έρθει στην Αγία Πετρούπολη 
και το Βίμποργκ, βοηθώντας μας και υποστηρίζοντάς μας διαρκώς.

Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στη διοίκηση 
της DEHolding, στον Ρομάν Νόβικοφ και την Τατιάνα Κονοπλιόβα για 
την αφοσίωσή τους, τη δημιουργική επιχειρηματική τους προσέγγιση, 
για την υποστήριξη και την αναγνώρισή τους, για την ευκαιρία να 
δημιουργήσουμε την επιχείρηση που αγαπάμε τόσο πολύ! 

ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΤΕ
ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΝΑ

Συνεργάτες και Gold Masters της DEHolding
Ρωσία, Αγία Πετρούπολη

ETOΣ 2019

Тότε, αν και δεν ήταν όλα σαφή για εμάς, οι δυνατότητες ανάπτυξης διεθνών επιχειρήσεων 
και η φράση της Τατιάνας Πετρόβνα Κονοπλιόβα: «Ο γιος μου είναι 23 ετών και δεν έχει 
πάρει ούτε ένα αντιβιοτικό από τη γέννησή του» μας εξέπληξε, και θέλαμε να εξετάσουμε 
βαθύτερα τις ευκαιρίες και να συνεργαστούμε με την εταιρεία.

welldeta24.ru/prosina

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

BUSINESS- 
PERSON 
OF THE YEAR 
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Δημήτριος Σεβαστάκης, Ράνια Ραμαντάν

Κοιτώντας πίσω, θυμάμαι πώς μας βοήθησε η Deta- Elis Holding στα πρώτα 
στάδια της ίδρυσης της επιχείρησής μας ως ανεξάρτητοι συνεργάτες. 
Η Κ. Σμαρώ Αθανασιάδου (DEHolding Platinum Master) μας προσέφερε 
τον ενθουσιασμό, την εκπαίδευση, τις πληροφορίες και το υλικό που 
βοήθησαν στην έναρξη της επιχειρηματικής κίνησης. Επιπλέον, η εταιρεία 
μας υποστήριξε στο όραμά μας, συμμετείχε ενεργά στην υλοποίηση του 
φιλόδοξου επιχειρηματικού μας σχεδίου που σχετίζεται με την εκπαίδευση, 
την παρακολούθηση σεμιναρίων και πολλών προσωπικών συναντήσεων.

Η προσωπική και επαγγελματική μας ανάπτυξη είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες και αλληλεξαρτώμενες.

Το 2016 ήταν μια χρονιά που σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα στην 
επιχείρησή μας, χάρη στο οποίο πραγματοποιήθηκε το όνειρό μας: το γραφείο 
μας στο Κάιρο στην Αίγυπτο άνοιξε με το εμπορικό σήμα Deta-Elis Egypt.

Οι καινοτόμες τεχνολογικές εξελίξεις της Deta-Elis Holding, οι μοναδικές 
φορητές συσκευές ευεξίας DeVita AP, DeVita RITM και DeVita ENERGY, 
έχουν τεράστιες δυνατότητες χρήσης στον αραβικό κόσμο. Είδαμε σε 
αυτούς μια τεράστια προοπτική εξέλιξης και αποφασίσαμε να γίνουμε μέλη, 
επενδύοντας προσωπικό χρόνο, φροντίδα και επιμέλεια.

Για να συμβάλλουμε στην έγκαιρη και  επιτυχημένη προώθηση αυτής 
της τεχνολογίας και να κάνουμε σημαντικές αλλαγές στην προσέγγιση 
της υγείας σε όλα τα επίπεδα (κοινωνία, πολιτεία, εθνικό σύστημα υγείας, 
ακαδημαϊκή κοινότητα κ.λπ.), ξεκινήσαμε, ως συνεργάτες της Deta-Elis Hold-
ing, να κάνουμε τα πρώτα βήματά μας με ζήλο και ενθουσιασμό.

Έπειτα από τέσσερα χρόνια έντονης δραστηριότητας, έχουμε βρεθεί στην 
πρώτη γραμμή της αποκατάστασης της υγείας στην Αίγυπτο, τα Ηνωμένα 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΕΣ

Αντιπρόσωποι της εταιρίας Deta Elis Holding στην 
Αίγυπτο, Διευθυντές της Deta Elis Egypt,
Gold Masters

ΕΤΟΣ 2019

«Δεν είναι μυστικό, ότι σε 
αυτόν τον κόσμο όλα μας 
πεοσφέρονται με παράδοξο 
τρόπο, αλλά η επιθυμητή υγεία 
είναι η ίδια η ζωή και η μαγεία.»

Αραβικά Εμιράτα, τον Λίβανο, τη Λιβύη και τη Μεσοποταμία, ανοίγοντας 
όλο και περισσότερες χώρες στη Μέση Ανατολή. Είμαστε απόλυτα 
σίγουροι ότι το μέλλον ανήκει στην DEHolding, τη μόνη εταιρεία που 
προσφέρει στην ανθρωπότητα ένα νέο μέλλον στον τομέα της υγείας 
και της ευημερίας.

Όλα αυτά θα ήταν αδύνατα χωρίς κάποιες βασικές οδηγίες και 
επιχειρηματικό σχέδιο. 

Το πρώτο και κύριο στοιχείο ήταν η ανάπτυξη της ομάδας, η οποία 
εκφράζεται με δύο βασικές αρχές: επικοινωνία και συνεργασία. 
Στόχος μας ήταν να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ικανότητές μας και 
τις ικανότητες των ανθρώπων γύρω μας. 

Το δεύτερο στοιχείο ήταν η εξειδικευμένη γνώση. Η μάθηση 
μας δίνει την ευκαιρία να εξελιχθούμε, βρίσκοντας συνεχώς νέους 
πυλώνες για να βελτιώσουμε, να συμπληρώσουμε και να εξελίξουμε 
τις γνώσεις μας. 

Το τρίτο και πιο σημαντικό στοιχείο ήταν η ανάπτυξη ενός 
σχεδίου, που «επρόκειτο να επεκταθεί στον χώρο και στο χρόνο», 
δηλαδή, σε παγκόσμια κλίμακα και μελλοντική εξέλιξη.

Οι κύριοι στόχοι μας ήταν και θα είναι:

1. Η βελτίωση της ευεξίας και της ευημερίας του πληθυσμού

2. Η εστίαση στην πρόληψη και την διάγνωση

3. Η αποκατάσταση των ασθενών με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 
και χωρίς αντιενδείξεις

 Σήμερα η Deta-Elis Egypt κατάφερε να ανοίξει νέους διαύλους 
επικοινωνίας με μεγάλες χώρες, δημιουργώντας ενδιαφέρουσες 
προοπτικές ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα αυτής της τεράστιας δουλειάς 
είναι ο τίτλος μας ως «Επιχειρηματίες της Χρονιάς 2019», ο οποίος 
μας κάνει περήφανους και μας ωθεί να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε 
σκληρά για να προσφέρουμε ευημερία και οικονομική ανεξαρτησία σε 
ακόμη περισσότερους ανθρώπους.

Το όραμα και ο στόχος της Deta-Elis Egypt είναι να καταστήσει τις 
τεχνολογίες τις Deta-Elis Holding διαθέσιμες σε κάθε σπίτι και να 
μπορούν να μοιραστούν τα οφέλη από τη χρήση τους.

Εν κατακλείδι, θέλω να τονίσω ότι στο δρόμο προς την επιτυχία 
μπορεί να αντιμετωπίσετε πολλά εμπόδια, αλλά μπορούν να σας 
διδάξουν πολλά. Το κυριότερο είναι να συνεχίσετε, και μόνο τότε θα 
πραγματοποιηθούν τα όνειρά σας. Κάθε επιτυχημένη ιστορία κρύβει 
έναν «ανώμαλο δρόμο» και έναν ή περισσότερους ανθρώπους με 
επιμονή και πίστη στον στόχο!

Δεν χρειάζεται να είστε ιδιοφυΐα για να επιτύχετε τις υψηλές 
προσδοκίες σας. Δεν χρειάζεται να είστε καλύτεροι από άλλους 
ανθρώπους. Πρέπει να σταθείτε δίπλα τους  και μαζί τους.

detaelisegypt.com

detadaily

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
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ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ
DEVITA

ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣ

Τατιάνα Κονοπλιόβα

Ιδρυτής της εταιρείας και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, 
Ακαδημαϊκός ιατρικών και τεχνικών επιστημών, Ειδικός στον τομέα της 
βιοσυντονισμού και των τεχνολογιών DeVita, Ειδικός στην ανάπτυξη 
καινοτομιών στον τομέα της υγείας και της ευεξίας

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΣ
Παρά το γεγονός ότι ο καθένας μας είναι μοναδικός και έχει τα δικά του 

χαρακτηριστικά, είμαστε όλοι δημιουργημένοι με τον ίδιο τρόπο, ζούμε σε 
ένα κοινό πεδίο και υπακούμε στους ίδιους φυσικούς νόμους.

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιστήμονες έχουν δηλώσει ανοιχτά ότι ο 
σύγχρονος κόσμος βρίσκεται υπό την διαδικασία παγκόσμιων αλλαγών. Οι 
παλιοί φυσικοί νόμοι σταματούν να έχουν εφαρμογή και αντικαθίστανται 
από νέους. Αυτό εκδηλώνεται σε διάφορους τομείς της ζωής μας και 
αποδεικνύει, καταρχάς, τη μείωση της αποτελεσματικότητας των μέσων 
και των μεθόδων που χρησιμοποιούνταν νωρίτερα.

Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται εκ των προτέρων δεν μπορούν 
παρά να επηρεάσουν και τον τομέα της υγείας. Επομένως, οι μέθοδοι 
αποκατάστασης και διατήρησης της υγείας, που βασίζονται σε κοινές 
ιδέες για τον άνθρωπο και σε προηγούμενους φυσικούς νόμους, 
ξεπερνούν εντελώς τον εαυτό τους. Ανοίγουν τον δρόμο  σε νέες, που 
δεν είναι ακόμη κατανοητές σε όλους, αλλά μπορούν να βοηθήσουν τους 
σύγχρονους ανθρώπους να προσαρμοστούν συντομότερα στις συνεχώς 
μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, έρχεται στο προσκήνιο η σημασία μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη βελτίωση της υγείας, ικανή να 
αποκαταστήσει και να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις διαδικασίες της 

DeVita AP
Καθαρίζει τον οργανισμό από τους κύριους 
παράγοντες παθογόνων ασθενειών: ιούς, 
μύκητες, πρωτόζωα, βακτήρια, ελμινθίες, 
καθώς και από τα προϊόντα της ζωτικής τους 
δραστηριότητας, τις τοξίνες.

DeVita Ritm
Ρυθμίζει την λειτουργία των οργάνωνκαι των 
συστημάτων του οργανισμού, καθαρίζει από 
φυσικοχημικές τοξίνες.

DeVita Energy
Ενεργοποιεί τους ζωτικούς πόρους του οργανισμού, 
χτίζει μια ενεργειακή ισορροπία και καθαρίζει τις 
ψυχο-συναισθηματικές τοξίνες.

ανθρώπινης ζωής σε όλα τα επίπεδα. Η τεχνολογία DeVita το καθιστά 
δυνατό!

Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ

Η εμπειρία των 25 ετών παραγωγής με έναν συνεχή κύκλο 
βελτίωσης των τεχνολογιών DeVita, σε συνδυασμό με την ανάλυση 
της αποτελεσματικότητας μιας εκτεταμένης βάσης δεδομένων 
προγραμμάτων ευεξίας και των συνδυασμών τους, μας επέτρεψε 
να δημιουργήσουμε σύγχρονα, ασύγκριτα, έτοιμα χειροκίνητα και 
αυτόματα προγράμματα. Αυτό απλούστευσε πολύ τη διαδικασία 
χρήσης των συσκευών μας στην καθημερινή ζωή τόσο για αρχάριους 
όσο και για προχωρημένους χρήστες που διαχειρίζονται επιτυχώς 
την υγεία τους χρησιμοποιώντας αυτές τις συσκευές.

Η νέα και βελτιωμένη σειρά DeVita Mini δεν είναι μόνο μικρότερη, 
ελαφρύτερη, αλλά και πιο ευρύχωρη και πιο ισχυρή. Κάθε συσκευή 
περιέχει μια μοναδική βάση αυτόματων προγραμμάτων και ΣΕΤ 
προγραμμάτων που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της 
φιλοσοφίας της κινεζικής ιατρικής. Κάθε αυτόματο πρόγραμμα έχει 
μια αυστηρά επαληθευμένη ακολουθία προγραμμάτων και επιλύει 
σκόπιμα το έργο της αποκατάστασης του οργανισμού.
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Η ανθρώπινη υγεία μπορεί να παρέχεται από τη φυσική ανοσία, η οποία 
έχει προστατευτικές, προσαρμοστικές και ρυθμιστικές λειτουργίες. 
Και για να λειτουργήσει, είναι απαραίτητο να ελαχιστοποιηθεί το φορτίο 
στον οργανισμό, το οποίο διαταράσσει τις λειτουργίες των οργάνων και 
των συστημάτων.

Το κύριο φορτίο για τον οργανισό είναι οι συσσωρευμένες τοξίνες, 
οι οποίες, σύμφωνα με τη θεωρία της ομοτοξικολογίας από τον Hans-
Heinrich Reckeweg, ταξινομούνται ως εξής.

Γι ‘αυτό, προκειμένου να επιτευχθεί ένα αποτελεσματικό και βιώσιμο 
αποτέλεσμα για την βελτίωσης της υγείας, είναι απαραίτητο να 
χρησιμοποιηθούν τρεις συσκευές, καθεμία από τις οποίες έχει τον 
δικό της τρόπο δράσης, και συνδιαστικά, επηρεάζουν όλες τις αιτίες 
που διαταράσσουν την ισορροπία στον οργανισμό και οδηγούν στην 
εμφάνιση ασθενειών.

Η συνδυασμένη χρήση τριών συσκευών σύμφωνα με 
έναν ειδικό αλγόριθμο σας επιτρέπει να επιτύχετε 
πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα στη 
βελτίωση της υγείας. Έχουμε δημιουργήσει ένα 
βασικό πρόγραμμα αποκατάστασης της υγείας, με τη 
βοήθεια του οποίου είναι δυνατόν να επιστρέψουμε 
το ανθρώπινο σώμα σε μια κατάσταση υγιούς 
ισορροπίας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

• ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΞΙΝΕΣ

• ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΤΟΞΙΝΕΣ

• ΨΥΧΟ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΞΙΝΕΣ

Στην σημερινή εποχή, είναι η πιο αποτελεσματική προσέγγιση για την επίτευξη της ευεξίας.

Θεωρώντας το σώμα ως ένα ενιαίο, αυτο-οργανωμένο σύστημα ικανό για αυτοθεραπεία και χρησιμοποιώντας 
σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα, είναι δυνατό να αποκατασταθεί η ισορροπία των φυσικών δυνάμεων, 
που είναι η πηγή της ανθρώπινης υγείας.

Κάθε άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίζεται 

ως ένα τέλειο δημιούργημα της φύσης. 
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ПРОГРАММА
        4 – ΜΗΝΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ DEVITA

Ο ρόλος μιας σωστής διατροφής κατά την διαδικασία αποκατάστασης με τη χρήση των συσκευών DeVita 
είναι σημαντικός, καθώς το νερό βοηθά στον αποτελεσματικό καθαρισμό του οργανισμού και προωθεί τη 
φυσική αποβολή των συσσωρευμένων τοξινών. 

Η συνιστώμενη μέση ημερήσια πρόσληψη καθαρού νερού για ένα άτομο είναι 30 ml ανά 1 κιλό σωματικού 
βάρους, το περισσότερο από το οποίο πρέπει να καταναλώνεται το πρωί μεταξύ των γευμάτων.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΙΣ

ΕΥΕΞΙΑ
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Μέσα σε επτά ημέρες ενεργοποίησης καθενός από τα βασικά 
προγράμματα στην συσκευή DeVita AP που χρησιμοποιήθηκε τον πρώτο 
μήνα της αποκατάστασης, έχει καταστραφεί η μέγιστη ποσότητα 
μολύνσεων. Το υπόλοιπο της λοίμωξης θα πρέπει να αντιμετωπίσει η 
αποκατεστημένη ανθρώπινη ανοσία.

Αυτό έχει διπλό όφελος, αφενός το σώμα απαλλάσσεται από τις 
παρασιτικές μορφές και το ανοσοποιητικό σύστημα μαθαίνει να 
αναγνωρίζει αυτές τις λοιμώξεις και να τις εμποδίζει όταν προσπαθούν 
να εισέλθουν ξανά στο σώμα.

Τα αυτόματα προγράμματα στο DeVita AP μπορούν να θεωρηθούν και 
προγράμματα ευεξίας και προγράμματα ελέγχου. Μέσω των αντιδράσεων 

του οργανισμού, επιβεβαιώνουν την παρουσία ενός προβλήματος στο 
σώμα και εξαλείφουν τις λοιμώξεις. 

Πιθανές αντιδράσεις του οργανισμού κατά τη χρήση αντιπαρασιτικών 
προγραμμάτων: ζάλη, ναυτία, βλέννα, δερματικά εξανθήματα. 

Σε περίπτωση πολύ σοβαρής δυσφορίας κατά τη χρήση ενός από τα 
αντιπαρασιτικά προγράμματα, δεν χρειάζεται να συνεχίσετε να το 
χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτό τον τρίτο μήνα 
της αποκατάστασης, όταν το σώμα είναι πιο προετοιμασμένο για 
αυτό το αποτέλεσμα.

ΜΗΝΑΣ
ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

ΠΡΩΙ
μόλις ξυπνήσετε

ΜΕΣΗΜΕΡΙ
πρώτο μισό της μέρας 

ΝΥΧΤΑ
κατά τον βραδινό ύπνο

DeVita Energy

καθημερινά 1-3 φορές

DeVita Ritm
Καθημερινά, εναλλάσσοντας τα 
προγράμματα 1 και 2, κάθε δεύτερη 
μέρα

DeVita AP
Κάθε βράδυ, σύμφωνα με το 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΕΥ ΖΗΝ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ

2. ΥΓΕΙΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ

3 ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ

4 ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΠΡΩΙ
Το πρόγραμμα «Ενέργεια» στη συσκευή DeVita Energy αφαιρεί τα 

ενεργειακά εμπόδια, προετοιμάζει τον οργανισμό για περαιτέρω 
διεργασίες αποκατάστασης.

ΜΕΣΗΜΕΡΙ
Η εναλλαγή κάθε δεύτερη μέρα των προγραμμάτων «Ευ ζην- 

αυτόματο» και «Υγεία- αυτόματο» στη συσκευή DeVita Ritm διανέμει 
τα καθημερινά φορτία, ξεκινά απαλά τη διαδικασία εξάλειψης των 
βασικών προβλημάτων ανισορροπίας στην λειτουργία των οργάνων και 
των συστημάτων και ξεκινά κατά τον πρώτο μήνα την αποκατάσταση 
των ζωτικών λειτουργιών του οργανισμού που είναι απαραίτητες για 
την ενεργότερη διαδικασία επούλωσης τους επόμενους μήνες.

ΒΡΑΔΥ
Τα βασικά αυτόματα προγράμματα στο DeVita AP περιέχουν τα πιο 

πρόσφατα αντιπαρασιτικά προγράμματα και προγράμματα απαλής 
αποτοξίνωσης. Κάθε αυτόματο πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα αρκετά 
μεγάλο εύρος λοιμώξεων. Επομένως, για ένα μήνα χρήσης, συνολικά, 
η παρουσία περίπου 30 λοιμώξεων στο σώμα μειώνεται στη φυσική 
ποσότητα. 

Ξεκινάμε την ρύθμιση της λειτουργίας 
των οργάνων και των συστημάτων 

Μειώνουμε το παρασιτικό φορτίο

 
Μαθαίνουμε στο ανοσοποιητικό 

σύστημα να μάχεται τις μολύνσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1Πρώτος

ΕΥΕΞΙΑ



38

ΜΗΝΑΣ
ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τις συσκευές DeVita Energy και DeVita Ritm 

σύμφωνα με το σχήμα του πρώτου μήνα αποκατάστασης. Η αποκατάσταση 
των λειτουργιών διαφόρων οργάνων και συστημάτων διαρκεί από 1 έως 
4 μήνες. Για παράδειγμα, χρειάζονται δύο μήνες για την αποκατάσταση των 
εντέρων και την εξάλειψη της δυσβακτηρίωσης, και τέσσερις μήνες για 
την αποκατάσταση των ορμονικών και αυτόνομων νευρικών συστημάτων.

ΒΡΑΔΥ
Το πρόγραμμα «Καθαρισμός - αυτόματο» στη συσκευή DeVita AP καθαρίζει 

βαθιά το σώμα από τα τοξικά προϊόντα αποσύνθεσης των παρασιτικών 
μορφών που καταστράφηκαν κατά τον πρώτο μήνα. Προωθεί την 
αποτελεσματική απελευθέρωση του τοξικού στρες από τον οργανισμό. 

Εξακολουθούμε να αποκαθιστούμε 
τις κύριες λειτουργίες των οργάνων 

και συστημάτων 

Καθαρίζουμε εις βάθος τον 
οργανισμό από τα απόβλητα των 

μολύνσεων

Επαναφέρουμε τις διαδικασίες 
αυτορρύθμισης στο σώμα

2 Δεύτερος

ΠΡΩΙ
μόλις ξυπνήσετε

ΜΕΣΗΜΕΡΙ
πρώτο μισό της μέρας 

ΒΡΑΔΥ
κατά τον βραδινό ύπνο

DeVita Energy

καθημερινά

DeVita Ritm
Καθημερινά, εναλλάσετε τα 
αυτόματα προγράμματα 1 και 2

DeVita AP
Κάθε βράδυ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΕΥ ΖΗΝ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ

2. ΥΓΕΙΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

3 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

4 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΥΕΞΙΑ
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ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

ΜΗΝΑΣ

ΠΡΩΙ
μόλις ξυπνήσετε

ΜΕΣΗΜΕΡΙ
πρώτο μισό της μέρας

ΒΡΑΔΥ
κατά τον βραδινό ύπνο

DeVita Energy

Καθημερινά 1-3 φορές

DeVita Ritm
Καθημερινά, εναλλάσσοντας τα 
προγράμματα 1 και 2 

DeVita AP
Κάθε βράδυ, σύμφωνα με το 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΕΥ ΖΗΝ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ

2. ΥΓΕΙΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ

3 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ

4 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΠΡΩΙ
Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή DeVita Energy σύμφωνα με 

το σχήμα των προηγούμενων μηνών αποκατάστασης.

ΜΕΣΗΜΕΡΙ
Το πρόγραμμα «Ολικός καθαρισμός - αυτόματο» στη συσκευή De-

Vita Ritm συνίσταται να ενεργοποιείται από τις 8-9 π.μ., δεδομένου 
ότι επικεντρώνεται στην καθημερινή δραστηριότητα οργάνων και 
συστημάτων. Καθαρίζοντας απαλά το σώμα, το πρόγραμμα αποκαθιστά 
τη φυσική λειτουργία αυτοκαθαρισμού του.

ΒΡΑΔΥ
Πραγματοποιήστε μια δεύτερη ενεργοποίηση είτε όλων των 

αυτόματων προγραμμάτων σύμφωνα με το σχήμα, είτε μόνο εκείνων 
που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη αντίδραση του οργανισμού κατά τον 
πρώτο μήνα χρήσης. 

Συνεχίζουμε την προσαρμογή των 
κύριων λειτουργιών των οργάνων και 

συστημάτων

 

Αποκαθιστούμε τις λειτουργίες 
αυτόματου καθαρισμού του 

οργανισμού

 
Ελαχιστοποιούμε το παρασιτικό 

φορτίο στον οργανισμό

3Τρίτος

ΕΥΕΞΙΑ
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Το φυσικό περιβάλλον ενός υγιούς σώματος είναι 
ελαφρώς αλκαλικό. Το ρΗ των βιολογικών υγρών στο σώμα 
κυμαίνεται από 7,0 έως 7,5. Εξαίρεση αποτελούν τα γαστρικά 
υγρά και τα ούρα, τα οποία είναι όξινα.

Για να επιτύχετε ένα σωστό αποτέλεσμα αποκατάστασης, 
είναι απαραίτητο να διατηρήσετε ένα ελαφρώς αλκαλικό 
περιβάλλον στο σώμα. Αυτή είναι μια βασική προϋπόθεση, 
καθώς το κύριο περιβάλλον διαβίωσης και πολλαπλασιασμού 
των παρασιτικών μολύνσεων είναι όξινο. Επαναφέροντας και 
διατηρώντας ένα ελαφρώς αλκαλικό περιβάλλον εξαλείφουμε 
την βασική αιτία της ανάπτυξης λοιμώξεων στον οργανισμό.

ΜΗΝΑΣ
ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

ΠΡΩΙ
μόλις ξυπνήσετε

ΜΕΣΗΜΕΡΙ
πρώτο μισό της μέρας

ΒΡΑΔΥ
κατά τον βραδινό ύπνο

DeVita Energy

Καθημερινά 1-3 φορές

DeVita Ritm
Καθημερινά εναλλάσσοντας τα 
προγράμματα 1 και 2

DeVita AP
Κάθε βράδυ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΕΥ ΖΗΝ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ

2. ΥΓΕΙΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

3 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

4 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΡΩΙ
Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή DeVita Energy σύμφωνα 

με το σχήμα των προηγούμενων μηνών αποκατάστασης.

 
ΜΕΣΗΜΕΡΙ

Εναλλάσσοντας κάθε δεύτερη μέρα τα προγράμματα « ΕΥ ΖΗΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ» και «ΥΓΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ» στη συσκευή DeVita Ritm 
συνεχίζουμε να αποκαθιστούμε τις ζωτικές λειτουργίες του 
οργανισμού, μερικές από τις οποίες χρειάζονται 3-4 μήνες για να 
ανακάμψουν. Αυτές περιλαμβάνουν το ενδοκρινικό και αυτόνομο 
νευρικό σύστημα.

 
ΒΡΑΔΥ

Χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα «ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ» στη συσκευή 
DeVita AP για τον ολικό καθαρισμό του σώματος από τα υπόλοιπα 
παράσιτα και τα απόβλητα τους, τις τοξίνες. 

Ολοκληρώνεται η προσαρμογή των 
βασικών λειτουργιών των οργάνων 

και των συστημάτων 

Αφαιρούμε τα υπολλείμματα του 
παρασιτικού φορτίου

Διατηρούμε την έμφυτη ισορροπία 
στις λειτουργίες του οργανισμού

4Τέταρτος

Υπάρχει μια ισχυρή άποψη ότι η εργασία με τα μικροπαράσιτα, τους 
έλμινθες θα πρέπει να είναι στην αρχή των διαδικασιών καθαρισμού 
σύμφωνα με το σχήμα «από τα μακροπαράσιτα προς τα μικροπαράσιτα». 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα μακροπαράσιτα είναι φορείς 
μικροπαρασίτων: ιών, βακτηρίων, μυκήτων και πρωτοζώων. Και σε αυτήν 
την περίπτωση, υπάρχει πιθανότητα επανεμφάνισης τους στον οργανισμό, 
ο οποίος είχε προηγουμένως απαλλαγεί από αυτά. Φαίνεται, με βάση 
την λογική, πως ένα άτομο που υποβάλλεται σε καθαρισμό σύμφωνα 
με αυτό το σχήμα θα αντιμετωπίσει αναπόφευκτα από ηλητηρίαση, έως 
και σημαντική μείωση της ικανότητας εργασίας και την υποχρεωτική 
ξεκούραση κατά τη διάρκεια των διαδικασιών. Γι ‘αυτό, σε αντίθεση με τη 
δημοφιλή πεποίθηση, το πρόγραμμά μας καταρτίζεται από μια τόσο απαλή, 
βήμα προς βήμα, διαδικασία καθαρισμού του σώματος, στην οποία, από τη 
μία πλευρά, ελαχιστοποιούνται οι δυσάρεστες τοξικές εκδηλώσεις και, 
από την άλλη πλευρά, μηδενίζει εντελώς την πιθανότητα επανεμφάνισης 
των μακροπαρασίτων. 

 
Χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα, κάθε άτομο, ανεξάρτητα από 
την αρχική του κατάσταση υγείας, την ηλικία και τον τόπο διαμονής 
του, θα μπορεί να συνεχίσει τις συνήθεις δραστηριότητες της 
καθημερινότητάς του και να έχει το αποτέλεσμα της ολοκληρωμένης 
αποκατάστασης μετά τον πρώτο κύκλο χρήσης.

ΕΥΕΞΙΑ
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Χρησιμοποιήστε τακτικά τα προγράμματα «ΥΓΕΙΑ» και 
«ΕΥ ΖΗΝ» στη συσκευή DeVita Ritm για να διατηρήσετε την 
ισορροπία στη λειτουργία των οργάνων και των συστημάτων

Φροντίστε να καθαρίσετε το σώμα από τις βασικές λοιμώξεις 
που δεν περιλαμβάνονται στο «ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ», 
χλαμύδια, ελικοβακτηρίδιο, ερπητικές μολύνσεις.

Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να προσδιορίσετε την 
παρουσία των παρασίτων που αναφέρονται στο σώμα 
πραγματοποιώντας διάγνωση ή έχοντας περάσει διάγνωση 
βιοσυντονισμού και χρησιμοποιήστε επιλεκτικά τα 
προγράμματα «Κατά του ελικοβακτηριδίου», «Απαλλαγή από 
τα χλαμύδια», «Κατά του έρπητα ζωστήρα», «Κατά του απλού 
έρπη» στη συσκευή DeVita AP. 

Και μπορείτε να κάνετε μια προληπτική συνεδρία 
καθαρισμού, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα προγράμματα που 
αναφέρονται σύμφωνα με το σχήμα που βρίσκεται στο κάτω 
μέρος αυτής της σελίδας.

Εάν είναι αναγκαίο, επαναλάβετε το «ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ» και 
για την πρόληψη, χρησιμοποιήστε το τουλάχιστον 1-2 φορές 
το χρόνο.

Η προεγκατεστημένη βάση προγραμμάτων στο DeVita 
Ritm Mini και DeVita AP Mini είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη. Εάν 
εντοπίσετε συγκεκριμένες ανωμαλίες στο σώμα με βάση τα 
αποτελέσματα διαγνωστικών μελετών ή των διαγνώσεων 
βιοσυντονισμού, μπορείτε πάντα να επιλέξετε μόνοι σας 
προγράμματα για πιο στοχευμένη χρήση και, εάν είναι 
απαραίτητο, να ζητήσετε συμβουλές από τους ειδικούς μας.

Υ.Γ. Θα σας παρουσιάσω και άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά 
της αποκατάστασης της υγείας με την DeVita στα επόμενα 
τεύχη του περιοδικού μας.

ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ?

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ»

1

3

2

4

ΠΡΩΙ
μόλις ξυπνήσετε

ΜΕΣΗΜΕΡΙ
πρώτο μισό της μέρας 

ΒΡΑΔΥ
κατά τον βραδινό ύπνο

DeVita Energy

Καθημερινά 1-3 φορές

DeVita Ritm
Καθημερινά, εναλλάσσοντας τα 
προγράμματα 1 και 2 

DeVita AP
Κάθε βράδυ, όταν χρειάζεται

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΕΥ ΖΗΝ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ

2. ΥΓΕΙΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ

3 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΠΗ ΖΩΣΤΗΡΑ

4 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΡΠΗ

Η κατανάλωση μόλις 15 ml DeLixir pH 
Balance 1 φορά την ημέρα μετά από 
γεύμα, βοηθά στην αποκατάσταση και 
διατήρηση του φυσιολογικού pH του 
εσωτερικού περιβάλλοντος του ανθρώπινου 
οργανισμού

ΕΥΕΞΙΑ
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ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
Το 2020, η λέξη «κορωνοϊός» γίνεται πολύ δημοφιλής και προκαλεί 

άγχος, ακόμη και πανικό. Διάφορες επιδημίες, φυσικές καταστροφές και 
κατακλυσμοί διέπουν ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά είναι 
η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε μια πανδημία τέτοιου βεληνεκούς. 

Για τους ιολόγους, οι κορωνοϊοί δεν είναι κάτι νέο. Τον εικοστό αιώνα, 
καταγράφηκαν ως αιτιολογικοί παράγοντες οξέων αναπνευστικών νόσων 
σε ανθρώπους και ζώα, καθώς πρωτύτερα δεν συγκαταλέγονταν στις 
επικίνδυνες ιογενείς λοιμώξεις.

Η πρώτη καταγραφή του κορωνοϊού πραγματοποιήθηκε το 1965 και 
η περιγραφή και τα χαρακτηριστικά του είναι από καιρό γνωστά στους 
ειδικούς. Στην σημερινή εποχή, η οικογένεια των κορωνοϊών, περιλαμβάνει 
πάνω από 30 είδη και συνεχώς επεκτείνεται. Ταυτόχρονα, το είδος, που 
προκάλεσε την πανδημία του 2020 έχει μια συγκεκριμένη διαφορά από 
τα προηγούμενα, για τα οποία οι παραδοσιακές μέθοδοι αποδείχθηκαν 
επαρκείς. 

Οι Κορωνοϊοί πήραν το όνομά τους από την ειδική τους δομή. Το 
περίβλημα του ιού έχει αγκάθια ή βελόνες που μοιάζουν με κορώνα. Με 
τη βοήθεια αυτών, ο κορονοϊός μεταμφιέζεται σε μόρια S-πρωτεΐνης, 
στα οποία αντιδρούν οι κυτταρικές μεμβράνες. Καταγράφουν  τα 
μεταμφιεσμένα στελέχη, και έπειτα ο ιός διεισδύει εύκολα στο κύτταρο. 
Το επικίνδυνο νέο παθογόνο της οικογένειας κορωνοϊών SARS-Co-2 (COV-
ID-2019) δεσμεύεται πολύ πιο εύκολα στους υποδοχείς, γι ‘αυτό η μόλυνση 
εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα και πιο συχνά από ότι όταν το σώμα 
προσβάλλεται από τον προκάτοχό του SARS-Co-1. Αυτή η διαφορά έκανε 
το νέο στέλεχος εξαιρετικά επικίνδυνο και προκάλεσε μια παγκόσμια 
πανδημία.

Διεισδύοντας στο κύτταρο, ο ιός πολλαπλασιάζεται ενεργά στο 
κυτταρόπλασμα (ημι-υγρό περιεχόμενο του κυττάρου) και καταστέλλει 
το ανοσοποιητικό σύστημα. Και δεδομένου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, 
ακόμη και πριν μολυνθούν από αυτόν τον ιό, έχουν ήδη επιπλοκές από 
διάφορες λοιμώξεις, υπάρχουν διάφορες χρόνιες ασθένειες και η ανοσία 
μειώνεται σημαντικά, βλέπουμε μια εικόνα μιας τεράστιας πανδημίας με 
τεράστιο αριθμό θανάτων.

ΣΧΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Για προστασία από την μόλυνση από κορωνοϊό

ΣΧΗΜΑ:1 DeVita AP
2-3 φορές την εβδομάδα, μετά το πρόγραμμα στην συσκευή 
DeVita Ritm ενεργοποιήστε το πρόγραμμα: «Χωρίς Κορωνοϊό - 
Νέο»

2-3 φορές την εβδομάδα, την νύχτα, ενεργοποιήστε το 
πρόγραμμα: «Χωρίς Κρυολόγημα - αυτόματο»

Delixir Multi-Energy 
15ml το πρωί μετά το πρωϊνό γεύμα

Delixir PH-Balance
15ml το πρωί μετά το πρωϊνό γεύμα

DeVita Ritm
Καθημερινά το πρωί εναλλάσσετε τα προγράμματα:
1 μέρα: «Ευ Ζην - αυτόματο» + «Ενίσχυση του ανοσοποιητικού»
 2 μέρα: «Υγεία - αυτόματο»

DeVita Energy
Το πρόγραμμα «Ενέργεια», 1-2 φορές το πρωί, καθημερινά

Συγγραφέας: Τατιάνα Κονοπλιόβα

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του νέου ιού, η εταιρεία μας έχει 
αναπτύξει το πρόγραμμα «Χωρίς Κορωνοϊό», το οποίο θα βοηθήσει 
στην προστασία από λοιμώξεις ή σοβαρές ασθένειες και γενικά θα 
βελτιώσει την ευεξία. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μετά από 
λοιμώξεις για ταχεία αποκατάσταση.

ΕΥΕΞΙΑ
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Κορωνοϊοί 

Είναι μια οικογένεια ιών που μπορούν να προκαλέσουν μια σειρά ασθενειών, από κοινό 

κρυολόγημα έως σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS), και φλεγμονές του 

πεπτικού σωλήνα. 

Με τα πρώτα συμπτώματα (συμπληρωματικά στο κύριο σχήμα).

Ενίσχυση της ευεξίας μετά την μολυνση (2 εβδομάδες από την αρχή της μόλυνσης)

ΣΧΗΜΑ:

ΣΧΗΜΑ:

2

3

Χρόνος Χρήσης ΠΡΩΙ ΒΡΑΔΥ

Καθημερινά Energy: 1-2 φορές την ημέρα

1η εβδομάδα

1η μέρα — 
Ritm: Ευ ζην - αυτόματο +
АP: Αποκατάσταση 2 αυτόματο

1η μέρα — AP: Χωρίς Κρυολόγημα αυτόματο

2η μέρα — Ritm: Υγεία - αυτόματο +
Ritm: Χωρίς Κρυολόγημα αυτόματο

2η μέρα — АP: Υγιής αναπνοή αυτόματο

2η εβδομάδα

1η μέρα — Ritm: Ευ ζην αυτόματο +
Ritm: Χωρίς Κρυολόγημα αυτόματο

1η μέρα — АP: Πρόγραμμα λειτουργίας 2 
αυτόματο

2η μέρα — Ritm: Υγεία αυτόματο +
АP: Χωρίς βήχα+ Χωρρίς πνευμονία (όταν είναι απαραίτητο)

2η μέρα — АP: Υγιής αναπνοή αυτόματο

Καθημερινά
DeLixir Ph- Balance: 15 ml το πρωί, μετά το πρωϊνό γεύμα

DeLixir Detox: 15 ml το βράδυ, μετά το βραδινό γεύμα

Χρόνος Χρήσης ΠΡΩΙ ΒΡΑΔΥ

Καθημερινά Energy: 1-2 φορές την ημέρα

1η -2η εβδομάδα

1η μέρα — 
Ritm: Ευ ζην αυτόματο +
Ritm: Χωρίς Κρυολογήματα αυτόματο + Υγιής καρδιά

1η μέρα — AP: Αποκατάσταση 2  αυτόματο

2η μέρα — Ritm: Υγεία αυτόματο + Υγιή νεφρά
2η μέρα — AP: Πρόγραμμα λειτουργίας 4 
αυτόματο

Καθημερινά
Delixir pH Balance: 15 ml το πρωί, μετά το πρωϊνό γεύμα

Delixir Detox: 15 ml το βράδυ, μετά το βραδινό γεύμα

Τα DeVita δεν αποτελούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ωστόσο, με την πάροδο των ετών, ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικά στην αποκατάσταση της 
ευεξίας και στην προστασία από  διάφορες λοιμώξεις.

Η πανδημία 2020 είναι ένας καλός λόγος να σκεφτούμε το γεγονός ότι η υγεία είναι η κύρια αξία. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να διατηρείτε 
συνεχώς την υγεία σας στο σωστό επίπεδο από το να το επαναφέρετε από μια παραμελημένη κατάσταση. Ξεκινήστε να φροντίζετε την υγεία σας 
τώρα, χωρίς να περιμένετε την έναρξη και την ανάπτυξη ασθενειών.

ΕΥΕΞΙΑ
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ
ΓΝΩΜΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τα άτομα με SARS-CoV-2 έχουν διάφορες κλινικές εικόνες, που 
κυμαίνονται από «ήπια ασθένεια που μοιάζει με γρίπη» ή «κρυολόγημα» 
έως σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα που χρήζουν θεραπείας, λόγω 
σοβαρής φλεγμονής που επηρεάζει τους πνεύμονες και το σώμα και 
γενικότερα τον άνθρωπο, με αρκετές πιθανότητες θνησιμότητας. 

Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε ιογενή λοίμωξη, έτσι και με έναν 
κορωνοϊό, το ανοσοποιητικό σύστημα αποφασίζει αν θα ανακάμψουμε ή θα 
έχουμε άσχημο, τρομερό αποτέλεσμα. Ως επί το πλείστον, ο θάνατος που 
αποδίδεται στο SARS-CoV-2 δεν προκαλείται από τον ίδιο τον ιό, αλλά από 
την «υπερδιέγερση» του ανοσοποιητικού συστήματος, το οποίο αρχίζει να 
«χάνει τον έλεγχο».

Με την έναρξη της μόλυνσης, ενεργοποιείται ο ενδογενής αμυντικός 
μηχανισμός του οργανισμού, όπως στην περίπτωση οποιουδήποτε ιού 
εισβολέα: οι ιντερφερόνες απελευθερώνονται, δηλαδή, πρωτεΐνες 
που εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό (αναπαραγωγή) του ιού μέσα 
στα κύτταρα. Επιπλέον, οι ιντερφερόνες προσλαμβάνουν κύτταρα του 
ανοσοποιητικού συστήματος για να επιτεθούν στον ιό και να σταματήσουν 
την ανάπτυξή του. Η ανοσοαπόκριση του οργανισμού εκδηλώνεται 
με συμπτώματα λοίμωξης. Είτε προειδοποιούν τον οργανισμό για την 
επίθεση (π.χ. πυρετός) ή υπάρχουν σημάδια ότι γίνονται προσπάθειες να 
αποβληθεί ο εισβολέας από την περιοχή του (π.χ. αναπνευστικός βήχας ή 
γαστρεντερική διάρροια).

Ιωάννης Αναγνωστόπουλος

Υποψήφιος Ιατρικών Επιστημών, Γενικός Ιατρός, 
Ομοιοπαθητικός, Φυσιοπαθητικός, Ακαδημαϊκός της Ρωσικής 
Ακαδημίας Ιατρικών και Τεχνικών Επιστημών, Ιατρικός 
Σύμβουλος της Deta-Elis Holding

Ο ιός εισέρχεται στα κύτταρα μετά τη σύνδεση με συγκεκριμένες 
πρωτεΐνες στην κυτταρική επιφάνεια που ονομάζονται υποδοχείς 
ACE2 (υποδοχείς ενζύμου μετατροπής αγγειοτενσίνης τύπου 
2). Αυτοί οι υποδοχείς βρίσκονται κυρίως στους πνεύμονες και 
δευτερευόντως στο έντερο. Ο ιός εισέρχεται στο στόμα, στο 
φάρυγγα και στην τραχεία από αερομεταφερόμενα σταγονίδια ενώ 
αναπνέουμε και ταξιδεύει μέχρι το γαστρεντερικό σωλήνα όταν 
καταπίνουμε. Έτσι, επηρεάζει τόσο το αναπνευστικό όσο και το 
γαστρεντερικό σύστημα.

Ο σκοπός του αμυντικού μηχανισμού είναι να περικυκλώσει τον ιό 
που εισβάλλει και να τον αποτρέψει να πολλαπλασιαστεί, προκειμένου 
να δοθεί χρόνος και ευκαιρία στο ανοσοποιητικό σύστημα να ξεκινήσει 
μια δεύτερη επίθεση (η οποία είναι προσαρμοσμένη στον ιό). Σε αυτήν 
την επίθεση περιλαμβάνονται αντισώματα και Τ-λεμφοκύτταρα. Σε 
ορισμένους ασθενείς, ο ιός πολλαπλασιάζεται γρηγορότερα από την 
αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτό συμβαίνει όταν 
ένας μεγάλος αριθμός ιογενών σωματιδίων μολύνει γρήγορα το 
σώμα (που ονομάζεται «ιικό φορτίο».

Ωστόσο, η απώλεια ελέγχου από το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί 
να προκληθεί από το αμυντικό σύστημα του ίδιου του σώματος. Οι 
πιο ευάλωτοι σε μια πανδημία είναι οι ηλικιωμένοι (των οποίων η 
ανοσολογική άμυνα μειώνεται με την ηλικία) και εκείνοι που είναι 
ανοσοκατεσταλμένοι λόγω της τρέχουσας κατάστασής τους ή 
λαμβάνουν φάρμακα.

Ένα «αδύναμο» ανοσοποιητικό σύστημα αποκρίνεται με λιγότερη 
παραγωγή ιντερφερόνης ή βραδύτερη παραγωγή αντισωμάτων, κάτι 
που επιτρέπει στον ιό να δρα ανεμπόδιστα.

Μελέτες δείχνουν ότι σε ασθενείς με σοβαρά υποκείμενα 
νοσήματα, η απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος είναι 
συνήθως «υπερβολική απόκριση» - ένα φαινόμενο που περιγράφεται 
ως μια καταιγίδα κυτοκίνης. Αντίθετα, εκείνοι που παρουσιάζουν 
πλήρη ανάρρωση είναι αυτοί που παράγουν αντισώματα που 
μπορούν να εξουδετερώσουν τον ιό.Με βάση τα παραπάνω, το πιο 
σημαντικό κομμάτι είναι εκείνο της πρόληψης των ιών είναι η χρήση 
προγραμμάτων που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Ο ΙΟΣ 

Η Τατιάνα Κονοπλιόβα, Ακαδημαϊκός 

Ιατρικών και Τεχνικών Επιστημών 

και Ιδρύτρια της DEHolding, μαζί με 

το επιστημονικό προσωπικό, εν μέσω 

μιας επιδημίας που επηρέασε τη ζωή 

σε όλο τον κόσμο, δημιούργησε ένα 

εξειδικευμένο ΣΕΤ προγραμμάτων για 

τις συσκευές DeVita AP και DeVita RITM, 

το οποίο δρα κατά των λοιμώξεων 

και βακτηρίων στην αναπνευστική 

οδό, ενισχύοντας παράλληλα το 

ανοσοποιητικό σύστημα. 

ΕΥΕΞΙΑ
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Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες των τεχνολογιών DeVita έλαβαν 
την προστατευτική θωράκιση που όλοι, χωρίς εξαίρεση, χρειάζονται 
κατά τη διάρκεια αυτής της παγκόσμιας κρίσης υγείας.

Ξεκινήστε να φροντίζετε την υγεία σας εγκαίρως, ενισχύστε το 
ανοσοποιητικό σύστημα, καθαρίζετε τακτικά το σώμα σας από τα  
παράσιτα και τοξίνες, αποτρέψτε την ανάπτυξη εστιών χρόνιων  
παθήσεων. Χρησιμοποιώντας σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της 
βελτίωσης της ευεξίας, τις τεχνολογίες DeVita, θα προστατευτείτε 
από τη μόλυνση. 

Αποτοξίνωση

Καθαρισμός του αίματος

Διέγερση ανοσίας

Διέγερση Φαγοκύτωσης

Διέγερση δραστηριότητας των 

Τ-λεμφοκυττάρων

Αντιφλεγμονώδες γενικό

Αντισηπτικό

Αντιικό

Χωρίς Κορωνοϊό ΝΕΟ 

Αποτοξίνωση Λέμφου

Κατά την διάρκεια αυτής της πανδημίας, 
παράλληλα με την χρήση του ΣΕΤ 
προγραμμάτων «Χωρίς κορωνοϊό», 
χρησιμεύουν και τα ακόλουθα 
προγράμματα στην συσκευή DeVita AP:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΕΥΕΞΙΑ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

Κάθε χρόνο, το λογισμικό των συσκευών DeVita συμπληρώνεται με 
τις τρέχουσες καινοτομίες. Οι γιατροί μας σε όλο τον κόσμο συλλέγουν 
στατιστικά στοιχεία για τα πιο συνηθισμένα προβλήματα υγείας και 
διαβιβάζουν αυτές τις πληροφορίες σε μια ομάδα προγραμματιστών 
λογισμικού, η οποία, με τη σειρά της, δημιουργεί σχετικά προγράμματα 
και σετ προγραμμάτων που βοηθούν στην αντιμετώπιση δημοφιλών 
λοιμώξεων και στην αποκατάσταση της αποδοτικότητας του οργανισμού. 
Συνδέοντας τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας, μπορείτε να 
ενημερώσετε τον προγραμματιστή και να χρησιμοποιήσετε τα νέα 
προγράμματα.

ΤΟΥ 2020

4 ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΣΕΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σύνολο συχνοτήτων ευεξίας που στοχεύουν στην 
επίλυση ενός προβλήματος. 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εξειδικευμένο σύνολο προγραμμάτων για μια 
συγκεκριμένη συσκευή.

ΣΕΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Σύνολο προγραμμάτων και αυτόματων προγραμμάτων 
για την σύνθετη χρήση των συσκευών: DeVita En-
ergy, DeVita Ritm, DeVita AP με αλγόριθμο που 
οδηγεί σταδιακά στην επίλυση ενός συγκεκριμένου 
προβλήματος υγείας.

ΥΓΙΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟ 

Η δράση του ΣΕΤ στοχεύει στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων του 
εξωτερικού περιβάλλοντος και του τοξικού φορτίου, αποτρέποντας την 
ανάπτυξη ανεπιθύμητων συνεπειών για τον οργανισμό.

ΥΓΙΗ ΔΟΝΤΙΑ
Η δράση του ΣΕΤ στοχεύει στη μείωση της αιμορραγίας των ούλων, 

στη βελτίωση της υγείας των βλεννογόνων, στην ενίσχυση της 
τοπικής ανοσίας και στην ταχεία ανάρρωση μετά από οδοντιατρικές 
επεμβάσεις.

ΚΑΤΑ ΤΟΥ LYME
Η δράση του ΣΕΤ στοχεύει στη μείωση των παρασιτικών και 

τοξικών φορτίων, στη διατήρηση αρμονικής λειτουργίας του 
νευρικού συστήματος, στην αύξηση της ενεργειακής κατάστασης και 
στη βελτίωση της συνολικής ευεξίας.

ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Η δράση του ΣΕΤ στοχεύει στην προστασία από τον κοωονοϊό και την 

ταχεία ανάρρωση από την λοίμωξη. Ενεργοποιώντας τις άμυνες του 
οργανισμού και αυξάνοντας την αντίσταση του,μειώνει σημαντικά την 
πιθανότητα επιπλοκών και τον χρόνο ανάρρωσης.

ΕΥΕΞΙΑ
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6
ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΓΕΝΙΚΟ

Διατηρεί το νευρικό σύστημα σε αρμονική κατάσταση, 
εξασφαλίζει την καλά συντονισμένη εργασία όλων των 

τμημάτων του. Βελτιώνει τη λειτουργική και ψυχολογική κατάσταση 
ενός ατόμου, ρυθμίζει τις νοητικές διεργασίες, βελτιώνει τη διάθεση.

Χρησιμοποιείται καθημερινά για διάστημα 1-6 μηνών, μια 
ενεργοποίηση ανά ημέρα.

 
ΥΓΙΗ ΩΤΑ

Αποσκοπεί στην αποκατάσταση των βλεννογόνων 
των οργάνων ακοής. Μειώνει την ταλαιπωρία σε περιπτώσεις 
ασθενειών των ώτων, βελτιώνει την ακοή.  

Χρησιμοποιείται καθημερινά για διάστημα 1-6 μηνών, μια 
ενεργοποίηση ανά ημέρα. Μπορείτε να το εναλλάσσετε με το 
πρόγραμμα «Ώτα χωρίς φλεγμονή» στην συσκευή DeVita AP.

 
ΛΑΙΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Προωθεί την αποκατάσταση του βλεννογόνου του 
ρινοφάρυγγα και την διατήρηση της τοπικής ανοσίας. Μειώνει τον 
πόνο, το οίδημα και την βραχνάδα.

Χρησιμοποιείται καθημερινά για διάστημα 1-2 εβδομάδων, μια 
ενεργοποίηση ανά ημέρα. Μπορείτε να το εναλλάσσετε με το 
πρόγραμμα «Υγιείς Αμυγδαλές» στην συσκευή DeVita AP.

 
ΔΥΝΑΤΑ ΔΟΝΤΙΑ 

Συμβάλλει στην ομαλοποίηση της μικροκυκλοφορίας 
του αίματος, στην ενίσχυση των ούλων και την 

αποκατάσταση των προβλημάτων. Βελτιώνει την κατάσταση του 
στόματος και των δοντιών. 

Χρησιμοποιείται καθημερινά για διάστημα 1ος μήνα, μια 
ενεργοποίηση ανά ημέρα. 

 
ΥΓΙΕΣ ΠΑΓΚΡΕΑΣ 

Το πρόγραμμα βοηθά στην ομαλοποίηση των 
λειτουργειών του παγκρέατος, με βάση τις διάφορες διαταρραχές.

Χρησιμοποιείται καθημερινά για διάστημα 1-6 μηνών, μια 
ενεργοποίηση ανά ημέρα. Μπορείτε να το εναλλάσσετε με τα 
προγράμματα «Ρύθμιση του μεταβολισμού» και «Φυσιολογικά 
επίπεδα σακχάρου» στην συσκευή DeVita Ritm.
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ΝΕΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΥΓΙΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ 

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τον θυρεοειδή αδένα 
σε περίπτωση διαφόρων φορτίων και ομαλοποιεί 

την λειτουργία του. Βελτιώνει τις μεταβολικές διεργασίες στον 
οργανισμό.

Χρησιμοποιείται καθημερινά για διάστημα 1-6 μηνών, μια 
ενεργοποίηση ανά ημέρα. Μπορείτε να το εναλλάσσετε με τα 
προγράμματα «Ρύθμιση του μεταβολισμού» και «Φυσιολογικά 
επίπεδα σακχάρου» στην συσκευή DeVita Ritm.

Εναρμονίζει και διορθώνει 
τη φυσική ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία των φυσικών 
βιοσυστημάτων.

6

ΕΥΕΞΙΑ
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ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΤΕΑ-ΓΕΝΙΚΟ
Καθαρίζει τον οργανισμό από την παθολογική 

δραστηριότητα των βακτηρίων του γένους Proteus. Αυτό το 
βακτήριο είναι μέρος της φυσιολογικής εντερικής χλωρίδας. Αλλά 
με την ενεργό ανάπτυξή του, γίνεται η αιτία βλάβης του πεπτικού 
και του ουροποιητικού συστήματος ή άλλων συγγενών συστημάτων 
και τραυματιογενών λοιμώξεων. Η παθογένεια των βακτηρίων 
παρατηρείται στην περίπτωση ανεξέλεγκτης κατανάλωσης 
αντιβιοτικών ή όταν τα βακτήρια εισέρχονται στον οργανισμό μέσω 
της τροφής, του νερού και των μη καθαρών χεριών.

ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΜΠΣΙΕΛΛΑ
Καθαρίζει το σώμα από την παθολογική δραστηριότητα 

της Κλεμπσιέλλα. Επίσης, όπως τα Πρωτέα, είναι ένα υπό όρους 
παθογόνο βακτήριο, αλλά με την αύξηση του φυσιολογικού αριθμού 
του, επηρεάζει την πεπτική οδό, την αναπνευστική οδό και το 
ουροποιητικό σύστημα. Προκαλεί σοβαρή δηλητηρίαση και βλάβες 
στην λειτουργία των προαναφερθέντων οργάνων. Τρόποι μόλυνσης: 
μέσω τροφής και νερού, όταν επικοινωνείτε με μολυσμένο άτομο.

ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΠΥΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ
Καθαρίζει τον οργανισμό από το Καμπυλοβακτηρίδιο, 

το οποίο είναι ο αιτιολογικός παράγοντας της εντερικής λοίμωξης. 
Εισέρχεται στη βλεννογόνο μεμβράνη και στις λεμφικές οδούς 
των εντέρων και άλλων οργάνων. Η μόλυνση συμβαίνει συχνότερα 
μέσω των αγροτικών ζώων και των πτηνών και μέσω της χρήσης 
μολυσμένων προϊόντων κρέατος, γάλακτος ή νερού. Λιγότερο 
συχνά, μέσω του κατεστραμμένου δέρματος, με το δάγκωμα ενός 
μολυσμένου ζώου, πλασματικά ή κατά τη διάρκεια του τοκετού. Σε 
κίνδυνο βρίσκονται οι κάτοικοι της υπαίθρου, οι εργαζόμενοι με ζώα 
και πουλερικά και οι τουρίστες που επισκέπτονται αναπτυσσόμενες 
χώρες.

ΧΩΡΙΣ ΚΛΩΣΤΡΙΔΙΑ
Καθαρίζει τον οργανισμό από την παθολογική 

δραστηριότητα των βακτηρίων Clostridium, τα οποία αποτελούν 
μέρος της φυσιολογικής εντερικής μικροχλωρίδας, αλλά με την 
εμφάνιση δυσβακτηρίωσης, μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα 
τοιχώματα του παχέος εντέρου. Το Clostridium botulinum, βρίσκεται 
στο έδαφος και το νερό και σχηματίζει την πιο ισχυρή διαδεδομένη 
βακτηριακή τοξίνη, το botulinum toxin.

ΧΩΡΙΣ ΣΙΓΚΕΛΑ
Καθαρίζει τον οργανισμό από το βακτήριο Shigella, που 

είναι ο αιτιολογικός παράγοντας της δυσεντερίας. Η μόλυνση μπορεί 
να συμβεί μέσω επαφής με μολυνσμένα κόπρανα ή αντικείμενα, 
μέσω του νερού, ή της τροφής. Φορείς μπορεί να είναι οι μύγες και οι 
κατσαρίδες.

ΧΩΡΙΣ ΡΟΤΑΪΟ
Καθαρίζει τον οργανισμό από τον ιό της  εντερικής 

γρίπης, ο οποίος πολλαπλασιάζεται στα κύτταρα του γαστρεντερικού 
βλεννογόνου, και οδηγεί σε σοβαρή διάρροια και αφυδάτωση. Ο 
κύριος τρόπος μετάδοσης είναι η τροφή.

ΑΝΤΙΙΚΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ
Καθαρίζει τον οργανισμό από τον εντερικό ιό και τον 

ιό Κοξάκι, που ανήκουν στην εντερική ομάδα και είναι ικανά να 
επηρεάσουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, τους μυς, την καρδιά, το 
δέρμα, το αναπνευστικό και το ουροποιητικό σύστημα. Μεταδίδονται 
από άτομο σε άτομο με αερομεταφερόμενα σταγονίδια και μέσω του 
νοικοκυριού. Το κύμα της λοίμωξης εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της 
ζεστής περιόδου.

ΧΩΡΙΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΑ 
Καθαρίζει τον οργανισμό από την Σαλμονέλα, μέλος της 

οικογένειας Enterobacteriaceae. Η σαλμονέλα είναι ανθεκτική στο 
εξωτερικό περιβάλλον και μπορεί να παραμείνει από 3 έως 6 μήνες 
στην σκόνη στο σπίτι, σε τρεχούμενο νερό, σε κατεψυγμένα κρέατα 
και λουκάνικα, σε αυγά πουλερικών και σε γαλακτοκομικά προϊόντα. 
Καταστρέφεται σε θερμοκρασίες άνω των 70 βαθμών. Η μόλυνση 
συνοδεύεται από υψηλό πυρετό, κοιλιακό άλγος, έμετο και διάρροια. Η 
μόλυνση μπορεί να υπάρχει και χωρίς τα προαναφερθέντα συμπτώματα.

ΧΩΡΙΣ ΥΕΡΣΙΝΙΑ 

Καθαρίζει τον οργανισμό από την Υερσίνια, ένα από τα πιο 
χαρακτηριστικά εντερικά βακτήρια, που προκαλεί φλεγμονή στο λεπτό 
έντερο και επηρεάζει άλλα όργανα όπως το συκώτι,τα νεφρά, την καρδιά και 
τις αρθρώσεις. Η Υερσίνια βρίσκεται στο νερό, το έδαφος, τα τρόφιμα. Είναι 
ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες, οπότε μπορεί να συντηρηθεί και να 
πολλαπλασιαστεί στο ψυγείο. Μπορεί να παραμένει στο ανθρώπινο σώμα, 
χωρίς να προκαλεί σημάδια φλεγμονής, μέχρι να εξασθενίσει η ανοσία.
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Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε 

επιλεγμένο πρόγραμμα για διάστημα 

14ων ημερών, μπορείτε να καθαρίσετε 

απαλά και ανώδυνα τον οργανισμό 

σας από ένα συγκεκριμένο παράσιτο.

ΕΥΕΞΙΑ

ΝΕΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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10
11

ΧΩΡΙΣ ΤΡΗΜΑΤΩΔΗ ΓΕΝΙΚΟ 1  
ΧΩΡΙΣ ΤΡΗΜΑΤΩΔΗ ΓΕΝΙΚΟ 2
Καθαρίζουν τον οργανισμό από διάφορους τύπους τρηματώδων 
ή φλυκταινών, παρασιτικών  σκωλήκων, που επηρεάζουν το 

ήπαρ, το πάγκρεας, τα έντερα, τους πνεύμονες, τα αιμοφόρα αγγεία και 
τον εγκέφαλο. Τρόποι μόλυνσης: κολύμπι στα ανοιχτά νερά της Ασίας, της 
Αφρικής, της Νότιας Αμερικής, καταναλώνοντας ελλειπώς  μαγειρεμένα ή 
ωμά ψάρια, μαλάκια, καρκινοειδή, κρέας. 

ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΑΔΑ
Καθαρίζει τον οργανισμό από την αμοιβάδα, έναν εκπρόσωπο 
των πρωτόζωων.Η αμοιβάδα μπορεί να προκαλέσει 

δυσεντερία, συνοδευόμενη από βλάβη στο παχύ έντερο, το ήπαρ, τους 
πνεύμονες και άλλα όργανα. Εισέρχεται στον οργανισμό μέσω τροφής και 
νερού. 

ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟ
Καθαρίζει τον οργανισμό από την παθολογική δραστηριότητα 

του εντεροκόκκου, ο οποίος εντάσσεται στην φυσιολογική μικροχλωρίδα. 
Ο εντεροκόκκος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο λεπτό έντερο, 
την ουροποιητική οδό, τον κόλπο, την καρδιά, το συκώτι και το δέρμα σε 
περίπτωση χρήσης αντιβιβτικών, εξασθένηση των φραγμών του δέρματος 
και των βλεννογόνων,και λοιπές σοβαρές ασθένειες.

ΧΩΡΙΣ ΝΗΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ 
ΑΣΚΑΡΙΔΕΣ-ΝΕΟ

Καθαρίζει το σώμα από τα παρασιτικά σκουλήκια. Το πρόγραμμα καλύπτει 
τους περισσότερους τύπους νηματωδών που μολύνουν ανθρώπους και 
ζώα.

ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΝΟΪΟ-ΓΕΝΙΚΟ
Καθαρίζει τον οργανισμό από τους αδενοϊούς, μια ομάδα 

αναπνευστικών ιών που προκαλούν οξείες ασθένειες, συνοδευόμενες 
από βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα, τα μάτια και τους λεμφαδένες. 
Η μόλυνση οφείλεται σε αερομεταφερόμενα σταγονίδια, συχνότερα κατά 
τους κρύους μήνες.

ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Καθαρίζει το σώμα από κορωνοϊό, ο οποίος εμφανίστηκε πολύ 

καιρό και είναι ευρέως διαδεδομένος στην Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια 
Αμερική. Μεταδίδεται από αερομεταφερόμενα σταγονίδια, επηρεάζει την 
αναπνευστική οδό, μέχρι την καταστροφή των πνευμονικών κυψελίδων.

ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟ-ΝΕΟ
Ένα νέο, βελτιωμένο και διευρυμένο πρόγραμμα που 

μας επιτρέπει να αντισταθούμε σε όλους τους τύπους κορωνοϊού, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων μεταλλαγμένων μορφών του.

ΧΩΡΙΣ ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΟ
Καθαρίζει το σώμα από αυτά τα αλλεργιογόνα που προκαλούν 
σοβαρή δηλητηρίαση. Το Penicillus επηρεάζει τα όργανα του 

ουροποιητικού και του αναπνευστικού συστήματος, τους λεμφαδένες, το 
δέρμα. 

ΧΩΡΙΣ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟ
Καθαρίζει τον οργανισμό από τον μύκητα του ασπεργίλλου, ένα 

είδος μούχλας, που είναι αιτία ασθενειών κυρίως του βρογχοπνευμονικού 
συστήματος με τοξικές αλλεργικές εκδηλώσεις. Μπορεί επίσης να 
επηρεάσει το δέρμα, το κεντρικό νευρικό σύστημα, την όραση και την ακοή.

ΧΩΡΙΣ ΡΙΚΕΤΣΙΑ

Καθαρίζει τον οργανισμό από την ρικέτσια, ένα ενδοκυτταρικό 
παράσιτο που μπορεί να μολύνει οποιοδήποτε όργανο. Προκαλεί 
σημαντικές διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος και 
διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος. Τρόποι μετάδοσης: μέσω 
τσιμπήματος, μέσω του φαγητού και των επαφών. 

ΧΩΡΙΣ ΘΗΛΩΜΑΤΑ-ΓΕΝΙΚΟ
Καθαρίζει τον οργανισμό από τον ιό των 

ανθρώπινων θηλωμάτων, ο οποίος επηρεάζει το δέρμα και τους 
βλεννογόνους,αναπτύσσεται και μπορεί να προκαλέσει κακοήθεις 
σχηματισμούς. Οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Τρόποι 
μετάδοσης: επαφή με καθημερινά αντικείμενα, σεξουαλική επαφή, 
κατά τον τοκετό από τη μητέρα στο παιδί.

ΧΩΡΙΣ ΘΗΛΩΜΑΤΑ
Καθαρίζει τον οργανισμό από τον ιό των ανθρώπινων 

θηλωμάτων που προκαλεί βλάβες στην βλεννογόνο επιφάνεια του 
ουροποιητικού συστήματος και κυστικούς σχηματισμούς στη νεφρική 
λεκάνη και φυσαλλίδες στα ούρα. Επαναφέρει τη λειτουργία των 
οργάνων και αποτρέπει αναπαραγωγή του ιού.

ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΑ
Καθαρίζει τον οργανισμό από τις τριχομονάδες, οι οποίες 

είναι ο απλούστερος αιτιολογικός παράγοντας πολλών γεννητικών 
ασθενειών. Η μόλυνση μεταδίδεται με οποιονδήποτε τύπο 
σεξουαλικής επαφής, καθώς και μέσω καθημερινών αντικειμένων: 
του χείλους της λεκάνης τουαλέτας, της πισίνας, της χρήσης κοινών 
πετσετών, πετσετών και άλλων προϊόντων υγιεινής, δοκιμάζοντας 
ρούχα (κυρίως εσωρούχων). Μπαίνοντας στην κυκλοφορία του 
αίματος, οι τριχομονάδες μπορούν να μεταμφιεστούν ως κύτταρα του 
αίματος. Η μεγαλύτερη απειλή δεν έγκειται στην ίδια την μόλυνση, 
αλλά στους μολυσματικούς παράγοντες που μεταφέρουν: χλαμύδια, 
κάντιντα, γονόκοκκο, κυταρομεγαλοϊό και ιούς έρπητα.

ΧΩΡΙΣ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΑ
Καθαρίζει τον οργανισμό από το βακτήριο της 

λεπτόσπειρας, το οποίο προκαλεί βλάβη στα τριχοειδή αγγεία, το 
συκώτι, τα νεφρά, τους μυς. Μεταδίδεται σε όλες τις περιοχές του 
σώματος. Εστίες μόλυνσης μπορεί να αποτελούν τα κατοικίδια, τα 
άγρια ζώα, ασυνέχειες στις βλενογόννους του δέρματος καθώς και 
από  φυσικές πηγές τρεχούμενου νερού.

ΧΩΡΙΣ ΚΡΥΠΤΟΚΟΚΚΟ
Καθαρίζει τον οργανισμό από τους ζυμομύκητες του 

γένους Cryptococcus, που επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, 
τους πνεύμονες, το δέρμα και τους βλεννογόνους. Ο κρυπτόκοκκος 
βρίσκεται σε έδαφος μολυσμένο με περιττώματα πουλιών. Η μόλυνση 
λαμβάνει χώρα μέσω της σκόνης που μεταφέρεται με τον αέρα.

ΧΩΡΙΣ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ
Καθαρίζει τον οργανισμό από το τοξόπλασμα. Η παρουσία 

του στο σώμα συχνά δεν παρουσιάζει προφανή προβλήματα. Ωστόσο, 
με την παθολογική δραστηριότητα, το τοξόπλασμα επηρεάζει το 
νευρικό σύστημα, τα μάτια, την καρδιά, τους μυς, τους πνεύμονες, τα 
έντερα και το δέρμα. Η λοίμωξη συμβαίνει είτε στη μήτρα είτε είναι 
επίκτητη. Τα ποσοστά μόλυνσης από τοξόπλασμα παγκοσμίως είναι 
ιδιαίτερα υψηλά, ανέρχονται στο 90 %.

ΧΩΡΙΣ ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ
Καθαρίζει τον οργανισμό από το ουρεάπλασμα, έναν 

τύπο πρωτοζώων που προκαλεί ασθένειες των ουρογεννητικών 
οργάνων, των αρθρώσεων, της παθολογίας της εγκυμοσύνης και του 
εμβρύου. Η μετάδοση του μολυσματικού παράγοντα διαδραματίζεται 
μέσω σεξουαλικής επαφής, ενδομητρίως και κατά τη διάρκεια του 
τοκετού.
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ΧΩΡΙΣ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟ
Καθαρίζει τον οργανισμό από τις προνύμφες εχινόκοκου, που 

σχηματίζουν κύστες, οδηγώντας σε συμπίεση, ατροφία και θάνατο των 
υγιών ιστών στο σώμα που τις περιβάλλουν. Οι προνύμφες μολύνουν το 
ήπαρ, τους πνεύμονες, τα νεφρά, τα οστά και τον εγκέφαλο. Η μόλυνση 
συμβαίνει μέσω της επαφής με μολυσμένα ζώα, όταν μαζεύετε μούρα και 
βότανα, μέσω του πόσιμου νερού από μολυσμένες πηγές.

ΧΩΡΙΣ ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΟΓΟΝΟΣ
Καθαρίζει τον οργανισμό από την αεριογόνο ψευδομονάδα, ένα 

βακτήριο που είναι φυσικά ανθεκτικό στα περισσότερα αντιμικροβιακά 
φάρμακα. Επηρεάζει το πεπτικό σύστημα, το αναπνευστικό σύστημα, 
το κεντρικό νευρικό σύστημα και άλλα όργανα και συστήματα. Η πηγή 
μόλυνσης είναι άνθρωποι και ζώα, ασθενείς και φορείς. Τρόποι μετάδοσης: 
καθημερινά αντικείμενα, αερομεταφερόμενα σταγονίδια και τρόφιμα.

ΚΑΤΑ ΤΟΥ LYME 1
Καθαρίζει τον οργανισμό από τα βορρέλια, ένα βακτήριο που 

μεταδίδεται μέσω των δαγκωμάτων των τσιμπουριών (Ixodes ricinus) 
και προκαλεί τη βορρελίωση που προκαλείται από τσιμπούρια (ασθένεια 
Lyme), η οποία προκαλεί σοβαρή βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα, 
την καρδιά και τις αρθρώσεις. 

ΚΑΤΑ ΤΟΥ LYME 2
Καθαρίζει τον οργανισμό από τον ιό της εγκεφαλίτιδας που 

προκαλείται από τσιμπούρια, ο οποίος μεταδίδεται από τα τσιμπήματα 
των τσιμπουριών Ixodes ricinus ή από την κατανάλωση μη παστεριωμένου 
γάλακτος από αγελάδες και αίγες που έχουν μολυνθεί από τον ιό. 
Κατανομή: Σιβηρία, Άπω Ανατολή, Ουράλια Όρη. Το σύστημα που επηρεάζει 
περισσότερο είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 2
Μειώνουν τον κίνδυνο ογκολογικής παθολογίας, συμβάλλουν 

στη διόρθωση προκαρκινικών μεταλλάξεων, μειώνουν τη φλεγμονή 
και ενισχύουν την ανοσολογική απόκριση. Καθαρίζουν τον οργανισμό 
από διάφορους παθογόνους παράγοντες, βοηθούν στον καθαρισμό του 
σώματος από τοξίνες που μπορούν να προκαλέσουν εκφυλισμό των 
κυττάρων.

ΥΓΙΗ ΟΥΛΑ
Ανακουφίζει από την ασθένεια των ούλων (ουλίτιδα) που 

προκαλείται από ιούς, βακτήρια και μύκητες. Βοηθά στη μείωση του 
παθογόνου φορτίου, στη μείωση της φλεγμονής, στη βελτίωση του ιστού. 
Τα άτομα που φορούν οδοντοστοιχίες είναι πιο επιρρεπή.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ
Ανακουφίζει τη φλεγμονή, βοηθά στην αποκατάσταση του 

στοματικού βλεννογόνου, ενισχύει την τοπική ανοσία. 

ΥΓΙΕΣ ΣΤΟΜΑ
Ανακουφίζει τη φλεγμονή του στοματικού βλεννογόνου 

(στοματίτιδα), η οποία εμφανίζεται εξαιτίας μολυνσματικών παραγόντων, 
βλαβών στη στοματική κοιλότητα, μη ισορροπημένης διατροφής και 
οδοντικών παρεμβάσεων που τραυματίζουν τους βλεννογόνους.

ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΙΓΓΙΟ
Μειώνει τη φλεγμονή, αποτρέπει τη φλεγμονή των βαθέων 

ιστών. Βοηθά στην αποτροπή της φλεγμονής μετά από χειρουργικές και 
θεραπευτικές οδοντικές επεμβάσεις.

ΓΕΡΑ ΔΟΝΤΙΑ
Μειώνει τον πόνο, επιταχύνει τη διαδικασία επούλωσης, 

ανακουφίζει από πρήξιμο μετά από χειρουργικές και θεραπευτικές 
οδοντικές επεμβάσεις  όπως θεραπεία και εξαγωγή δοντιών, 
εμφυτεύματα.

ΚΝΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Βοηθά στη βελτίωση της λειτουργίας του νευρικού 

συστήματος μετά από έκθεση σε διάφορους παράγοντες (μολύνσεις, 
τραυματισμούς, κλπ.) Ενισχύει την αποκατάσταση των νευρικών 
συνδέσεων μεταξύ του περιφερειακού και του κεντρικού νευρικού 
συστήματος, ανακουφίζει από πρήξιμο και πόνο.

ΥΓΙΗ ΝΕΥΡΑ
Αποτρέπει την καταστροφή της θήκης μυελίνης των 

νευρικών ινών, διατηρώντας παράλληλα την αγωγιμότητα τους. 
Αποτρέπει βλάβες στην ακεραιότητα των νευρικών ινών ενώ 
προστατεύει από λειτουργικές διαταραχές του νευρικού συστήματος.

ΚΑΘΑΡΑ ΙΓΜΟΡΕΙΑ
Βοηθά στη μείωση της φλεγμονής του βλεννογόνου, στην 

καλύτερη αποβολή της βλέννας, στη μείωση του πόνου σε οξείες 
μολυσματικές ασθένειες της μύτης και του αναπνευστικού συστήματος, 
καθώς και μετά από τραυματισμούς στην περιοχή του προσώπου.

ΚΑΘΑΡΑ ΙΓΜΟΡΕΙΑ-ΓΕΝΙΚΟ
Ανακουφίζει τη φλεγμονή στην ρινική κοιλότητα, μειώνει 

το πρήξιμο. Αποτρέπει την επιδείνωση σε οξείες και χρόνιες 
παθήσεις της μύτης και του αναπνευστικού συστήματος, την παρουσία 
πολύποδων και της τεριδόνας.

ΩΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗ
Βοηθά στη μείωση του οιδήματος, στη μείωση της 

φλεγμονής και του πόνου σε περίπτωση τραυματισμών στα ώτα, 
σε περίπτωση καμπυλότητας του ρινικού διαφράγματος και  
παθολογικών διεργασιών στο ρινοφάρυγγα. 

ΥΓΙΕΙΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΣ
Βοηθά στη μείωση της φλεγμονής των αμυγδαλών, 

του οιδήματος, του πόνου, του τοξικού φορτίου, της στηθάγχης και 
άλλων μολυνσματικών ασθενειών του φάρυγγα που προκαλούνται 
από εξωτερικούς μολυσματικούς παράγοντες ή εσωτερικές εστίες 
χρόνιας λοίμωξης.

ΧΩΡΙΣ ΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ
Μειώνει τη φλεγμονή και το οίδημα των βλεννογόνων του 

ρινοφάρυγγα που προκαλείται από μολυσματικούς ιούς ή εποχιακούς 
βακτηριακούς παράγοντες. Αποτρέπει την ανάπτυξη παροξύνσεων.

ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΓΕΝΙΚΟ
Βοηθά τον οργανισμό να εξαλείψει την εστία της 

φλεγμονής, την αντίδραση του σώματος που εμφανίζεται σε 
περίπτωση διαταρραχής ή ύπαρξης ενός παθογόνου παράγοντα σε 
οποιοδήποτε σημείο στο σώμα. Μειώνει την επίδραση παθογόνων 
παραγόντων, αποκαθιστά την ομοιόσταση. 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑΣ
Ανακουφίζει τους αγγειακούς σπασμούς, μειώνει τον 

πόνο, βοηθά στην ομαλοποίηση της κυκλοφορίας του αίματος στην 
περιοχή του κεφαλιού, βοηθάει στις ημικρανίες, έναν από τους πιο 
συνηθισμένους τύπους πονοκεφάλου που χαρακτηρίζεται από οξύ 
πόνο με έντονο εντοπισμό σε ένα συγκεκριμένο μέρος της κεφαλής.
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ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Προωθεί την απολύμανση των τραυμάτων και την γρήγορη 

επούλωση. Ανακουφίζει από τη φλεγμονή σε περίπτωση τραυματισμών 
στο δέρμα: γρατσουνιές, κοψίματα, εγκαύματα κ.λπ., που αποτελούν 
ανοιχτή πύλη για μολυσματικούς παράγοντες.

ΥΓΙΗΣ ΧΟΛΙΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ
Διευκολύνει την εκροή της χολής, μειώνει τον πόνο, συμβάλλει 

στην αποκατάσταση της χοληδόχου κύστης σε περίπτωση ακατάλληλης 
και ακανόνιστης διατροφής, παρατεταμένης νηστείας, χρήσης αλκοόλ και 
μπαχαρικών, υπερβολικά πικάντικων λιπαρών και ψημένων τροφίμων, 
σνακ, αποφυγής κατανάλωσης φυτικών ελαίων, στρες, μικρής ποσότητας 
υγρών ή μολυσματικής ηπατικής βλάβης.

ΧΩΡΙΣ ΒΗΧΑ
Ανακουφίζει σε περιπτώσεις οξέος ή χρόνιου βήχα, ο 

οποίος αποτελεί μια προστατευτική αντανακλαστική αντίδραση του 
οργανισμού που εμφανίζεται σε περιπτώσεις ερεθισμού του βλεννογόνου 
του αναπνευστικού συστήματος και φλεγμονής του αναπνευστικού 
συστήματος που προκαλείται από παθογόνους ιούς, βακτήρια, μύκητες και 
άλλους παράγοντες, καθώς και αλλεργιογόνα. Μειώνει τη φλεγμονή του 
βλεννογόνου της αναπνευστικής οδού.

ΧΩΡΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΒΑΚΤΗΡΙΑ
Καθαρίζει τον οργανισμό από τα επιθετικά πνευμονικά 

βακτήρια, που προκαλούν φλεγμονή του κατώτερου αναπνευστικού 
συστήματος όπως τα Streptococcus pneumoniae, Chlamydophila pneumo-
niae, Mycoplasma pneumoniae, Kleb-siella pneumoniae κ.λπ.

ΧΩΡΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ
Ανακουφίζει από το οίδημα και τη φλεγμονή των κάτω 

τμημάτων του αναπνευστικού συστήματος, βελτιώνει τη λειτουργία και 
την ενεργητικότητα του αναπνευστικού συστήματος, αυξάνει την τοπική 
ανοσία σε περίπτωση φλεγμονής του πνευμονικού ιστού που προκαλείται 
από παθογόνο χλωρίδα διαφόρων μορφών: ιογενείς, βακτηριακές, 
μυκητιακές κ.λπ.

ΥΓΙΗ ΟΥΛΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
Στοχεύει στην αποκατάσταση της υγείας των 
ούλων. Περιλαμβάνει δύο προγράμματα: «Υγιή 
ούλα» και «Αποκατάσταση βλεννογόνων».
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Η υγεία μας είναι ένα φρούριο που χτίζουμε μόνοι μας μέρα με τη μέρα. Σήμερα φάγατε δείπνο αργά, αύριο αφαιρείται ένα τούβλο από το φρούριό 
σας. Έχετε περπατήσει 10.000 βήματα ή ασκηθήκατε, τότε προσθέσατε μερικά τούβλα στο φρούριο της υγείας σας.

Συχνά αντιμετωπίζουμε τον σωματικό πόνο με 
παυσίπονα, χωρίς να κατανοούμε τις αιτίες της 
εμφάνισής του.

Αν σήμερα δεν αισθανόμαστε καλά, αλλά αύριο 
όλα μας περάσουν, τότε ξεχνάμε το πρόβλημα, 
σαν να μην υπήρξε ποτέ. Δεν ήταν τυχαίο που το 
σώμα μας έδειξε την αδυναμία του.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα προβλήματα 
υγείας αποτελούν ένδειξη ενός μακροχρόνιου και 
αναποτελεσματικού τρόπου ζωής.

ΓΙΑΤΙ; Είναι μεγάλο λάθος να αμελούμε τα σημάδια που μας δείχνει ο 
οργανισμός μας. Καθώς, όσο περισσότερες τοξίνες και αρνητικά 
φορτία συσσωρεύονται στον οργανισμό μας, τόσο πιο δύσκολο και 
χρονοβόρο θα είναι να ανακάμψει.

 Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύετε τον οργανισμό σας και να 
προλαμβάνετε τις ασθένειες, και ως εκ τούτου κάθε άτομο πρέπει 
να γνωρίζει τον οργανισμό του, τις δυνατότητές του και τους τρόπους 
διατήρησης της ευεξίας.

Η πορεία προς την ευεξία και τη μακροζωία είναι μεγάλη και 
δύσκολη. Η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται άμεσα από την 
ολοκληρωμένη προσέγγιση και τις συστηματικές αποτελεσματικές 
ενέργειες.

Το 2020, η DEHolding έχει εντοπίσει 7 τομείς υγείας που είναι 
καθοριστικοί για τη διαμόρφωση ενός τρόπου ζωής που θα οδηγήσει 
σε ευεξία, μακροζωία και μια ευτυχισμένη ζωή! Κάθε ένας από τους 
τομείς είναι μεγάλης σημασίας και είναι συγκεκριμένη ένταξη αυτών 
στην καθημερινή μας ζωή, που θα φέρουν ποιοτικά και μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα.

Αυτοί οι 7 τομείς αποτελούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην υγεία που 
χρησιμοποιούν οι ειδικοί μας, οι συνεργάτες και οι πελάτες μας σε 27 χώρες του κόσμου.

Ρομάν Νόβικοφ

Πρόεδρος και ιδρυτής της DEHolding Ιδρυτής 
και επικεφαλής της Rasource Academy

ΕΥΕΞΙΑ
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7ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΦΑΙΡΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ

Η DEHolding βελτιώνει συνεχώς αυτές τις 7 στρατηγικές κατευ-
θύνσεις, εμπλουτίζοντας καθέναν από τους τομείς με καινοτόμες τε-
χνολογίες και παρέχοντας στους πελάτες και τους συνεργάτες της 
ευκαιρίες για ανάκαμψη και οικονομική ευημερία.

Μάθετε να διαμορφώνετε μια νόστιμη και ολοκληρωμένη υγιεινή δι-
ατροφή που μπορεί να παρέχει στο σώμα την απαραίτητη ισορροπία 
των θρεπτικών συστατικών για τη σωστή λειτουργία και τη διατήρη-
ση της αρμονίας, της ομορφιάς και της νεότητας.

Υιοθετήστε έναν ενεργό τρόπο ζωής, αποκαθιστώντας και ενδυνα-
μώνοντας το σώμα σας μέσω της σωματικής άσκησης.

Γεμίστε το σώμα σας με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία καθημερινά χρησιμο-
ποιώντας τα ισορροπημένα συμπληρώματα έξυπνης κυτταρικής θρέψης, 
DeLixir.

ΕΞΥΠΝΗ 
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΡΕΨΗ

Ενισχύστε τον οργανισμό σας με μέταλλα και υδρογόνο, αλκαλοποιώντας 
και αναζωογονώντας το σώμα σας.

ΖΩΝΤΑΝΟ 
ΝΕΡΟ

Διατηρήστε τις υγιείς συχνότητες του σώματός σας χρησιμοποιώντας τη 
φορητή τεχνολογία της σειράς DeVita, η οποία διορθώνει την κατάσταση 
του οργανισμού χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες.

ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αξιολογήστε τακτικά την υγεία σας με τη βοήθεια της ψηφιακής διάγνωσης, 
Express DePuls +, ή του επαγγελματικού εξοπλισμού, DeVita Professional, 
προκειμένου να κατανοήσετε με ακρίβεια τις παραμέτρους του σώματός 
σας και να εντοπίσετε περιοχές που απαιτούν διόρθωση.

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ

ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ 
ΣΚΕΨΗ

Ζήστε συνειδητά, εργαστείτε πάνω στο υποσυνείδητο και τη σκέψη 
σας, αυξάνοντας το επίπεδο των γνώσεών σας, οδεύοντας προς έναν 
ισορροπημένο και υγιεινό τρόπο ζωής.

ΕΥΕΞΙΑ
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ΝΟΣΟ ΤΟΥ
ΝΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ

LYME
Γκαλίνα Αλεξέιτσεβα

Ειδικός στη σύνθετη βελτίωση όλων των σφαιρών της 
ανθρώπινης ζωής
Νευροψυχολόγος
Διατροφολόγος DeVita Lifestyle Coach

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Δυστυχώς, καθένας από εμάς έχει αισθανθεί άρρωστος και αδύναμος 

τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, με την πιο απλή αιτία να είναι το κοινό 
κρυολόγημα.

Εγώ, λοιπόν, είμαι ιδιαίτερα τυχερή με τις περίεργες και σπάνιες 
ασθένειες που μας καταβάλλουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και 
προκαλούν σύγχυση ακόμη και μεταξύ έμπειρων γιατρών, λόγω της 
έλλειψης αποτελεσματικών μέσων για την αντιμετώπισή τους.

Όλα ξεκίνησαν με μια χρόνια κόπωση και απώλεια δυνάμεων, τα 
οποία δεν παρατηρώ συχνά σε εμένα και τα αποδίδω σε βαριά φορτία. 
Ωστόσο, ξαφνικά ένιωσα αισθητά χειρότερα, άρχισαν τα ισχυρότερα 
ρίγη, εμφανίστηκε πόνος στις αρθρώσεις και στους μύες, οι λεμφαδένες 
παρουσίασαν φλεγμονή, και η θερμοκρασία αυξήθηκε,  γεγονός που 
διήρκεσε για 1 ημέρα, και στη συνέχεια έπεσε στους 34,5 - 35 βαθμούς 
και διατηρήθηκε σε αυτά τα επίπεδα για περισσότερο από 2 μήνες... 

g-alex.ru

galexeytseva@gmail.com

galexeytseva

Ταυτόχρονα με την έλλειψη δύναμης, ένιωσα σαν να με διαπερνά 
ηλεκτρικό ρεύμα, οι αρθρώσεις μου πρήστηκαν και ολόκληρο το 
σώμα μου υπέφερε από πόνους ακόμα και σε κατάσταση ηρεμίας. 
Όταν προσπαθούσα να σηκωθώ, τα πόδια μου υποχωρούσαν και 
οποιαδήποτε κίνηση ήταν δύσκολη, τα δάχτυλά μου δεν έσφιγγαν 
και δεν μπορούσα να κρατήσω ένα ποτήρι νερό ή ακόμα και ένα 
κουταλάκι του γλυκού στα χέρια μου. Ήταν οδυνηρό να κοιτάζω το 
φως και οι σταγόνες νερού που έπεφταν στο δέρμα μου κατά το 
ντους προκαλούσαν αφόρητο πόνο. Γενικά, η κατάστασή μου ήταν 
εξαιρετικά δύσκολη και κάθε μέρα γινόταν χειρότερη. 

ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ

Επειδή είμαι έμπειρος χρήστης της τεχνολογίας, έβαλα φυσικά όλα 
τα προγράμματα που γνωρίζω που αφορούν το κρυολόγημα, τη γρίπη, 
τη δηλητηρίαση, αλλά δεν είδα σημαντικές βελτιώσεις. Το γεγονός 
ότι η συνείδησή μου είχε εξασθενήσει λόγω της ασθένειας, με έκανε 
να σκεφτώ, ότι κατά πάσα πιθανότητα είχα κάτι πιο σοβαρό από ένα 
κρυολόγημα ή χλαμύδια, το οποίο θα μπορούσε επίσης να παρουσιάσει 
αντίστοιχα συμπτώματα. Το τσίμπημα από τσιμπούρι δεν πέρασε ποτέ 

ΕΥΕΞΙΑ
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από το μυαλό μου, καθώς δεν είχα παρατηρήσει κάποια χαρακτηριστική 
ερυθρότητα στο σώμα μου. Η μόνη σκέψη που περνούσε από το μυαλό μου 
ήταν «ποιός είναι ο λόγος που προκαλούσε την κατάστασή μου». Ήξερα 
με σιγουριά ότι, κατανοώντας την αιτία, με τη βοήθεια των τεχνολογιών 
DeVita, θα επέστρεφαν οι δυνάμεις μου, όπως συνέβη και όλες τις 
προηγούμενες φορές που αντιμετώπισα σοβαρές ασθένειες.

Ευτυχώς, η ερώτηση αυτή δεν έμεινε χωρίς απάντηση, και σε μια απλή 
συνομιλία με έναν από τους φίλους μου γιατρούς, τέθηκε το θέμα της 
βορρελίωσης, το οποίο διαγνώσθηκε τυχαία σε μια φίλη. Τα συμπτώματα 
ήταν παρόμοια και πήγα να εξεταστώ για βορρελίωση. Ήταν επίσης 
ενδιαφέρον ότι σε δύο κλινικές δεν μπορούσαν να κάνουν την συγκεκριμένη 
διάγνωση, καθώς δεν γνώριζαν τι ακριβώς ήταν. Έπρεπε να καλέσω το 
κύριο εργαστήριο και να ζητήσω μια επεξήγηση των τιμών των βορρελίων 
για να αναλυθούν. Αυτά τα γεγονότα με εκπλήσσουν πάντα πολύ.

Έχοντας ήδη περάσει έναν Γολγοθά στον τομέα της προσωπικής 
αποκατάστασης, γνωρίζω πώς να δράσω σε περιπτώσεις που το 

φάρμακο παρουσιάζει ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλά τι συμβαίνει με 
τους απλούς ανθρώπους; Μένουν άπραγοι και περιμένουν πότε θα 

πεθάνουν;

Σε γενικές γραμμές, μετά από λίγες μέρες έλαβα θετικά τεστ για 
βορρελίωση, επιβεβαιώνοντας ότι έχω την νόσο του Lyme. Οι γιατροί 
επέμειναν στη θεραπεία με αντιβιοτικά στην κλινική, σε συνεδρίες 
για 3-6 μήνες και δεν έδωσαν καμία εγγύηση, μου είπε:

«Λοιπόν, τι θες; Με μια τέτοια ασθένεια, οι άνθρωποι είτε 
πεθαίνουν είτε παραμένουν ανάπηροι.» Αυτή η προοπτική δεν μου 
ταίριαζε καθόλου, και δεδομένου ότι δεν έχω πάρει αντιβιοτικά 
για περισσότερα από 10 χρόνια, συνειδητοποιώντας τι επίδραση 
έχουν στον οργανισμό, προγραμματίζω τις συσκευές DeVita Ritm 
και DeVita AP με προγράμματα για την αποβολή όλων των τύπων 
βορρελίων (υπήρχαν περίπου δέκα στην συσκευή), για προγράμματα 
που αντιμετωπίζουν τον πόνο, που καθαρίζουν  σε βάθος τον 
οργανισμό, αποκαθιστούν το νευρικό σύστημα, τις αρθρώσεις και 
τους συνδετικούς ιστούς.

Τρεις εβδομάδες αργότερα, οι εξετάσεις για τη βορρελίωση ήταν αρνητικές. Οι συσκευές είχαν κάνει πολύ καλή δουλειά! Όμως, έπρεπε να 
ανακάμψω για περίπου 6 μήνες, επειδή η ασθένεια αυτή βρισκόταν στον οργανισμό μουγια μεγάλο χρονικό διάστημα και είχε τον χρόνο να προκαλέσει 
σοβαρές βλάβες. Για πολύ καιρό, δεν μπορούσα να κατέβω τις σκάλες και το πρωί δεν μπορούσα να σφίξω τα χέρια μου. Κάθε άρθρωση έπρεπε να 
αποκατασταθεί. Αποφάσισα ότι τα αθλήματα θα μπορούσαν να είναι η καλύτερη υποστήριξη για εμένα και κυνήγησα το παλιό μου όνειρο, άρχισα να 
ασχολούμαι με το πατινάζ, προσεκτικά και ελέγχοντας την αποκατάσταση των αρθρώσεων και των μυών με επαρκή φορτία.

Καθ ‘όλη τη διάρκεια της ασθένειας και της αποκατάστασης, μελετούσα επιστημονικά και ιατρικά άρθρα σχετικά με αυτήν την ασθένεια και 
παρακολουθούσα τόσο τις ρωσικές όσο και τις διεθνείς προσπάθειες αντιμετώπισής της. Επίσης αναζητούσα τα ψυχοσωματικά αιτία αυτής της 
ασθένειας μέσα μου. 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΕΥΕΞΙΑ
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ΠΡΩΙ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ DEVITA RITM

Εναλλάσετε ανά ημέρα τα προγράμματα:

«Υγεία - αυτόματο» 
«Υγιής καρδιά» 
«Νευρικό σύστημα - Γενικό»

«Υγεία - αυτόματο» 
«Υγιής καρδιά» 
«Νευρικό σύστημα - Γενικό»

 
Εάν είναι αναγκαίο, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε επιπλέον και το πρόγραμμα 
«Αρθρώσεις χωρίς πόνο-αυτόματο».

Ως αποτέλεσμα, διαμόρφωσα την άποψή μου τόσο με βάση την 
προσωπική εμπειρία όσο και τις πληροφορίες. Και θα ήθελα να μοιραστώ 
μαζί σας μερικές συμβουλές, ώστε να μπορέσετε να εντοπίσετε εγκαίρως 
αυτήν την ασθένεια και να την καταπολεμήσετε.

Η βορρελίωση είναι μια σοβαρή ασθένεια που προσβάλλει αργά σχεδόν 
όλα τα κύρια συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Εμφανίζεται ως 
αποτέλεσμα του δαγκώματος ενός τσιμπουριού με ορατό εξάνθημα 
(ένα κόκκινο πυκνό σημείο στο δέρμα, με διάφορους κύκλους γύρω από 
αυτό). Ωστόσο, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, η βορρελίωση μπορεί να 
μεταδοθεί μέσω των γαλακτοκομικών προϊόντων από μολυνσμένα ζώα. 
Και μπορώ να επιβεβαιώσω αυτό το γεγονός, καθώς εγώ δεν είχα κάποιο 
ορατό εξάνθημα, το οποίο έκανε πιο δύσκολη την διάγνωση που βασίζεται 
στα σύνηθη συμπτώματα.

Συνεχής κόπωση, υπνηλία, απότομη αύξηση και μείωση της 
θερμοκρασίας, ευερεθιστότητα, ρίγη, αυξημένοι καρδιακοί παλμοί, 
πόνος και οίδημα στις αρθρώσεις, φωτοφοβία, υπερευαισθησία 
του δέρματος, φλεγμονή των λεμφαδένων, γενικότερα ένα σύνολο 
συμπτωμάτων για τα οποία αξίζει να κάνετε μια εξέταση για 
βορρελίωση.

Ο χρόνος της αποκατάστασης με τη χρήση των τεχνολογίων της 
DeVita είναι ευθέως ανάλογη με την παραμέληση της πάθησης που 
σχετίζεται με τη βορρελίωση. Επομένως, είναι καλύτερο να αρχίσετε 
να χρησιμοποιείτε προγράμματα με τα πρώτα χαρακτηριστικά 
συμπτώματα του οργανισμούς σας.

Η εταιρεία DEHolding δημιούργησε το πρόγραμμα «Κατά 
του Lyme 1» , το οποίο θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των 

συνεπειών της βορρελίωσης που προκαλείται από τσιμπούρια 
και στην αποκατάσταση της ευεξίας.

1

2

ΧΡΗΣΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ

ΕΥΕΞΙΑ
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ΠΡΩΙ  
ΣΥΣΚΕΥΗ DEVITA RITM: 

Συνεχίστε σύμφωνα με το πρόγραμμα 
των πρώτων 14ων ημερών.

ΤΟ ΒΡΑΔΥ  
ΣΥΣΚΕΥΗ DEVITA AP:

για 6 ημέρες εναλλάσετε τα 
προγράμματα: «Lyme 1 αυτόματο» και 
«Lyme 2 αυτόματο»

την 7η ημέρα ενεργοποιήστε το 
πρόγραμμα: «Αρχικός καθαρισμός»

για 6 ημέρες εναλλάσετε τα 
προγράμματα: «Lyme 3 αυτόματο» και 
«Lyme 4 αυτόματο»

την 7η ημέρα ενεργοποιήστε το 
πρόγραμμα: «Αρχικός καθαρισμός»

για 6 ημέρες: 
«Αποκατάσταση νεύρων - αυτόματο»

Την 7η ημέρα 
«Αρχικός καθαρισμός»

Για να έχετε σταθερά αποτελέσματα, 
είναι απαραίτητο να κάνετε 3-4 
επαναλήψεις χρησιμοποιώντας αυτό 
το σχήμα!

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες DeVita, αισθάνομαι 
προστατευμένη σε οποιεσδήποτε συνθήκες της ζως, από την 
ψυχολογική δυσφορία έως την σωματική αδυναμία. Νομίζω 
ότι η εξοικείωσή μου με την τεχνολογία είναι ένα από τα 
καλύτερα γεγονότα στη ζωή μου, για τα οποία είμαι πολύ 
ευγνώμων στους Ρομάν Αλεξάντροβιτς Νόβικοφ και Τατιάνα 
Πετρόβνα Κονοπλιόβα. 

Είμαι σίγουρη ότι στον σύγχρονο κόσμο 
ένα από τα μυστικά της επιτυχίας είναι ο 
τρόπος ζωής της DeVita. Και το συνιστώ 
ανεπιφύλακτα σε όλους! 

ΤΟ ΒΡΑΔΥ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ 
DEVITA AP

Εναλλάσετε ανά ημέρα τα 
προγράμματα:

«Κατά του Lyme 1» 
«Χωρίς τοξίνες» 
«Αποκατάσταση νεύρων - αυτόματο» 

«Κατά του Lyme 2» 
«Χωρίς τοξίνες» 
«Αποκατάσταση νεύρων - αυτόματο»

1

1

2

2

3
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Μαρίνα Κατσάνοβα

Βιολόγος, Ψυχολόγος
Μεθοδολόγος της DEHolding,
Ειδικός στη βελτίωση της ευεξίας, της ευεξίας του 
εσωτερικού περιβάλλοντος του σώματος (GVCO) και της 
ρύθμισης βάρους

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Για να διατηρήσουν την υγεία τους και να λύσουν τα προβλήματα που 

προκύπτουν, οι άνθρωποι καταφεύγουν σε διάφορες μεθόδους: κλασική 
ιατρική, εναλλακτική λύση, απλώς ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο 
ζωής ή ακολουθούν οποιαδήποτε διατροφή κ.λπ. Διάφορες μέθοδοι θα 
αποδειχθούν χρήσιμες, το σημαντικό είναι να μην υπερβάλλετε.

Η καλύτερη προσέγγιση της υγείας είναι μια ολιστική προσέγγιση, η 
οποία έχει ως εξής:

Φαίνεται ότι αυτό είναι αρκετό. Αλλά στον σύγχρονο κόσμο 
είμαστε περικυκλωμένοι από παράγοντες που έχουν ισχυρή 
αρνητική επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό. Και είναι πολύ 
δύσκολο να αντισταθούμε σε αυτούς, ακόμα κι αν τηρούμε όλες 
τις προαναφερθείσες μεθόδους. 

Ιατρική εξέταση

Σωματική άσκηση

Σωστή και ισορροπημένη διατροφή (χωρίς σκληρές δίαιτες!), αποβολή 
βλαβερών συνηθειών

 Σωστή υγιεινή  (δεν περιλαμβάνει μόνο το πλύσιμο των χεριών)

Θετικότητα

Μερικοί μπορεί να ρωτήσουν: «Γιατί είναι απαραίτητες οι 
συσκευές και τα DeLixir; Μήπως τα DeLixir από μόνα τους είναι 
αρκετά;» Ίσως να είναι, εάν έχετε υψηλή αντοχή στο στρες, εάν 
δεν υπάρχουν προβλήματα με το πεπτικό σύστημα, εάν ζείτε σε 
μια οικολογικά καθαρή περιοχή (με την πλήρη έννοια της λέξης) 
κ.λπ.

Χάρη στην συνδιασμένη χρήση των συσκευών και των DeLixir, 
πολλοί από τους φίλους και τους πελάτες μου έχουν λύσει τα 
προβλήματα υγείας τους.

Με μια πρώτη ματιά, αυτή η τεχνική μπορεί να φαντάζει αρκετά 
απλή σε κάποιους. 

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ! 
Πίσω από αυτήν την απλότητα βρίσκεται η ορθότητα και η 

βαθιά κατανόηση των διαδικασιών, καθώς και μια ολοκληρωμένη, 
συστηματική προσέγγιση για τη αποκατάσταση και τη διατήρηση 
της ευεξίας. Σε μερικούς, αντίθετα, φαίνεται πολύ περίπλοκο.

Όμως, μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Όλα έχουν 
μελετηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο για τη διευκόλυνση των 
χρηστών: έχουν δημιουργηθεί προγράμματα με λεπτομερείς 
περιγραφές και σχήματα για την συνδιαστική χρήση των 
τεχνολογιών DeVita και των DeLixir

ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΑ DELIXIR?
ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΜΕ

ΕΥΕΞΙΑ
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ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

«Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ, ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ 
ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΕ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ.»

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΚΑΝΩ;

 
ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ!

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΣΤΑΣΙΜΗ: ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ 
ΜΕΣΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ.

Πριν από 10 χρόνια γνώρισα τις τεχνολογίες της εταιρείας DE-Hold-
ing. Αν και η οικογένειά μου ακολούθησε τον σωστό τρόπο ζωής, είχαμε 
αρκετά προβλήματα υγείας. Πρώτον, δύο συσκευές εμφανίστηκαν στην 
συλλογή μας: το DeVita Ritm και το DeVita AP, με τις οποίες ξεκίνησε 
η γνωριμία μου με τον βιοσυντονισμό. Μαζί τους, όλα τα μέλη της 
οικογένειας (4 άτομα, σκύλοι και μια γάτα) έλαβαν τα πρώτα και πολύ 
απτά θετικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια, η εταιρεία κυκλοφόρησε την 
συσκευή DeVita Energy. Και όπως πάντα υπήρχαν πολλές ερωτήσεις: τι 
είδους συσκευή είναι, σε τι χρησιμεύει; Αποδείχθηκε ότι αυτή η συσκευή, 
με ένα μόλις πρόγραμμα, είναι σε θέση να βοηθήσει τον οργανισμό 
πολύ σημαντικά, οι συχνότητές της στοχεύουν στην εναρμόνιση των 
φυσιολογικών συχνοτήτων και στη διατήρηση προσαρμοστικών 
αποθεμάτων (το οποίο είναι πολύ σημαντικό στον σύγχρονο κόσμο με 
ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον).

Έτσι, στην οικογένειά μας, τρεις συσκευές συνέβαλαν στην διατήρηση 
της ευεξίας, όπου καθένας από αυτούς εκτελούσε τη δική του λειτουργία: 
το DeVita Ritm ρύθμιζε τις φυσιολογικές διεργασίες και συντηρούσε τα 
επίπεδα ενέργειας, το DeVita AP μας προστάτευε από τους παθογόνους 
παράγοντες και το DeVita Energy εναρμόνιζε και διένειμε σωστά την 
εσωτερική μας ενέργεια.

Πρέπει να πω ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα με τη χρήση συσκευών 
και τη συνεργασία μου με ανθρώπους, παρατήρησα ότι εάν ένα 
άτομο ακολουθεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής, τότε έχει πολύ γρήγορα 
αποτελέσματα όταν χρησιμοποιεί την τεχνολογία αυτή. Ωστόσο, για ένα 
πληρέστερο αποτέλεσμα, υπάρχει μια ακόμη προϋπόθεση, η επαρκής 
ποσότητα βιταμινών και ιχνοστοιχείων στα τρόφιμα. Για πολύ καιρό 
επιλύουμε αυτό το ζήτημα με τη βοήθεια βιταμινούχων δισκίων. Αλλά 
για άτομα με διαφορετικά προβλήματα, δεν έχουν πάντα τα επιθυμητά 
αποτελέσματα και επιπλέον, μπορούν να έχουν αρνητική επίδραση 
στον οργανισμό. Και τώρα ήρθε η μέρα που η εταιρεία διαθέτει τα 
συμπληρώματα έξυπνης κυτταρικής θρέψης, DeLixir. Μια ακόμα 
σημαντική προϋπόθεση της ολοκληρωμένης προσέγγισης έχει καλυφθεί.

Πως μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά και τους γονείς μου?

Πως οι πληροφορίες για την ολοκληρωμένη προσέγγιση 
μπορούν να φανούν χρήσιμες στους φίλους και τους 
γνωστούς μου??

?

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η εταιρία DEHolding δεν σταματά, αλλά εξελίσσεται, λαμβάνει 

υπόψη όλες τις διεργασίες που συμβαίνουν στη φύση. Δημιουργούνται 
νέα προγράμματα, τεχνικές και ΣΕΤ προγραμμάτων που ικανοποιούν 
τις ανάγκες του οργανισμού υπό τις σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης. 
Περιλαμβάνονται αρμονικά στην έννοια της ευεξίας, με βάση τη χρήση 
μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, ενός αλγορίθμου δράσεων που θα 
οδηγήσει αναμφίβολα στο προγραμματισμένο αποτέλεσμα ή στόχο, ενώ 
η τυχαία χρήση διαφόρων μεθόδων ξεχωριστά μπορεί να επιβραδύνει 
την ανάπτυξη της παθολογικής διεργασίας, αλλά να μην την εμποδίσει.

Σε κάθε περίπτωση, φίλοι μου, η επιλογή είναι δική σας, γιατί η ευθύνη 
για την υγεία σας και για τη ζωή σας είναι στα χέρια σας. Και εξαρτάται 
από εσάς εάν θα μοιραστείτε αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες με τους 
ανθρώπους γύρω σας.

Εγώ έκανα την επιλογή μου και απάντησα στις εξής ερωτήσεις εδώ 
και καιρό: ΕΣΕΙΣ;

ΤΙ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ;

wiki.welldeta.ru

welldeta.ru

store.welldeta.ru

ΕΥΕΞΙΑ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΚΡΟΖΩΪΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ

Ιβέτα Παλένα

Ίνγκμαρ Πάλενς

Ιατρός, Ειδικός βιοσυντονισμού, Platinum Master
της εταιρίας DEHolding

Ιατρός, Ειδικός βιοσυντονισμού της εταιρίας DEHolding

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Εργάζομαι ως ειδικός θεραπείας SCENAR στη Λετονία και την Εσθονία. 

Με την πάροδο του χρόνου, ασκώντας τη θεραπεία SCENAR, κατάλαβα 
όλο και πιο ξεκάθαρα ότι θα μπορούσα να ανακουφίσω τα συμπτώματα 
της νόσου για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά δεν μπορούσα να επιτύχω ένα 
πραγματικά ουσιαστικό αποτέλεσμα, καθώς δεν μπορούσα να βρω την 
πραγματική αιτία που προκαλούσε την κάθε νόσο. Αυτό με ανησυχούσε 
και με ενοχλούσε πολύ.

 Αναζητούσα συνεχώς εξοπλισμό με τον οποίο θα μπορούσα να λάβω 
αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οργανισμού και 
τις αιτίες μιας νόσου, και θα μπορούσα να την εξαλείψω αποτελεσματικά 
και με ασφάλεια, δίνοντας σε ένα άτομο μια πολυπόθητη ευεξία.

Έψαχνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, και  συνάντησα εταιρείες 
που υπόσχονται υπέροχα αποτελέσματα, αλλά στην πραγματικότητα 
αποδείχθηκε ότι ήταν ψέμματα. Δεν παρατηρούσα θεραπευτικά 
αποτελέσματα και ο ενθουσιασμός μου αντικαταστάθηκε από απογοήτευση. 
Και όταν ήμουν ήδη έτοιμη να σταματήσω την ατέρμονη αναζήτηση, 
συνάντησα απροσδόκητα την Αλίνα Ρομασένκο, γιατρό της DEHolding, από 
την οποία έμαθα για την ύπαρξη της συσκευής που ονειρευόμουν.

Εκείνη την περίοδο, ήμουν ήδη εξιοκειωμένη με τον βιοσυντονισμό, 
αλλά οι γνώσεις μου προφανώς δεν ήταν αρκετές για να κατανοήσω το 
πλήρες δυναμικό των φυσικών δυνατοτήτων του βιοσυντονισμού στη 
διάγνωση και την αποκατάσταση. 

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Την επόμενη μέρα έφερα τον εγγονό μου για εξέταση. Γεννήθηκε 

πρόωρα και είχε πολλά προβλήματα υγείας, τα οποία η κλασική 
ιατρική μας παρότρυνε να αντιμετωπίσουμε με ισχυρές χημικές 
ουσίες και χειρουργικές επεμβάσεις. Κατάλαβα, μετά τη δεύτερη 
επέμβαση, ότι ο εγγονός μου πιθανότατα θα εμφάνιζε αναπηρία και, 
φυσικά, έκανα τα πάντα για να το αποτρέψω.

 Του έκανα θεραπεία με SCENAR για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
και μου φάνηκε ότι είχα σχεδόν επιτύχει ένα αποτέλεσμα, αλλά 
το εμβόλιο που χορηγήθηκε στον εγγονό μου ακύρωσε όλες τις 
προσπάθειές μου. Το αγόρι άρχισε να έχει εμπύρετους σπασμούς, 
να είναι νευρικός και ευερέθιστος. Είδα ότι υπήρχε κάποιο παράσιτο 
στον οργανισμό του, αλλά για πολύ καιρό δεν είχα την ευκαιρία να 
επιβεβαιώσω τις εικασίες μου ή να βοηθήσω τον εγγονό μου. Στο 
πρώτο ραντεβού, η Αλίνα Ρομασένκο όχι μόνο βρήκε τα αίτια της 
νόσου, αλλά και μου προσέφερε φορητές συσκευές με τις οποίες 
μπορούσα να κάνω ανεξάρτητα θεραπείες για τον εγγονό μου στην 
άνεση του σπιτιού του.

Μετά από αρκετές ενεργοποιήσεις της φορητής συσκευής DeVi-
ta AP, σταμάτησαν να εμφανίζονται επιληπτικές κρίσεις και αυτή 
ήταν η πρώτη μου επιτυχία!

Αφού η Alina μου απέδειξε τις δυνατότητες της 
συσκευής DeVita Professional, συνειδητοποίησα 
ότι το όνειρό μου επιτέλους έγινε πραγματικότητα! 
Είδα μια συσκευή που θα μπορούσε να ελέγξει την 
κατάσταση του οργανισμού με πολύ λεπτομερή και 
ακριβή τρόπο.

ΕΥΕΞΙΑ
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Με την πάροδο του χρόνου, ήμουν αρκετά τυχερή που συναντήθηκα με 
τον δημιουργό αυτών των συσκευών,την Τατιάνα Κονοπλιόβα. Έμαθα από 
εκείνη, ότι υπάρχει μια γενική θεωρία του βιοσυντονισμού, η οποία αποτελεί 
τη βάση για την κατανόηση των φυσικών αρχών της αποκατάστασης. 
Γνώρισα ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτές τις υπέροχες τεχνολογίες 
για πολλά χρόνια, για να βοηθήσουν τους ίδιους, τους αγαπημένους τους 
και όλους όσους θέλουν να αποκτήσουν και να διατηρήσουν την ευεξία. 
Είδα ότι η μεγάλη πίστη γεννιέται στους ανθρώπους ως αποτέλεσμα 
ουσιαστικών και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ο γιος μου Ίνγκμαρ, βλέποντας τα αποτελέσματα και την έμπνευσή 

μου, ενδιαφέρθηκε επίσης για τον βιοσυντονισμό. Ασχολείται με τη 
μουσικοθεραπεία, η οποία έχει παρόμοια σημασία με τη θεραπεία 
βιοσυντονισμού. Γνωρίζει από την πρακτική του ότι οι συχνότητες έχουν 
επουλωτικές ιδιότητες και γνώριζε με βεβαιότητα ότι αυτό βοηθά τους 
ανθρώπους να είνει υγιείς.

Ξεκινήσαμε να μελετάμε μαζί και τώρα δουλεύουμε μαζί, 
χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες DeVita στην πρακτική μας. Ο Ίνγκμαρ 
και εγώ βλέπουμε μεγάλες προοπτικές επαγγελματικής επιτυχίας σε 
συνεργασία με την Deta-Elis Holding, και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό.

Αρκετά πρόσφατα, αφού ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, άρχισα να 
δουλεύω μόνη μου με την συσκευή DeVita-Professional και είμαι έκπληκτη 
με τις δυνατότητες που μου δίνει αυτή η συσκευή! Εξετάζοντας τους 
πρώτους ασθενείς μου, μπορούσα να εντοπίσω τα ακριβή αίτια της κάθε 
νόσου. 

 Ένας από τους πρώτους ασθενείς μου ήταν ένα αγόρι 3,5 ετών. Έχανε 
βάρος, δεν έπινε τίποτα τις τελευταίες τρεις ημέρες και ήταν πολύ 
αδύναμος. Οι γιατροί υποπτεύονταν καρκίνο. Μετά την εξέταση του αγοριού, 
ανακάλυψα ενεργό Escherichia coli, το οποίο είχε συνδιαστεί με Ροταϊό. Η 
οικογένεια του μωρού αγόρασε μια συσκευή DeVita AP, ενεργοποίησε τα 
αντι-μολυσματικά προγράμματα που προτάθηκαν από εμένα και μόλις 
την επόμενη μέρα το αγόρι αισθανόταν καλύτερα και μετά από τρεις 
ημέρες χρήσης των προγραμμάτων ένιωσε ανακούφιση, έτρωγε, έπινε με 
ευχαρίστηση και ήταν ενεργός!

Ασθενής Τζέτ, ετών 85. Προβλήματα με την καρδιά. Κάθε μέρα 
επιδεινωνόταν, αλλά οι γιατροί δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τον ιό που 
βρισκόταν στο περικάρδιο. Μετά από ένα μήνα χρήσης των συσκευών, 
όταν ο Τζέντ ήρθε να μας επισκεφτεί ξανά, φαινόταν πολύ διαφορετικός. 
Η κυάνωση εξαφανίστηκε, η δύσπνοια μειώθηκε, ο ύπνος του βελτιώθηκε 
και γενικά παρουσίαζε μεγάλη βελτίωση.

Πιστεύω βαθιά ότι το DeVita BRТ έχει πολύ αρμονική επίδραση στον 
ανθρώπινο οργανισμό. Με βοήθησε να επαναφέρω τον οργανισμό μου 
μετά από ένα ατύχημα, ως αποτέλεσμα του οποίου κατέληξα σε ένα 
νοσοκομειακό κρεβάτι με κάταγμα δύο σπονδύλων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Συνιστώ στους ασθενείς μου να 
λαμβάνουν το DeLixir PH Balance, 
το οποίο βοηθά στη ρύθμιση της 
οξεοβασικής  ισορροπίας. Αυτό είναι 
πολύ σημαντικό, καθώς η οξίνιση 
του σώματος οδηγεί σε μετάλλαξη 
των κυττάρων. Χτίζοντας ένα φυσικό 
ελαφρώς αλκαλικό περιβάλλον 
στον οργανισμό μας, δημιουργούμε 
τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 
οργανισμός έχει την ικανότητα να 
αντιμετωπίσει κάθε ασθένεια που 
προκύπτει.

Όλοι ζούμε σε δύσκολους και αγχωτικούς καιρούς. Το άγχος 
αποτελεί από καιρό ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Με 
τέτοιους ρυθμούς, είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούμε, να 
εργασθούμε και να είμαστε αποτελεσματικοί. Με τις συσκευές 
της Deta-Elis Holding, έχουμε την ευκαιρία να εξουδετερώσουμε 
τις αρνητικές επιπτώσεις των εξωτερικών παραγόντων, να 
αποκαταστήσουμε και να διατηρήσουμε την ευεξία μας, βελτιώνοντας 
έτσι σημαντικά την ποιότητα της ζωής μας.

Ένας από τους Εσθονούς ασθενείς μου μοιράστηκε μαζί μου ότι 
για πρώτη φορά στη ζωή της άρχισε να βλέπει έγχρωμα και όμορφα 
όνειρα. Τώρα ανυπομονεί για το επόμενο βράδυ για να βυθιστεί ξανά 
στον κόσμο των ονείρων της.

Με τα αποτελέσματα, οι άνθρωποι μοιράζονται τα επιτεύγματά 
τους στην υγεία. Οι ασθενείς λατρεύουν ότι δεν χρειάζεται να 
επισκέπτονται έναν γιατρό όλη την ώρα για θεραπεία. Με τις 
φορητές συσκευές της σειράς DeVita, μπορούν ανεξάρτητα να έχουν 
τον έλεγχο της υγείας τους, να αποκατασταθούν χωρίς φάρμακα και 
χωρίς ανάγκη για διακοπή των καθημερινών υποχρεώσεών τους.

Πιστεύω ότι οι θεραπευτικές τεχνολογίες που δημιουργήθηκαν 
από την Deta-Elis Holding είναι το φάρμακο του μέλλοντος. Είναι 
απλά απαραίτητες για κάθε οικογένεια, όχι μόνο στη Λετονία, την 
Εσθονία, τη Σκανδιναβία, αλλά και σε όλο τον κόσμο!

Για την αποκατάστασή μου, χρησιμοποίησα 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση: Συνεδρίες με 
την συσκευή DeVita BRТ, εξουδετερώνοντας 
τις καταστροφικές συχνότητες και αυξάνοντας 
τις προσωπικές μου υγιείς συχνότητες + 
Πρόγραμμα «Γρήγορη επούλωση» στη 
συσκευή DeVita Ritm για αναγέννηση και 
αποκατάσταση κατεστραμμένων ιστών μετά 
από τραυματισμούς, + το συμπλήρωμα έξυπνης 
κυτταρικής θρέψης Delixir Collagen+ για τον 
εμπλουτισμό των κυττάρων με τα απαραίτητα 
συστατικά, μικροστοιχεία,  αμινοξέα και βιταμίνες, 
που συμβάλλουν στην πρώιμη σύντηξη των 
σπονδύλων. 

Είδα ότι ο κόσμος της DeVita, οι τεχνολογίες, 

είναι τόσο βαθιές και ενδιαφέρουσες που 

αποφάσισα σθεναρά, ότι πρέπει να μάθω για 

αυτές!

ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΙ

ΕΥΕΞΙΑ
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ΕΠΙΠΕΔΟ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΟ

Ο βιοσυντονισμός ήρθε στο σπίτι μας το φθινόπωρο του 2010 και αμέσως δημιούργησε μια 
εξαιρετική διαφορά, τόσο στην προσέγγισή μας για την επίλυση προβλημάτων υγείας όσο και 
στα αποτελέσματα που προέκυψαν.

ΕΥΕΞΙΑΣ

ΕΥΕΞΙΑ
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ΑΡΤΙΟΜ 
Από την ηλικία των 5 ετών, ο Αρτιόμ 

ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του 
και ερωτεύτηκε το ποδόσφαιρο. Στην 
ηλικία των 7 ετών μπήκε στο Ural Sports 
School και σε ηλικία 8 ετών έπαιξε 
στην ισχυρότερη ομάδα της περιοχής 

Sverdlovsk, στην οποία εξακολουθεί να παίζει. Ο ανταγωνισμός ήταν 
μεγάλος, από τους 150 υποψηφίους, έπρεπε πάντα να βρίσκεται 
ανάμεσα στους κορυφαίους 15 για να παίζει στην πρώτη ομάδα. Φυσικά, 
τραυματισμοί συμβαίνουν συχνά, αλλά με την αγαπημένη μας συσκευή 
DeVita Ritm αυτό δεν αποτελεί άλυτο πρόβλημα. Και αυτό συμβαίνει 
επειδή ακόμη και με σοβαρούς μώλωπες, διαστρέματα ή αιματώματα, 
εάν ενεργοποιήσετε αμέσως το πρόγραμμα «Γρήγορη επούλωση», 
τότε την επόμενη κιόλας ημέρα! (απίστευτο, αλλά αληθινό) μπορείτε 
να προπονηθείτε. Επιπλέον, σε υψηλά φορτία και ο Άρτεμ δεν γνωρίζει 
κάτι άλλο από τότε που ήταν 7 ετών, τα προγράμματα «Προθέρμανση» 
και «Αποκατάστας από την προπόνηση» είναι εξαιρετικά βοηθητικά. 
Το πρώτο προετοιμάζει το σώμα για την ένταση και το δεύτερο 
εξασφαλίζει γρήγορη ανάρρωση μετά.

ΜΑΡΙΑ 

Στα πρώτα 3 χρόνια της ζωής της, η 
Μαρία πήρε πολλά φάρμακα και στην 
ηλικία των 4 άρχισε να αναπτύσσει ένα 
παράξενο εξάνθημα. Κάλυπτε τα χέρια και 
άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων 
ευαίσθητων τμημάτων του σώματος. 

Όταν πήγαμε σε έναν δερματολόγο, ο γιατρός διέγνωσε 
μικροβιακό έκζεμα και συνταγογράφησε τόνους φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένων και ορμονικών. Δεν πήραμε τίποτα, και 
αποφασίσαμε να υποβληθούμε σε διαγνωστικά, τα οποία πιστοποίησαν 
την παρουσία αρκετών βακτηριακών και μυκητιακών παραγόντων. 
Έχοντας προγραμματίσει την αντιπαρασιτική συσκευή DeVita AP, 
ουσιαστικά δεν την αφαιρέσαμε από τη Μαρία για αρκετές ημέρες, 
και μετά από μια εβδομάδα ήταν δύσκολο να βρούμε έστω και μερικά 
σημάδια εξανθήματος στο σώμα της κόρης μας.

Ιούλιος Σουγκέικο

Επικεφαλής της Deta Elis Holding Ural LLC, 
Emerald Master της DEHolding

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Κατά τη διάρκεια των 10 ετών χρήσης συσκευών DeVita για την 

αποκατάσταση και τη διατήρηση της ευεξίας, έχουμε δει πολλά και 
μας έχουν προκαλέσει έκπληξη τα απίστευτα, με την πρώτη όψη, 
αποτελέσματα. Αυτόφαίνεται ιδιαίτερα από τα τέσσερα παιδιά μας. Το 
γεγονός είναι ότι τα παιδιά μας γεννήθηκαν τόσο πριν όσο και κατά τη 
χρήση των τεχνολογιών υγείας De-Vita, οπότε κατανοούμε πολύ καλά 
τη διαφορά στις αντιδράσεις μας στα προβλήματα υγείας τους πριν από 
το φθινόπωρο του 2010 και μετά.

 Η μεγαλύτερη κόρη, η Μαρία, φέτος θα γίνει 13 ετών, και τα πρώτα 3 
χρόνια της ζωής της ήταν ένα «συνηθισμένο» παιδί, έπαιρνε φάρμακα, 
επισκεπτόταν νοσοκομεία, και είχε προσβληθεί από μολυνσματικές 
ασθένειες. Σε γενικές γραμμές, τα πάντα συνέβαιναν όπως και σε 
όλους... Η ιατρική καρτέλα της Μαρίας είναι τόσο μεγάλη όσο ένα κοινό 
σημειωματάριο.

Ο Αρτιόμ γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 και ήταν «συνηθισμένος» 
μέχρι το φθινόπωρο (την περίοδο κατά την οποία ξεκινήσαμε τη χρήση 
των συσκευών). Δηλαδή, ήταν επίσης όπως όλοι οι άλλοι. Αλλά! Η 
καρτέλα του είναι 3 φορές πιο μικρή από αυτή της Μαρίας.

Τα μικρότερα παιδιά μας, η Σόφια (γεννήθηκε το 2013) και η Κάτια 
(γεννήθηκε το 2016), είναι εντελώς «ασυνήθιστα» από την άποψη 
των απλών ανθρώπων. Δεν έχουν ιατρικές καρτέλες και δεν έχουν 
επισκεφθεί ποτέ νοσοκομείο. Όλα τα μολυσματικά προβλήματα 
επιλύθηκαν σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο, γρήγορα, καθαρά και 
χωρίς φάρμακα. Αποκλειστικά με τον βιοσυντονισμό.

Σε όλη τη διάρκεια της ζωής των παιδιών μας, υπήρξαν πολλά 
αποτελέσματα στην επίλυση ζητημάτων υγείας που ήταν δύσκολο να 
πιστέψουμε. Αλλά θα μοιραστώ με χαρά τα πιο εντυπωσιακά μαζί σας.

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Αλλά το πιο εκπληκτικό γεγονός συνέβη το φθινόπωρο του 2018, 

όταν η σύζυγός μου Τατιάνα συμμετείχε στον διαγωνισμό «Miss Eka-
terinburg», στον οποίο ένα από τα στοιχεία του προγράμματος ήταν η 
εμφάνιση μητέρων στη σκηνή με τα παιδιά τους.

Το πρόβλημα είναι ότι κυριολεκτικά 3 ημέρες πριν βγούμε στη σκηνή, 
τα μικρά κορίτσια μας Σόφια και Κάτια αρρώστησαν με ανεμοβλογιά, 
και όταν έφτασε ο γιατρός μας, ο οποίος έκανε μια προφανή διάγνωση 
για εμάς, φυσικά είπε ότι δεν θα μπορούσαν να εμφανισθούν, στη 
σκηνή σε 3 ημέρες, επειδή μέχρι τότε η ασθένεια εξελίσσεται και τα 
παιδιά θα έχουν καλυφθεί με το αντίστοιχο εξάνθημα κατά 70-80%. 
Αλλά εκείνη τη στιγμή, είχαμε ήδη μια περίπτωση, όταν πριν από λίγα 
χρόνια, αντιμετωπίζαμε την ανεμευλογιά και επιστημονικά  όπως και 
την μόλυνση από έρπητα ζωστήρα, και χωρίς βιασύνη, επαναφέραμε 
πλήρως τα μεγαλύτερα παιδιά μας ήδη την 5η ημέρα. Στη συνέχεια, 
αστραπιαία, και και οι δύο κόρες μας φορούσαν όλο το εικοσιτετράωρο 
την «αντιπαρασιτική» συσκευή, με προγράμματα κατά του έρπητα και 
των δερματικών εξανθημάτων και κατανάλωναν πολύ νερό. Και αυτή 
τη φορά αποφασίσαμε να δράσουμε αμέσως.

Το αποτέλεσμα μας εξέπληξε καθώς τη δεύτερη μέρα δεν υπήρχαν 
νέα εξανθήματα, και την τρίτη μέρα τα πάντα ξεράθηκαν και τα ίχνη 
ήταν σχεδόν ανεπαίσθητα. Ο γιατρός σοκαρίστηκε. Και ο ίδιος, χωρίς 
να πιστεύει αυτό που έβλεπε, είπε ότι όντως, ολόκληρος ο κύκλος 
της νόσου είχε περάσει πολύ γρήγορα και τα παιδιά δεν ήταν πλέον 
μεταδοτικά. Ως αποτέλεσμα, η οικογένειά μας βγήκε στη σκηνή και η 
μητέρα τους πήγε στον τελικό του διαγωνισμού!

Υπάρχουν πολλά περισσότερα να ειπωθούν για τα εκπληκτικά 
αποτελέσματα της χρήσης συσκευών DeVita τα τελευταία 10 χρόνια 
στην οικογένειά μας.

Όμως, το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε σίγουρα 
να πούμε τώρα είναι ότι τα παιδιά που χρησιμοποιούν 
τεχνολογίες βιοσυντονισμού έχουν εντελώς διαφορετικό 
επίπεδο ευεξίας από τα παιδιά που παίρνουν φάρμακα.

ΕΥΕΞΙΑ
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Προπονήτρια Aikido Yoshinkan, 4 dan, Bachelor και Master 
στην φυσική αγωγή, Αθλητική Ψυχολόγος

Συμμετέχω στον αθλητισμό από την παιδική μου ηλικία. Αρχικά, αυτά 
ήταν τμήματα ρυθμικής γυμναστικής και χορού, τα οποία μου άρεσαν πολύ, 
αλλά σε αυτά δεν βρήκα τον εαυτό μου.

Όλα άλλαξαν όταν το 2005 μπήκα στην ομάδα Yoshinkan Aikido. Μετά 
από λίγο, συνειδητοποίησα ότι σε αυτό θέλω να αφιερώσω όλη μου τη 
ζωή! Προς το παρόν, έφτασα στο επίπεδο της μαύρης ζώνης στο Aikido 
Yoshinkan (4ο dan, Aikido Yoshinkan) και είμαι ο επικεφαλής του Sei-wakan 
Dojo στη Μόσχα.

Ο φόβος είναι ένα από τα πολλά ανθρώπινα 
συναισθήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια 
αθλητικών δραστηριοτήτων, και το οποίο πρέπει να 
μάθουμε όχι μόνο για ελέγχουμε, αλλά και, εάν είναι 
απαραίτητο, για να το ξεπερνάμε. 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ DEVITA
Για να μπορέσω να εκπαιδεύσω επίσημα, αποφοίτησα από το 

Πανεπιστήμιο Φυσικής Αγωγής του Κρατικού Πανεπιστημίου 
Φυσικής Αγωγής, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ρωσίας. Μετά από 
αυτό, στο ίδιο πανεπιστήμιο, απέκτησα Master στον αθλητισμό με την 
κατεύθυνση «Ψυχολογικά προβλήματα στον αθλητισμό». Και αυτήν τη 
στιγμή δουλεύω όχι μόνο ως εκπαιδευτής Aikido Yoshinkan, αλλά και 
ως αθλητικός ψυχολόγος.

 Κατά τη διάρκεια της εργασίας μου, συχνά πρέπει να αντιμετωπίσω 
το συναισθηματικό άγχος των αθλητών. Για να τους βοηθήσω να 
αντιμετωπίσουν αυτό καθώς και άλλες καταστάσεις, χρησιμοποιώ 
διαφορετικές τεχνικές. Μου αρέσει ιδιαίτερα να χρησιμοποιώ έναν 
συνδιασμό των μεθόδων αθλητικής ψυχολογίας και των τεχνολογιών  
DeVita.

Αυτήν την πολύπλοκη τεχνική θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Είναι 
κατάλληλη όχι μόνο για αθλητές, αλλά και για κάθε άτομο που 
ακολουθεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής και φροντίζει την υγεία του, και 
αποσκοπεί στη διατήρηση ενός υψηλού συντελεστή  υγείας.

 Είμαστε όλοι άνθρωποι, συναισθηματικά πλάσματα, που δεν 
είμαστε πάντα σε θέση να ελέγχουμε τον εαυτό μας και να 
ενεργούμε συνειδητά σε καταστάσεις άγχους που απαιτούν την 
αυξημένη προσοχή μας. Όλα τα συναισθήματα που βιώνουν οι 
αθλητές κατά τη διάρκεια των αθλητικών τους δραστηριοτήτων 
είναι ιδιαίτερα έντονα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, καθώς 
και κατά τη διάρκεια ενός αθλητικού διαγωνισμού. Επομένως, είναι 
πολύ σημαντικό για τους αθλητές να μάθουν πώς να διαχειρίζονται 
τη συναισθηματική τους κατάσταση, καθώς αυτό μπορεί να τους 
βοηθήσει να βελτιώσουν σημαντικά την αθλητική τους απόδοση.

Ο φόβος είναι τόσο φυσική και ψυχική αντίδραση, όπως και η 
χαρά, η έκπληξη ή ο πόνος. Δεν υπάρχει ένα φυσιολογικό άτομο που 
δεν θα βιώσει αυτό το συναίσθημα. Οι φόβοι, είτε είναι συνειδητοί 
είτε όχι, υπάρχουν στον καθένα μας, και αυτό είναι φυσιολογικό. Το 
συναίσθημα του φόβου προκύπτει ως απάντηση προς ένα απειλητικό 
ερέθισμα, που εκτελεί διάφορες λειτουργίες στη ζωή ενός ατόμου, 
προστατευτικές, γνωστικές, κινητοποίησης. Ο κύριος ρόλος του 
φόβου είναι να μας βοηθήσει να παραμείνουμε ασφαλείς. Αλλά 
πολύ συχνά υπερεκτιμούμε τον κίνδυνο και υποτιμούμε τη δική μας 
αντοχή. Το άγχος μας αυξάνεται όταν εστιάζουμε στο αρνητικό, με 
αποτέλεσμα το συναισθηματικό μας άγχος να αυξάνεται όλο και 
περισσότερο.

Τείνουμε να παρατηρούμε τους περισσότερους φόβους μόνο 
όταν ενεργοποιούνται, όταν είναι μέσα μας. Φυσικά, σε αυτήν την 
περίπτωση, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ληφθούν μέτρα για την 
καταπολέμησή τους. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να μειωθεί 
έγκαιρα το συναισθηματικό άγχος προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 
μέσο για την υπέρβαση του φόβου στο μέλλον.

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τη μείωση του συναισθηματικού 
στρες: θεραπεία τέχνης, αναπνευστικές ασκήσεις, μέθοδοι 
οπτικοποίησης και άλλες.

ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΖΩΗΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μαρία Πιτσούγκινα

clubaikido.ru

pichugina.marik0

_mariko_pmk_

ΕΥΕΞΙΑ
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1. ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ: Μείωση του συναισθηματικού φορτίου των αθλητών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 λεπτά.

ΟΔΗΓΙΕΣ: Αναπνεύστε μέσα από τη μύτη σας με το 3. Νιώστε 
τα κάτω μέρη των πνευμόνων να γεμίζουν με αέρα, το στομάχι 
διογκώνεται όλο και περισσότερο, οι ώμοι δεν ανεβαίνουν. Αφού 
οι πνεύμονες είναι γεμάτοι, σταματήστε για 1-2 δευτερόλεπτα. Στη 
συνέχεια, εκπνεύστε από το στόμα σας μετρώντας ως το 6. Νιώστε 
τους πνεύμονές σας άδειους, το στομάχι επανέρχεται σταδιακά, το 
στήθος, οι ώμοι και ο λαιμός κατεβαίνουν.

Επαναλάβετε αυτόν τον κύκλο 5 φορές για να αποκτήσετε το 
επιθυμητό αποτέλεσμα

2. ΑΣΚΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ: Μείωση του συναισθηματικού φορτίου,   συνειδητοποίηση 
και περαιτέρω ανάλυση του φόβου σας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10-20 λεπτά.

ΟΔΗΓΙΕΣ: Καθίστε σε μια άνετη θέση και κλείστε τα μάτια σας. 
Καθίστε άνετα χωρίς να τεντώνετε τους μυς σας. Μην σταυρώνετε 
τα χέρια ή τα πόδια σας. Ξεκουραστείτε, αφήστε το σώμα σας να 
χαλαρώσει.

Εισπνεύστε βαθιά, τραβώντας τον αέρα σταδιακά μέσω της μύτης 
σας έως ότου οι πνεύμονές σας είναι γεμάτοι. Εκπνεύστε απαλά, 
επίσης μέσω της μύτης, έως ότου οι πνεύμονες είναι εντελώς 
άδειοι. Προσπαθήστε να το κάνετε αυτό ρυθμικά, μην εισπνέετε ή 
εκπνέετε ταυτόχρονα. Κάνετε αρκετές επαναλήψεις.

Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε ένα ήρεμο, ήσυχο και ευχάριστο 
μέρος όπου μπορείτε να χαλαρώσετε εύκολα, για παράδειγμα, σε μια 
παραλία (στο μέλλον, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο μέρος 
που σας ηρεμεί και να κάνει την άσκηση κατ ‘αναλογία). Η αναπνοή 
σας μοιάζει με την κίνηση των κυμάτων κατά μήκος της άμμου ή με 
βότσαλα, κυλώντας απαλά στην ακτή όταν εκπνέετε και γυρίζετε 
πίσω όταν εισπνέετε. Φανταστείτε στο μυαλό σας τα κύματα, τον 
παφλασμό τους, τη μυρωδιά και τη γεύση του θαλασσινού νερού, την 
ελαφριά ανάσα, το πρωινό αεράκι και απολαύστε αυτές τις στιγμές. 
Κρατήστε τη φανταστική εικόνα και επικεντρωθείτε στο αίσθημα 
χαλάρωσης και ευδαιμονίας, προσπαθήστε να εντατικοποιήσετε τη 
χαλάρωση και να βυθιστείτε σε αυτήν ακόμη πιο βαθιά. Αναλύστε 
όλο και περισσότερο την εικόνα, παρουσιάζοντάς την με κάθε 
λεπτομέρεια. Φανταστείτε τον ήχο των κυμάτων ή των πουλιών 
να τραγουδούν κοντά σας. Φανταστείτε αυτά τα όμορφα πουλιά. 
Νιώστε τη δροσιά του πρωινού και τις ζεστές ακτίνες του ήλιου που 
ανατέλλει νωρίς. Μείνετε σε αυτήν την εικόνα.

Μετά από αυτό, πάρτε μερικές βαθιές αναπνοές μέσα και έξω, 
και καθώς εκπνέετε, τεντώστε και ανοίξτε αργά τα μάτια σας. 
Επιστρέψτε αργά στον πραγματικό κόσμο.

 Αυτή η άσκηση λειτουργεί καλύτερα εάν δεν γνωρίζετε ακόμη τι 
φοβάστε. Μειώνοντας το συναισθηματικό άγχος και τακτοποιώντας 
τις σκέψεις σας, μπορείτε να αναρωτηθείτε: «Τι φοβάμαι;». Αυτό 
θα είναι μια επίγνωση του φόβου σας, μετά την οποία μπορείτε να 
φανταστείτε πώς ξεπερνάτε τον φόβο.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Σας προσφέρω αποδεδειγμένες τεχνικές και μεθόδους που 
χρησιμοποιώ στην επαγγελματική μου εργασία, συνδιάζοντας τις 
οποίες μπορείτε να πετύχευετε εξαιρετικά αποτελέσματα.

ΕΥΕΞΙΑ
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ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Η σημασία της διατήρησης ενός υψηλού συντελεστή υγείας, τόσο 

ψυχολογικής όσο και σωματικής, δεδομένου ότι είναι αλληλένδετες, 
είναι μεγάλη, όχι μόνο για τους αθλητές. Πράγματι, χωρίς υψηλά 
επίπεδα υγείας, είναι αδύνατο να επιτευχθούν μεγάλα αποτελέσματα 
στον αθλητισμό, στις επιχειρήσεις και γενικά στην καθημερινή ζωή. 
Για να επιτύχω αυτούς τους στόχους, χρησιμοποιώ συσκευές υψηλής 
τεχνολογίας DeVita Energy Mini και DeVita Ritm Mini. Αυτές οι συσκευές 
βοηθούν το σώμα να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο ζωτικότητας. Για 
έναν αθλητή, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς το φορτίο που 
βιώνει κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων είναι απλώς 
κολοσσιαίο! Συχνά δεν υπάρχει ούτε χρόνος ούτε ευκαιρία για πλήρη 
αποκατάσταση, ως αποτέλεσμα της οποίας το σώμα αναγκάζεται να 
βρίσκεται στα όρια των φυσικών και ψυχολογικών του ικανοτήτων.

Οι συσκευές βιοσυντονισμού Devita Ritm Mini και Devita Energy 
Mini είναι ένα σύγχρονο τεχνολογικό εργαλείο για την αποκατάσταση 
του σώματος χωρίς φάρμακα, ένα μέσο ευεξίας που συνδιάζει τα 
καλύτερα  επιτεύγματα των δυτικών και ανατολικών πολιτισμών. Με 
τη βοήθεια της εκπομπής ειδικών ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων 
που ενυπάρχουν στο σώμα μας, ενεργοποιούν αποτελεσματικά και 
με ασφάλεια τους ανθρώπινους ζωτικούς πόρους και χτίζουν μια 
ενεργειακή ισορροπία, εναρμονίζοντας την λειτουργία των οργάνων 
και των συστημάτων, η οποία διαταράσσεται με την παρουσία όχι 
μόνο ασθενειών, αλλά και κάθε έντονα αρνητικού συναισθήματος.

Όλα τα κύτταρα μας, και συνεπώς τα όργανα και τα συστήματά μας, 
είναι δέκτες και πομποί ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Αυτή είναι 
η φυσική γλώσσα του σώματός μας. Οποιοδήποτε πρόβλημα στον 
οργανισμό, είτε σωματικό είτε ψυχολογικό, ξεκινά με το γεγονός ότι 
αυτά τα σήματα διαταράσσονται, με αποτέλεσμα, μετά από λίγο, να 
εμφανίζεται ένα αίσθημα δυσφορίας. 

Ο φόβος είναι ένα από τα αρνητικά συναισθήματα 
που διαταράσσει τη λειτουργία των οργάνων και 
των συστημάτων μας. Η εμπειρία του φόβου 
και η παρουσία άγχους οδηγούν σε έντονο 
συναισθηματικό στρες, το οποίο επηρεάζει 
κυρίως την λειτουργία των ενδοκρινών, 
ανοσοποιητικών και καρδιαγγειακών 
συστημάτων. Αυτό εκδηλώνεται με την αύξηση 
του καρδιακού ρυθμού και της πίεσης, με την 
εμφάνιση μυϊκών σπασμών και με την αύξηση 
της έκκρισης των ορμονών του στρες από τους 
ενδοκρινείς αδένες: αδρεναλίνη, νορεπινεφρίνη 
και κορτιζόλη. 

Όταν ένα άτομο φοβάται, το σώμα είναι διαρκώς έτοιμο να 
αντιδράσει στον κίνδυνο. Αυτή η αντίδραση είναι ένταση στο σώμα, 
η οποία εμφανίζεται αναγκαστικά μόλις εμφανιστεί ένα αίσθημα 
άγχους. Αυτή η ένταση εκδηλώνεται όχι μόνο με μυϊκή ένταση, 
αλλά και με πόνο, σφίξιμο των γνάθων, εφίδρωση, τρέμουλο, κοφτή 
αναπνοή, μέχρι και κούραση. Όλες αυτές οι αντιδράσεις δεν είναι 
απλώς δυσάρεστες, αλλά και αυξάνουν το άγχος, συνεχίζοντας τον 
φαύλο κύκλο, και αυξάνοντας τη συναισθηματική ένταση ολοένα και 
περισσότερο.

Οι φυσιολογικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της εμπειρίας των 
συναισθημάτων φόβου έχουν ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό 
ασθενειών. Για να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες του φόβου, 
είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε το σώμα να αντιμετωπίσει επαρκώς 
τις αρνητικές καταστάσεις. Για αυτό, οι συσκευές DeVita διαθέτουν 
ειδικά προγράμματα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

«Ο φόβος αποδυναμώνει τον 
άνθρωπο και δίνει χώρο στις 
ασθένειες».

Paracelsus

Σουηδός ιατρός, αλχιμιστής, Αναγεννησιακός 
φιλόσοφος  

ΕΥΕΞΙΑ
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Μια συσκευή για την ανακούφιση του ψυχο-συναισθηματικού φορτίου 
και του στρες, την επανάκτηση της ενέργειας και την αποκατάσταση των 
φυσιολογικών δεικτών του οργανισμού.

ПРОГРАММА «ΕΝΕΡΓΕΙΑ»
Συμβάλλει στην διατήρηση μιας υγιούς ψυχοσυναισθηματικής 

κατάστασης.

Μια συσκευή για την αποκατάσταση της αρμονικής λειτουργίας των 
οργάνων και των συστημάτων.

ПРОГРАММА 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ»

Αποκαθιστά την τοπική και γενική κυκλοφορία του αίματος, ρυθμίζει 
την πρόσληψη του οξυγόνου, βελτιώνοντας την παροχή αίματος σε όλα 
τα όργανα. Η χρήση αυτού του προγράμματος είναι πιο αποτελεσματική σε 
συνδυασμό με τις χαλαρωτικές ασκήσεις αναπνοής.

ПРОГРАММА «ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ»
Συμβάλλει στην ομαλοποίηση του νευρικού συστήματος εμποδίζοντας 

την απελευθέρωση των ορμονών του στρες, ρυθμίζοντας τη λειτουργία του 
ενδοκρινικού συστήματος, αποτρέποντας έτσι τους αγγειακούς σπασμούς, 
οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί σε περιόδους ισχυρού συναισθηματικού 
στρες. Ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του προγράμματος, τα επίπεδα 
άγχους μειώνονται. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο όχι μόνο για στιγμές 
έντονης συναισθηματικής πίεσης, αλλά και για χαλάρωση στο τέλος της 

DEVITA ENERGY MINI 

DEVITA RITM MINI

Η υπέρβαση των φόβων και ο έλεγχος της συναισθηματικής κατάστασης είναι σημαντικές δεξιότητες όχι μόνο για έναν αθλητή. Μαθαίνοντας να 
αντιμετωπίζετε τους φόβους σας και να ελέγχετε τα συναισθήματά σας, μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητές σας και να αποκτήσετε 
μεγάλη επιτυχία. Η χρήση ψυχολογικών μεθόδων σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες DeVita θα βοηθήσει στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

ημέρας πριν από τον ύπνο, καθώς σας βοηθά να χαλαρώσετε και να 
κοιμηθείτε γρήγορα. Είναι καλό να το συνδυάσετε με το πρόγραμμα 
«Ήρεμος ύπνος», το οποίο βοηθά στη μείωση της εγρήγορσης του 
νευρικού συστήματος, σας βοηθά να αποκοιμηθείτε πιο γρήγορα και 
ομαλοποιεί τις φάσεις ύπνου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ» ΚΑΙ «ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ»

Περιλαμβάνονται στο ΣΕΤ προγραμμάτων «Ευ ζην αυτόματο». 
Βελτιώνει την ροή αίματος σε όργανα και ιστούς, συμβάλλει 
στη σωστή κατανομή της ενεργειακής ισορροπίας, ανακουφίζει 
από τη νευρική ένταση, αποκαθιστά την λειτουργία των κύριων 
συστημάτων του οργανισμού. Το πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί με 
βάση τη βιολογική δραστηριότητα των οργάνων.

ПРОГРАММА «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

Ανακουφίζει από την νευρική υπερνένταση, εναρμονίζει τη 
λειτουργία του νευρικού συστήματος, ως αποτέλεσμα της μείωσης 
των κέντρων διέγερσης στον εγκεφαλικό φλοιό.

ПРОГРАММА «ΚΑΛΗ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ»
Βοηθά στην αντιμετώπιση του συναισθηματικού στρες, μειώνει 

το άγχος και την ποσότητα ψυχοτοξινών στο σώμα, βελτιώνει 
τη διάθεση και την ψυχική δραστηριότητα. Όταν χρησιμοποιείται 
τακτικά, το πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του 
χρόνιου στρες.

Για τη διευκόλυνση της χρήσης των προγραμμάτων, υπάρχει ένα 
σχήμα εφαρμογής, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διατήρηση ενός 
υψηλού συντελεστή σωματικής και ψυχολογικής ευεξίας, καθώς και 
για την πρόληψη του ψυχο-συναισθηματικού στρες.

ΣΥΣΚΕΥΗ ПРОГРАММА ΧΡΗΣΗ

1 DeVita Energy 
mini Βασικά προγράμματα Ενέργεια 1-2 φορές το πρωί

2

DeVita  
Ritm mini

Αυτόματα προγράμματα Ευ ζην - αυτόματο Καθημερινά το πρώτο μισό της 
ημέρας

Ειδικά προγράμματα

Καλή ψυχική διάθεση Μετά το αυτόματο πρόγραμμα ή 
όταν είναι αναγκαίο

Κατά του άγχους - Antistress Όταν είναι αναγκαίο

Νευρική ισορροπία Όταν είναι αναγκαίο

Βελτίωση του κυκλοφορικού
Όταν είναι αναγκαίο σε 

συνδιασμό με τις ασκήσεις 
αναπνοής

Επιπλέον συστάσεις: παρακολουθήστε τη διατροφή σας, διαλογιστείτε ή εκτελέστε ειδικές ασκήσεις αναπνοής. 
Χρησιμοποιήστε συσκευές DeVita σε συνδιασμό με τα συμπληρώματα έξυπνης κυτταρικής θρέψης Delixir Multi-Energy και 
Delixir Detox.

ΥΠΕΡΒΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ ΣΑΣ, 
ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΕΥΕΞΙΑ!

ΕΥΕΞΙΑ
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Ρομάν Νόβικοβ

Πρόεδρος της DEHolding, Ιδρυτής της Ακαδημίας Rasource

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ MLF
ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το πιο πιεστικό πρόβλημα για τους παραγωγούς δεν είναι να βρουν μια 
ιδέα ή να δημιουργήσουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, αλλά να προωθήσουν 
και να προσελκύσουν πελάτες. Το μέλλον ανήκει σε εκείνους που 
μαθαίνουν να εμπλέκονται επαγγελματικά σε μια υπηρεσία ή προϊόν 
χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα μοντέλα μάρκετινγκ.

Σε σύγχρονες συνθήκες κοινωνικοοικονομικής αναταραχής, το 
επιχειρηματικό περιβάλλον δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες για τη 
δημιουργία και ανάπτυξη της δικής τους επιχείρησης τόσο για αρχάριους 
όσο και για έμπειρους επιχειρηματίες. Ανακύπτει το ερώτημα: αξίζει τον 
κίνδυνο και ν’ασχοληθείτε με μια επιχειρηματική δραστηριότητα;

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ FRANCHISING

Αξίζει! Ειδικά αν δεν χρειάζεται να αναλάβετε κινδύνους και το 
σύστημα των βήμα-προς-βήμα ενεργειών θα σας επιτρέψει να 
οργανώσετε με σύστημα την επιχείρησή σας από το μηδέν και να την 
αναπτύξετε στο επιθυμητό μέγεθος. 

Αυτό έγινε εφικτό με τη νέα υβριδική αντίληψη MLF (Multilevel 
franchising), η οποία βασίζεται στη βάση ενός εφαρμοσμένου 
επιχειρηματικού συστήματος και μιας τεχνολογικής έννοιας 
ανάκαμψης και επιτρέπει στους επιχειρηματίες να διαμορφώσουν 
μια συνειδητοποιημένη στάση απέναντι και στην υγεία τους και στους 
δρόμους που οδηγούν στην επιτυχία.

«Ήρθε η ώρα να παραδεχτούμε ότι το 

συμβατικό μοντέλο MLM (MultiLevel Market-

ing), το οποίο λειτούργησε καλά στην κλασική 

του μορφή πριν από αρκετές δεκαετίες, 

είναι ξεπερασμένο σήμερα. Μόνο εταιρείες ή 

επιχειρηματίες που έχουν μάθει να συνδυάζουν 

πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις σε ένα 

υβριδικό μοντέλο έχουν την ευκαιρία να 

εδραιωθούν σταθερά στη σημερινή αγορά.»

novikovromanra

ra.novikovBusiness

ra.novikov

novikovroman.com

RomanNovikovRA
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για αρχάριους επιχειρηματίες που δεν έχουν ακόμη μεγάλο 
αρχικό κεφάλαιο για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, 
αλλά επιθυμούν να ξεκινήσουν με ελάχιστες επενδύσεις και καλές 
προοπτικές;

για τη νεότερη γενιά επιχειρηματιών που τους αρέσει η 
Διαδικτυακή Επιχείρηση με πλήρη αυτοματοποίηση όλων των 
διαδικασιών, από την πρώτη επαφή έως την πώληση ενός 
προϊόντος / υπηρεσίας και τη δυνατότητα συνολικής διαχείρησας 
από οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο, απολαμβάνοντας τη ζωή; 

για ανθρώπους με εμπειρία που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ως 
επιχειρηματίες, αλλά θέλουν να δημιουργήσουν πολλαπλές πηγές 
εισοδήματος και να επιδιώξουν μια οικονομική σταθερότητα; 

για τους ηλικιωμένους που θέλουν να δημιουργήσουν μια 
πρόσθετη πηγή εισοδήματος, ώστε να μην εξαρτώνται από μια 
σύνταξη που δεν είναι σε θέση να καλύψει όλες τις ανάγκες.

Το επιχειρηματικό σύστημα MLF επιτρέπει, με την ανάλογη 
δράση,  σε οποιαδήποτε ηλικία  να δημιουργηθεί μια επιπλέον πηγή 
εισοδήματος, αυξάνοντας παράλληλα το επίπεδο της υγείας του 
ατόμου, σε ένα περιβάλλον  ανθρώπων με ίδιες ιδέες, και μια ενεργή 
μακροζωία γεμάτη ταξίδια και συνεχής εξέλιξη με την απόκτηση 
νέων γνώσεων.

Δημιουργώντας τη δική του επιχείρηση σύμφωνα με το σύστημα 
MLF, ο καθένας μπορεί να σχεδιάσει για τον εαυτό του ένα ατομικό 
μοντέλο που αντιστοιχεί στο στάδιο του επιχειρηματικού του 
επιπέδου αυτήν τη στιγμή.

Κατ ‘αρχάς, μπορείτε να κερδίσετε κεφάλαιο εκκίνησης με 
ελάχιστη επένδυση στον δικτυακό τομέα (MLM ενότητα), στη 
συνέχεια μπορείτε να επενδύσετε στην προώθηση Διαδικτύου 
(INTERNET ενότητα) και, έχοντας δημιουργήσει σημαντικό εισόδημα, 
επενδύετε σε ένα franchise (ενότητα FRANCHISE).

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ MLF είναι να επαναπροσδιορίσει τους 
επιχειρηματίες για να δημιουργήσουν μια επιχείρηση για την αξία 
που φέρνει στους πελάτες, τους συνεργάτες, τον εαυτό τους και την 
ανθρωπότητα στο σύνολό της με τη μορφή της υγείας και της οικονομικής 
ελευθερίας. Παλαιότερες γενιές επιχειρηματιών συχνά δημιουργούσαν 
τις επιχειρήσεις τους, καίγοντας τον πλανήτη, χτίζοντας το εισόδημά τους 
από ανθρώπινους φόβους και πουλώντας προϊόντα όχι της καλύτερης 
ποιότητας.

Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ MLF αποτελεί άμεση συνέπεια 
της μοναδικής ιδέας ευεξίας της DEHolding. Αυτό που κάνουμε, το κάνουμε 
για τους ανθρώπους. Πρώτα απ ‘όλα, όχι για χάρη του πλουτισμού, αλλά για 
να μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε τα πιο απλά, αλλά ταυτόχρονα και τα πιο 
σημαντικά πράγματα που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας: υγεία, 
εκπαίδευση, ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό μοντέλο όπου 
όλοι μπορούν να υλοποιήσουν. 

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ MLF βασίζονται σε διαδικασίες βαθιάς 
μάθησης. Για να χτίσετε μια ποιοτική επιχείρηση σε όλα τα επίπεδα  
ανάπτυξής της, πρέπει να έχετε μια ποικιλία γνώσεων και δεξιοτήτων. 
Πρέπει να γνωρίζετε το προϊόν και τα βασικά στοιχεία της προώθησής 
του. Για αυτό, δημιουργήθηκε το DeSchool www.deschool.online - μια 
διεθνής διαδικτυακή πλατφόρμα για την εκπαίδευση και ενημέρωση των 
συνεργατών και των πελατών της εταιρείας. Το σχολείο επιτρέπει μέσα 
σε άνετες συνθήκες και σε κατάλληλη για εσάς ώρα, να μάθετε πώς 
να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και προωθούνται οι τεχνολογίες 
υγείας - τα κύρια προϊόντα της DEHolding.

Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ MLF παρέχει ελευθερία στην 
επιχειρηματική δημιουργικότητα και σας επιτρέπει να σχεδιάσετε το 
δικό σας μοναδικό και βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, αποφασίζοντας 
ανεξάρτητα ποια στοιχεία να προσθέσετε και ποια πρέπει να αφαιρέσετε. 
Αυτό, με τη σειρά του, διαμορφώνει την ελκυστικότητά του:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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MLM-ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΚΑΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 
Κάθε σκεπτόμενος επιχειρηματίας  κατανοεί ότι η σταθερότητα και τα αξιοπρεπή κέρδη βρίσκονται στο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από τη μορφή του 

– παραδοσιακή είτε εναλλακτική.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Δεν χρειάζεστε κεφάλαιο εκκίνησης για την έναρξη της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Επιχειρηματική εκκίνηση από 200 έως 1000 €.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ
Αγοράζοντας μια συσκευή για την αποκατάσταση της δικής σας υγείας και 

αρχίζοντας να χτίζετε μια επιχείρηση υπό την καθοδήγηση ενός επιμελητή, 
μέσα σε ένα ή δύο μήνες μπορείτε να εξομοιώσετε τις επενδύσεις σας 
και να αρχίσετε να έχετε κέρδη (μερικοί καταφέρνουν να το κάνουν 
ακόμα πιο γρήγορα λόγω ενεργών συστάσεων). Εάν χρησιμοποιείτε 
ως εργαλείο όχι μόνο τις συστάσεις (άμεσες πωλήσεις), αλλά και την 
οικοδόμηση ενός δικτύου, τότε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικά όταν 
ανοίγετε νέες αγορές-χώρες ή περιοχές, μπορείτε να φτάσετε σε πολύ 
υψηλά εισοδήματα. Αυτή ακριβώς ήταν η επιχειρηματική ενότητα που 
συνέβαλε στη γέννηση εκατομμυριούχων στην εταιρεία DEHolding. 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΡΙΣΚΟΥ 
Η DEHolding αναλαμβάνει όλα τα σημαντικά κόστη και κινδύνους, 

δημιουργώντας ένα ευνοϊκό πεδίο για τους συνεργάτες της:

Εισάγει νέα προϊόντα αναπτύσσοντας και παράγοντας μοναδικές 
τεχνολογίες ευεξίας, οι οποίες απαιτούν συνεχή προσπάθεια και σοβαρό 
κόστος.

Προωθεί ενεργά τις μάρκες της μέσω περιεχομένου βίντεο, off-line 
και online παρουσιάσεις και συνέδρια.

Διαφημίζει τις μάρκες σε κοινωνικά δίκτυα.
Δημιουργεί την τοποθέτηση προϊόντων στη διεθνή αγορά, 

δημιουργώντας εργαλεία κατάρτισης και διαφήμισης σε πολλές γλώσσες.
Βελτιώνει συνεχώς τα επιχειρηματικά εργαλεία, προσαρμόζοντάς 

τα στις σύγχρονες τάσεις για ευκολία και ταχεία ανάπτυξη στη διεθνή 
αγορά.

Φυλάσσει τα προϊόντα στις αποθήκες της σε τέσσερις χώρες-Ρωσία, 
Γερμανία, Κύπρο, Ελλάδα, απελευθερώνοντας τους επιχειρηματίες του 
δικτύου από την ανάγκη για χονδρικές αγορές και παρέχοντας βολική 
διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, παραδίδοντας τα αγαθά στον πελάτη 
οπουδήποτε στον κόσμο. Ταυτόχρονα, συνεχίζει συνεχώς να επεκτείνει 
τα εδαφικά και υλικοτεχνικά σύνορά της.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Το σύστημα είναι χτισμένο με τέτοιο τρόπο ώστε όσοι έχουν ήδη πετύχει 

να ενδιαφέρονται να σχηματίσουν ισχυρούς επιχειρηματίεςστην ομάδα 
τους, γι’αυτό και γίνονται επιμελητές και επενδύουν στην ανάπτυξη της 

επιχείρησης των μελών τους. Η φόρμουλα επιτυχίας οποιουδήποτε 
συμμετέχοντος σε ένα τέτοιο σύστημα λέει: «η οικονομική σας 
επιτυχία είναι το άθροισμα της οικονομικής επιτυχίας ολόκληρου 
του δικτύου σας.» Ως εκ τούτου, ο επιμελητής επενδύει στην 
πραγματικότητα το 50-70% των προσπαθειών του στη διαμόρφωση 
της οικονομικής επιτυχίας του δικτύου επιχειρηματιών του.

Αυτή είναι μια από τις εντυπωσιακές διαφορές μεταξύ της MLM 
και της παραδοσιακής επιχείρησης, στην οποία ο αγώνας για επιτυχία 
βασίζεται στον έντονο ανταγωνισμό.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για τους φιλόδοξους επιχειρηματίες, το MLM εργαλείο της 

επιχειρηματικής ανάπτυξης είναι ένα από τα πιο βολικά εργαλεία για 
την ανάπτυξη νέων αγορών. Με μεγάλες φιλοδοξίες και ένα καλά 
σχεδιασμένο σύστημα, είναι δυνατό να γίνει μια τοπική επιχείρηση 
διεθνής . Και δεν χρειάζεται να δαπανήσετε όλη τη ζωή σας σε 
αυτό. Σε 3-5 χρόνια, είναι δυνατό να δημιουργήσετε τη δική σας 
επιχειρηματική μηχανή και να εκκινήσετε συνεχώς αυξανόμενες 
ταμειακές ροές. Η ανάπτυξη της επιλεγμένης περιοχής ή χώρας 
ξεκινά από τη βάση – αρκεί να έρθετε στην περιοχή που προορίζεται 
για ανάπτυξη, να επιλέξετε ανθρώπους και να τους εκπαιδεύσετε, 
στη συνέχεια να παρακολουθήσετε την δράση τους,  αυξάνοντας 
έτσι το δίκτυο πελατών-συνεργατών σας, αναπτύσσοντας όλο και 
περισσότερα νέα εδάφη, πραγματοποιώντας ταχεία επέκταση των 
επιχειρηματικών ορίων.

ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ 
Η δημιουργία μιας επιτυχημένης ομάδας είναι δυνατή μόνο σε 

συνεχή επικοινωνία, η οποία, εκτός από το οικονομικό αποτέλεσμα, 
συμβάλλει στην ποιοτική ανάπτυξη του ατόμου. Στη διαδικασία 
οικοδόμησης μιας επιχείρησης, αναπτύσσονται νέες δεξιότητες στην 
πράξη:  η αποτελεσματική αλληλεπίδραση,  οι ρητορικές ικανότητες, 
η διαχείριση εκδηλώσεων και η ψυχολογία των πωλήσεων. Αυτές 
οι δεξιότητες διαμορφώνουν μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα 
που προσελκύει ανθρώπους σαν μαγνήτης και έχει την ικανότητα να 
σχηματίζει ισχυρές ομάδες γύρω του. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Το MLM σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα μεγάλο δίκτυο μέσα σε 

μια δεκαετία, που θα έχει ένα κέρδος πολλών εκατομμυρίων χωρίς 
μεγάλες επενδύσεις και ισχυρές διασυνδέσεις. Ένα καλά δομημένο 
διεθνές δίκτυο σας επιτρέπει να επιβιώνετε σε οποιαδήποτε κρίση. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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ΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔYΣΕΙΣ
Τα χρήματα που κερδίζονται στην πρώτη ενότητα πρέπει να τοποθετηθούν 

σωστά, ώστε να αποφέρουν ακόμη μεγαλύτερες αποδόσεις. Επενδύοντας 
στην ηλεκτρονική προώθηση της επιχείρησής τους, ο επιχειρηματίας 
ανεβαίνει στο επόμενο στάδιο της επιχειρηματικής ανάπτυξης και αποτελεί 
το θεμέλιο για την ευημερία και την επιτυχία.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΑΡΚΑΣ

СΤώρα είναι σημαντικό να τοποθετήσετε την επιχείρησή σας μέσω 
ενός προσωπικού εμπορικού σήματος. Αρχικά, οι δυνητικοί πελάτες και 
συνεργάτες έλκονται από την εικόνα του ατόμου και μόνο κατόπιν έλκονται 
στο προϊόν ή την υπηρεσία. Αυτό είναι το θεμέλιο της ηλεκτρονικής 
επιχείρησης, η οποία είναι απαραίτητη τόσο για τους ηγέτες του δικτύου 
όσο και για τους παραδοσιακούς επιχειρηματίες.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Η επέκταση των ορίων της επιχείρησης είναι δυνατή μόνο με τη μέγιστη 
αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών-από τη προσέλκυση έως τις 
πωλήσεις και την υποστήριξη. Όταν εκτελείτε αυτό το μοντέλο, μπορείτε να 
βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί η αρχή Pareto και να δημιουργήσετε συνθήκες 
όπου το 20% της προσπάθειας φέρνει το 80% του αποτελέσματος.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Η αυτοματοποιημένη επιχείρηση λειτουργεί σωστά, αναλαμβάνοντας όλες 
τις καθημερινές δραστηριότητες ρουτίνας και απελευθερώνει το χρόνο του 
ιδιοκτήτη, επιτρέποντάς του να αναπτύξει, να ελέγξει και να προσαρμόσει 
την ηλεκτρονική του επιχείρηση από οπουδήποτε στον κόσμο.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ONLINE ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Το Διαδίκτυο είναι ένα πεδίο κορεσμένο απο πελάτες, και ο ιδιοκτήτης 

της επιχείρησης κινδυνεύει να το χάσει αν δεν δημιουργήσει ένα ισχυρό 
προσωπικό εμπορικό σήμα, και προτιμά να παραμείνει στη σκιά. Αρχίζοντας 
να πωλεί μέσω δικτύου συνεργατών του στο Ιντερνετ, ο επιχειρηματίας 
ενισχύει την επιχειρηματική του θέση, επεκτείνει τις εδαφικές ευκαιρίες 
πωλήσεων και αυξάνει τα έσοδα.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Για να οικοδομήσουμε μια πραγματικά μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, πρέπει 

να μάθετε όχι μόνο να πουλάτε, αλλά και να κατευθύνετε τους πελάτες και 
τους συνεργάτες σας. Δεν είναι ρεαλιστικό να διατηρείτε μια στενή σχέση 
με το δίκτυο πελατών - συνεργατών σας εκτός σύνδεσης σε καθημερινή 
βάση, αλλά τέτοιες ευκαιρίες παρέχονται από το δίκτυο Διαδικτύου, με 
το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε μια ποικιλία αλγορίθμων μαζικής 
αλληλεπίδρασης-να μοιραστείτε χρήσιμες πληροφορίες, να εκπαιδεύσετε, 
να υποστηρίξετε, να διασκεδάσετε, αυξάνοντας έτσι την πίστη και τη 
συμμετοχή των καταναλωτών και των συνεργατών.

ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σε ένα ορισμένο στάδιο ανάπτυξης, ένας επιχειρηματίας πρέπει 

να σκεφτεί την αποτελεσματική κεφαλαιοποίηση των κερδών του. 
Σήμερα, ακόμη και οι πιο έμπειροι επιχειρηματίες δεν είναι πάντα 
σε θέση να βρουν αξιοπρεπή εργαλεία για την τοποθέτηση των 
κεφαλαίων τους. Η πολύ μικρή κερδοφορία και οι υψηλοί κίνδυνοι σας 
αναγκάζουν να διερευνήσετε νέες ευκαιρίες για να διατηρήσετε και 
να αυξήσετε το κεφάλαιό σας- οπότε ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 
είναι να επενδύσετε στην επέκταση της επιχείρησής σας.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ

Για να αποκτήσει η επιχείρησή σας στέρεες βάσεις και βιωσιμότητα 
είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε και τις παραδοσιακές μεθόδους 
πωλήσεων. Αυτοί οι τομείς της επιχείρησής σας θα επιτρέψουν στους 
πελάτες να εξοικειωθούν με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν 
μπορούν να παρασχεθούν στο διαδίκτυο και οι δυνητικοί εταίροι θα 
μπορούν να δουν την επιχείρηση από μέσα και να γνωριστούν με όλες 
τις δυνατότητές της.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΕΤΟΙΜΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για να μειώσετε το κόστος και να μειώσετε την περίοδο 
αποπληρωμής, αυτή η ενότητα σάς επιτρέπει να ενσωματώσετε 
την επιχείρησή σας σε έτοιμα δίκτυα άλλων επιχειρηματικών 
θέσεων, όπου υπάρχουν ήδη ροές εν δυνάμει πελατών-ινστιτούτα 
αισθητικής, γυμναστήρια, κέντρα υγείας. Τοποθετώντας μια ενότητα 
Franchise σε μια τέτοια περιοχή, έχετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη 
και αμοιβαία επωφελή συνεργασία. Με την πώληση πρόσθετων 
προϊόντων και υπηρεσιών στην επικράτειά τους που ταιριάζουν με 
το υπάρχον επιχειρηματικό προφίλ, οι οργανισμοί αυτοί αυξάνουν την 
κερδοφορία τους και την κερδοφορία σας, προσθέτοντας νέα μέλη 
στο διευρυνόμενο επιχειρηματικό δίκτυο.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έχοντας κερδίσει ένα αξιοπρεπές κεφάλαιο χρησιμοποιώντας τις 

δύο πρώτες ενότητες MLF, ο επιχειρηματίας θέλει να επεκτείνει 
περαιτέρω και να σταθεροποιήσει την επιχείρησή του. Ανοίγοντας 
νέα σημεία πώλησης, επενδύει στην επιχείρησή του για να ενισχύσει 
τη θέση του και να επεκτείνει τις σφαίρες επιρροής του. Έτσι, τα 
χρήματα που κερδίζονται αρχίζουν να εργάζονται για το μέλλον, 
σταθεροποιώντας ολόκληρο το δομημένο επιχειρηματικό σύστημα.

Για να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας και να μάθετε περισσότερα, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας DEHolding: www.
deholding.info/business/
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INTERNET-ΜΟΝΤΕΛΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ.
Το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ είναι κι αυτό ένα δίκτυο. Ο συνδυασμός ενός 
δικτύου MLM ή ενός παραδοσιακού δικτύου σημείων πώλησης και  δικτύου 
Ιντερνετ σήμερα σας επιτρέπει να αναπτύσσεστε ακόμα πιο γρήγορα και να 
πλησιάσετε την οικονομική ανεξαρτησία. 

FRANCHISE-ΜΟΝΤΕΛΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ.
Με το άνοιγμα πραγματικών σημείων πώλησης, ο επιχειρηματίας 
χτίζει ακόμα μια βάση και παρέχει στην επιχείρησή του υψηλή 
σταθερότητα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ

ΝΙΚΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Όλεγκ και Μαρίνα Κατσάνοφ

Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία από τον Ιανουάριο του 2015. 
Επιλέξαμε αυτόν τον τρόπο οικοδόμησης μιας επιχείρησης επειδή είδαμε 
τις ενδιαφέρουσες προοπτικές και ευκαιρίες που προσφέρει η DEHold-
ing. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2017, αυτές οι ευκαιρίες επεκτάθηκαν, η 
εταιρεία ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα αυτοκινήτων και διαμερισμάτων 
για τους συνεργάτες της, το οποίο περιελάμβανε την απόκτηση ενός 
αυτοκινήτου ή ενός διαμερίσματος με πολύ ευνοϊκούς όρους και εάν 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, θα ήταν δώρο. Μελετήσαμε τους 
όρους του προγράμματος και την 1η Φεβρουαρίου μπήκαμε στο πρόγραμμα 
Welcome Business για να το πραγματοποιήσουμε. Για να υλοποιηθεί το 
πρόγραμμα, πρέπει να εκπληρωθούν 250 Step.

Εκείνη την εποχή, προέκυψε μια ανάγκη και μια μεγάλη επιθυμία 
στην οικογένειά μας να αγοράσουμε ένα ακίνητο για την επίλυση των 
προβλημάτων στέγασης. Πριν συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα Welcome 
Business, μελετήσαμε όλους τους πιθανούς τρόπους αγοράς σπιτιού, 
αλλά κανένας από αυτούς δεν λειτούργησε για εμάς. Οι απαιτήσεις 
των όρων των τραπεζών ήταν ανέφικτες, ξεκινώντας από το στάδιο 
κατάθεσης εγγράφων. Επομένως, μπήκαμε ευχαρίστως στο πρόγραμμα 
διαμερισμάτων και σκεφτήκαμε προσεκτικά ένα σχέδιο δράσης.

Ο στόχος τέθηκε για μια περίοδο 3 ετών, με βάση τα προηγούμενα μας 
αποτελέσματα. Το σχέδιο δράσης περιλάμβανε έναν γενικό υπολογισμό του 
κύκλου εργασιών και της στρατηγικής ανάπτυξης. Για να πραγματοποιηθούν 
250 βήματα, ήταν απαραίτητο να ολοκληρωθεί ο συνολικός κύκλος 
εργασιών της ομάδας, δηλαδή 43.750.000 ρούβλια.

Η στρατηγική για την επίτευξη του στόχου βασίστηκε σε μια υπάρχουσα 
ομάδα συνεργατών και στη γνώση του σχεδίου μάρκετινγκ. Η στρατηγική 
βασίστηκε στην αναλογία των 700:300 πόντων για να υλοποιηθεί ένα 
Step. Ένας σκαλοπάτι (700 πόντοι) δίνει σταθερότητα και γι ‘αυτό πρέπει 
να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να δημιουργήσετε μια 
ισχυρή ομάδα. Το δεύτερο σκαλοπάτι (300 πόντοι) είναι ένας πλευρικός ή 
προσωπικός κλάδος, που δημιουργήθηκε με λιγότερη προσπάθεια, κυρίως 
βασιζόμενος σε πελάτες ή ημι-ενεργούς συνεργάτες. Αφού ολοκληρώσαμε 
τον προγραμματισμό, ξεκινήσαμε να κάνουμε ενεργά βήματα, επειδή η 
δουλειά ήταν σοβαρή.

Για τα πρώτα δύο χρόνια, καταβάλαμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για 
να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό πλεονέκτημα, προσελκύοντας ενεργούς 
συνεργάτες στη δομή μας και το τρίτο έτος μετατοπίζαμε τη δραστηριότητά 
μας υπέρ της οικοδόμησης ενός δευτερεύοντος πλευρικού κλάδου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
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Για την επιτυχή επίτευξη του στόχου μας, πρώτα απο όλα, είμαστε ευγνώμονες στη 
διοίκηση της DEHolding, η οποία αναπτύσσει προσιτές και εφικτές προσφορές, δίνοντάς 
μας την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας.

Δεύτερον, είμαστε ευγνώμονες για τη φιλική και ενεργή ομάδα συνεργατών μας που 
είναι υποστηρικτές της ιδέας της αποκατάστασης με τις τεχνολογίες DeVita.

Τρίτον, είμαστε ευγνώμονες σε όλους τους χρήστες της τεχνολογίας μας που τις 
χρησιμοποιούν παντού και προτείνουμε σε άλλους, φροντίζοντας την υγεία των ανθρώπων 
γύρω τους!

Και σε εσάς, τους συνεργάτες που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, σας ευχόμαστε το 
συντομότερο να εκπληρώσετε τα 250 Step και να αποκτήσετε ένα διαμέρισμα ή αυτοκίνητο!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΣ 
ΒΟΗΘΗΣΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ:

1 Φεβρουαρίου 2017 
είσοδος στο πρόγραμμα 

20 Φεβρουαρίου 2020 
λήψη χρηματικού επάθλου 
από την DEHolding

30 Ιανουαρίου 2020 
εκπλήρωση 250 βημάτων

20 Μαρτίου 2020 
λήψη εγγράφων για την 
ιδιοκτησία του ακινήτου

Η εταιρεία μετατόπισε τη θέση της στις 
τεχνολογίες υγείας στο τμήμα ευεξίας, η 
οποία προσέλκυσε την προσοχή ενός ενεργού 
και υγιούς κοινού.

Δημιουργία αυτόματων προγραμμάτων 
τα οποία ήταν σημαντική ανακάλυψη όσον 
αφορά απλότητα και αποτελεσματικότητα 
στη χρήση των συσκευών για τους χρήστες, 
διευρύνοντας έτσι το κοινό των χρηστών.

Χρήση των πόρων του διαδικτύου για 
την διάδοση αυτών των πληροφοριών σε 
υπάρχοντες και πιθανούς χρήστες.

ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ

ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ

1 3

2 4

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,

ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ!

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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Ο Ιανουάριος 2017 αποδείχτηκε κρύος, τόσο κυριολεκτικά όσο και 
μεταφορικά ... Πήγα στο αεροδρόμιο νωρίς το πρωί και κοιμήθηκα στο 
ταξί, επειδή δεν είχα κοιμηθεί τις τελευταίες 3 ημέρες. Τώρα δεν μπορώ 
να πω σίγουρα πώς ακριβώς πήρα την ιδέα να αναπτύξω ένα πρόγραμμα 
επιβράβευσης με στόχο να βοηθήσω τους συνεργάτες να αγοράσουν 
ακίνητα, αλλά η αιτία για αυτό ήταν η πράξη ενός «ψευδο-ηγέτη» της 
εταιρείας μας, ο οποίος πέταξε σε μένα μερικές ημέρες πριν  μια πρόταση 
για ένα νέο έργο. 

ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ

ΑΠΛΑ

ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ

ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ —

Η συνάντησή αυτή με στοίχειωνε για αρκετές μέρες, αλλά όχι 
επειδή μου πρόσφερε κάτι ενδιαφέρον, αλλά επειδή δεν μπορούσα 
να καταλάβω με κανέναν τρόπο πώς μπορούσε απλά παραιτηθεί 
από κάτι, στο οποίο συμμετείχαν αρκετά άτομα για πολλά χρόνια και 
να αλλάξει την στάση του προς την αφάνεια.

Ενώ σκεφτόμουν την πράξη του, όπως συμβαίνει συνήθως, ανήγα 
την συγκεκριμένη σκέψη σε γενική, και έλαβα υπ’όψιν μου όλους 
τους συνεργάτες της εταιρείας μας. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε 
η ιδέα: χρειαζόμαστε ένα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ, το οποίο 
θα στοχεύει, πρώτα απ ‘όλα, στους συνεργάτες !!! Εάν υπάρχει ένα 
τέτοιο πρόγραμμα, τότε τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτό θα 
προγραμματίσουν συνεργασία με την εταιρεία για αρκετά χρόνια 
μπροστά και θα είναι σε θέση να ξεπεράσουν τον πειρασμό και 
να μην παραδοθούν σε «ελκυστικές» υποσχέσεις από διάφορους 
επιχειρηματίες.

Ήξερα με βεβαιότητα, ότι κατά την 
εφαρμογή αυτού του προγράμματος, και οι 
δύο πλευρές κερδίζουν, και δεν υπάρχουν 
χαμένοι, καθώς δεν υπάρχουν κίνδυνοι.

Πήγα στη Μόσχα, όπου ο οδηγός με συνάντησε και με πήγε στο Zeleno-
grad, στα κεντρικά διοικητικά γραφεία της εταιρείας. Εκεί συνάντησα τους 
ηγέτες της Deholding. Ανησυχούσα, αλλά ήμουν σίγουρος ότι οι ιδρυτές 
της εταιρείας μας θα ενδιαφέρονταν για την πρότασή μου.

Η βασική ιδέα αυτού του εγχειρήματος είναι η ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΙΣΤΗ! . Τόσο ο 
συνεργάτης  όσο και η εταιρία την εκδηλώνουν, ο καθένας από την πλευρά 
του.

Μέχρι το απόγευμα της ίδιας μέρας συνειδητοποίησα, ότι το πρόγραμμα 
αυτό ενδιέφερε τους διευθυντές της DEHolding και θα το εφάρμοζαν με 
κάποιον τρόπο. Ήμουν εμπνευσμένος και ιδιαίτερα χαρούμενος!.

Δεν πίστευα ότι εγώ ο ίδιος θα γινόμουν ποτέ νικητής αυτού του 
προγράμματος, ανησυχούσα περισσότερο για το πώς η εφαρμογή αυτού 
του προγράμματος θα επηρέαζε την ανάπτυξη της διεθνούς εταιρείας μας 
και την τύχη των συνεργατών μας.

Δεν έχω καμία αμφιβολία, ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε πώς οι 
συνεργάτες μας, ένας προς ένας, θα γίνουν ιδιοκτήτες του ΚΥΡΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 
του προγράμματος «Welcome Business», δηλαδή ενός διαμερίσματος ή 
ενός αυτοκινήτου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οι προσδοκίες μου αποδείχθηκαν σωστές!

Το πρόγραμμα, το οποίο αρχικά ονομάστηκε «Το διαμέρισμά σας», και 
αργότερα έγινε διεθνές, ονομάστηκε «Welcome Business», ξεκίνησε 
και προσέλκυσε την προσοχή μεγάλου αριθμού συνεργατών! Όλο το 
2017 πραγματοποιήθηκε με το σύνθημα: πώς να γίνετε ιδιοκτήτης 
ενός διαμερίσματος σε 5 χρόνια.

Έτσι κατάλαβα τον μέσο χρόνο υλοποίησης για τον μέσο συνεργάτη. 
Ωστόσο, τώρα καταλαβαίνω ότι με τη σωστή στάση απέναντι στην 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, 
μπορεί να υλοποιηθεί πολύ πιο γρήγορα.

Την άνοιξη του 2020, εμφανίστηκε το πρώτο τυχερό άτομο που 
εκπλήρωσε το πρόγραμμα και έλαβε το πολυπόθητο βραβείο, εγώ 
ήμουν το δεύτερο άτομο..
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Νατίγκ Μαμμάντοφ

Αξιωματικός του ναυτικού, βετεράνος του πολέμου του 
Καραμπάχ, επικεφαλής και ιδρυτής του Wagoukan (Yoshinkan 
aikido ryu) 5ος dan μαύρη ζώνη, Πρωταθλητής πυγμαχίας της 
ΕΣΣΔ στην πυγμαχία, 2dan Shorinji kempo. Sapphire Master της 
DEHolding

ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΑ
ΔΥΟ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

Είμαι πρώην αξιωματικός του ναυτικού. Έχω ασχοληθεί με τον 
αθλητισμό από την παιδική μου ηλικία. Και με την πάροδο του χρόνου, έγινε 
όχι μόνο χόμπι, αλλά και τρόπος ζωής, όλη την ώρα  δραστηριοποιούμουν, 
κινούμουν, μελετούσα κάτι καινούριο... Επομένως, ο αθλητισμός για μένα 
είναι πλέον κομμάτι της ζωής μου!

Πρώτα, έγινα πρωταθλητής ΕΣΣΔ στον αθλητισμό, στην πυγμαχία. Στη 
συνέχεια ασκούσα το Shorinji kempo, όπου και έφτασα στο επίπεδο της 
μαύρης ζώνης (2 dan). Και από το 2005 έως σήμερα, ασκούμαι ενεργά και 
αναπτύσσοντας το Aikido Yoshinkan, είμαι ο ιδρυτής του σχολείου Wag-
oukan Dojo στη Μόσχα. Πιστοποιήθηκα για το επίπεδο της μαύρης ζώνης 
(5ο dan) από τον καθηγητή από την Ιαπωνία Tsuneo Ando (8ο dan, Aikido 
Yoshinkan, Shihan της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Aikido Yoshinkan Ryu). 

ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Το 2016, ξεκίνησε η συνεργασία μου με την Deta-Elis Holding. Όπως 

πολλοί άλλοι, η ιστορία μου στην εταιρεία ξεκίνησε με κάποια προβλήματα 
υγείας, παρά το γεγονός ότι πάντα ακολουθούσα έναν υγιεινό τρόπο 
ζωής: δεν έπινα, δεν κάπνιζα και ακόμη περισσότερο δεν κατανάλωνα 
απαγορευμένες ουσίες. Εκείνη την εποχή, ο επικεφαλής γιατρός μιας από 
τις κλινικές της Μόσχας δούλευε στην ομάδα μου. Τον ανησυχούσε η όψη 
των λεμφαδένων μου, καθώς ήταν πολύ αισθητοί, και συνέστησε έντονα 
να ελέγξει την κατάστασή τους στην κλινική...

ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ

Φυσικά, ήθελα να ελπίζω ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα της υπερβολικής 
προπόνησης, αλλά ήταν απλώς μια αυταπάτη. Μετά από ιατρική 
εξέταση, αποδείχθηκε ότι έχω φλεγμονή των λεμφαδένων λόγω 
της παρουσίας στο σώμα πολλών τύπων ιών του έρπητα και άλλων 
παθογόνων μικροοργανισμών όπως μύκητες, βακτήρια κ.λπ. Έχοντας 
μελετήσει πολλά επιστημονικά και ιατρικά βιβλία σχετικά με τη 
διάγνωσή μου, συνειδητοποιώντας ότι οι παθογόνοι μικροοργανισμοί 
οδηγούν σε διάφορες ασθένειες και ότι ο ίδιος ο ιός του έρπητα 
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, ήμουν πολύ αναστατωμένος. Αλλά 
σύντομα, αφού μίλησα με τον στενό μου φίλο, με τον οποίο είμαστε 
φίλοι για πάνω από 17 χρόνια, έμαθα για τις συσκευές βιοσυντονισμού 
DeVita, των οποίων η αποστολή είναι να αποκαταστήσει τον οργανισμό 
και να τον καθαρίσει από την παθογόνο χλωρίδα. Αυτός ο φίλος μου, 
ο Ρομάν Αλεξάντροβιτς Νόβικοφ, Πρόεδρος και Ιδρυτής της Deta-Elis 
Holding, οργάνωσε μια πλήρη εξέταση υγείας στην εταιρεία, μετά την 
οποία ξεκίνησα την επιστροφή μου τον υγιεινό τρόπο ζωής!

Ελπίζω ότι αυτό που πρόκειται να σας πω 

σήμερα θα είναι χρήσιμο για εσάς και, ίσως, 

θα εμπνεύσει κάποιον να αλλάξει κάτι στη 

ζωή του ... Και, φυσικά, είναι καλό εάν είναι 

προς το καλύτερο. Αλλά ας πάρουμε τα 

πράγματα με την σειρά τους.

aikidow.ru

100014467302500

natiggen
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Χάρη στην ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αποκατάσταση της υγείας, 
μπόρεσα να απομακρύνω εντελώς την ασθένεια, να αποκαταστήσω την 
υγεία μου και να επιστρέψω σε μια πλήρως ενεργή ζωή χωρίς κανένα 
φάρμακο, μόνο χρησιμοποιώντας συσκευές DeVita και συμπληρώματα 
έξυπνης κυτταρικής θρέψης DeLixir! Έχοντας λάβει ένα εξαιρετικό 
αποτέλεσμα, αγόρασα συσκευές για ολόκληρη την οικογένειά μου, έτσι 
ώστε τα αγαπημένα μου πρόσωπα να μπορούν επίσης να ελέγχουν την 
υγεία τους χωρίς να χρειαστεί να φτάσουν σε κρίσιμη κατάσταση!

Στην οικογένειά μας, αποκαλούμε αστεία τις συσκευές DeVita «γιατρό 
τσέπης», καθώς, είναι εξαιρετικοί σύμμαχοι στη διατήρηση της ευεξίας, της 
ομορφιάς και της δραστηριότητας για πολλά χρόνια! Χάρη σε αυτούς, είμαι 
ήρεμος για την υγεία όλων των μελών της μεγάλης οικογένειάς μου, αφού 
έχω δοκιμάσει την αποτελεσματικότητα όλων των προϊόντων στον εαυτό 
μου και τώρα κανείς δεν μπορεί να μου αλλάξει γνώμη. Αποφάσισα σαφώς 
για τον εαυτό μου ότι θα φέρω καλοσύνη και υγεία στους ανθρώπους όχι 
μόνο μέσω του αθλητισμού, διδάσκοντας το Aikido Yoshinkan, αλλά και 
μέσω των τεχνολογιών DeVita. 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Ξεκινώ τις προπονήσεις μου πίνοντας 15ml DeLixir Multi-Energy και 

βάζοντας το πρόγραμμα «Προθέρμανση» και «Προπόνηση» στο De-Vita Ritm 
Mini και για αποθεραπεία χρησιμοποιώ το πρόγραμμα

«Αποκατάσταση από την προπόνηση». Φυσικά, όλοι οι μαθητές μου το 
βλέπουν αυτό και αρχίζουν να ενδιαφέρονται για τα προϊόντα (τι είναι 
και που χρησιμεύει), επειδή πολλοί ενδιαφέρονται να διατηρήσουν έναν 
υψηλό συντελεστή υγείας, να διατηρήσουν την ομορφιά, να παρατείνουν 
τη νεότητα και τη δραστηριότητα τους για πολλά χρόνια! Κάποιος 
ενδιαφέρεται για τον εαυτό του, άλλος, ανησυχεί για τους αγαπημένους και 
τους συγγενείς του. Αλλά όλοι έχουν έναν στόχο, την υγεία! Και οι άνθρωποι 
εκπλήσσονται πολύ ευχάριστα ότι όλα αυτά είναι δυνατά χωρίς φάρμακα! 
Και ένα ευχάριστο μπόνους για αυτούς είναι η ευκαιρία να συνδυάσουν την 
υγεία και τις επιχειρήσεις, που, φυσικά, σε πολλούς αρέσουν πραγματικά!

Το ίδιο συμβαίνει και στα σεμινάρια εκτός του  Aikido: είτε πηγαίνω σε 
σεμινάριο κατάρτισης είτε πηγαίνω γενικά σε σεμινάρια το σχήμα είναι 
το ίδιο: DeLixir και DeVita. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοια γεγονότα 
συγκεντρώνουν συνήθως περισσότερα από 100 άτομα ταυτόχρονα, τότε 
μπορείτε να φανταστείτε πόσα άτομα έρχονται με ερωτήσεις σχετικά με 
τα προϊόντα! 

Εκτός από την επικοινωνία στο aiki-tatami, έχω πολλούς φίλους 
στη Ρωσία και στο εξωτερικό, από άλλα αθλήματα και άλλους τομείς 
δραστηριότητας. Όλοι οι άνθρωποι που γνωρίζω ή όχι  

βλέπουν πάντα τις συσκευές DeVita σε εμένα και στα αγαπημένα μου 
πρόσωπα. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι όλη μου η οικογένεια 
με αυτόν τον τρόπο με βοηθά στην προώθηση της τεχνολογίας.

Αλλά στην πραγματικότητα, η πρόοδος τόσο της τεχνολογίας όσο 
και του Aikido δεν τελειώνει με τη λεκτική επικοινωνία. Τα προωθώ 
επίσης στο Διαδίκτυο, δημοσιεύοντας ενεργά πληροφορίες σε 
κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook και το Instagram. Υπάρχουν 
δημοσιεύσεις ξεχωριστά για το aikido, υπάρχουν ξεχωριστές 
δημοσιεύσεις για προϊόντα, αλλά οι περισσότερες από αυτές τα 
συνδιάζουν, γιατί για μένα ήδη ταυτίζονται! Χάρη στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, έχω την ευκαιρία να ξεκινήσω να αναπτύσσω μια 
επιχείρηση στο εξωτερικό, καθιστώντας την έτσι διεθνή. Και τώρα 
το αναπτύσσω όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και σε χώρες όπως η 
Τουρκία, η Πολωνία, η Ελβετία, η Κίνα και άλλες. Για το οποίο είμαι 
πολύ ευγνώμων στην DEHolding.

Θα ήθελα να τελειώσω την ιστορία μου με τη δήλωση του 
Γάλλου συγγραφέα Β. Ουγκώ: «Πρέπει να διατηρήσετε τη δύναμη 
του σώματος για να διατηρήσετε τη δύναμη του πνεύματος!». Το 
πραγματοποιώ αυτό με τα προϊόντα της DEHolding και το Aikido!

Σήμερα προωθώ 
ενεργά δύο από τα 
αγαπημένα μου πράγματα 
ταυτόχρονα. Στις 
προπονήσεις, σε ταξίδια, 
σε σεμινάρια στη Ρωσία 
και στο εξωτερικό, σε 
επαγγελματικά ταξίδια 
μιλάω για την προώθηση 
των τεχνολογιών DeVita. 
Στην καθημερινή ζωή μου 
οι συσκευές DeVita και τα 
DeLixir είναι πάντα μαζί 
μου! 



78

С компанией Deta Elis Holding, 
оздоравливающие технологии 
которой производятся уже 
более 25 лет, я познакомилась 
совершенно случайно. 
Но чем больше я изучала их 
уникальные возможности, 
тем больше я понимала, что 
случайности не случайны.

Έχοντας εκτιμήσει το κύρος της εταιρείας, τη διεθνή ομάδα 
επαγγελματιών που συνδυάζει τις δεξιότητές τους προς όφελος των 
ανθρώπων, καθώς και τα πολλά θετικά αποτελέσματα μετά την εφαρμογή 
των τεχνολογιών DeVita, δεν δίστασα να ξεκινήσω την συνεργασία! Ήθελα 
πραγματικά οι συμπολίτες μου, οι Λετονοί, να έχουν επίσης πρόσβαση στις 
τεχνολογίες μας, με τη βοήθεια των οποίων μπορούν να πετύχουν την 
ευεξία, να είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι! Έγινα μέλος της ομάδας και 
άρχισα να κάνω τα πρώτα βήματα στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Στην αρχή ανησυχούσα σοβαρά ότι η ζήτηση για την τεχνολογία μας, 
παρά τα πλεονεκτήματά της, δεν θα ήταν υψηλή. Στη Λετονία, όπως σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μια κρίση μαίνεται και οι άνθρωποι δεν έχουν 
τα χρήματα για να ζήσουν με αξιοπρέπεια, η ζωή των Λετονών μπορεί 
μάλλον να θεωρηθεί επιβίωση. Αλλά έκανα λάθος!!!

Γιούλια Μαχούνοβα

Gold Master της DEHolding

ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΑΡΧΗ

DEHolding 

ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΔΥΝΑΜΗ

detaelislatvia

Detaeliseurope

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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Εκ μέρους ολόκληρης της λετονικής ομάδας, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά 
ευγνωμοσύνη μου στους διευθυντές της Deta-Elis Holding, Τατιάνα Κονοπλιόβα και 
Ρομάν Νόβικοφ για την εξαιρετική ευκαιρία να συνεργαστούμε για να αναπτύξουμε τις 
καινοτόμες τεχνολογίες DeVita!

 Οι πρώτες δοκιμές υπό την καθοδήγηση έμπειρων ειδικών και 
γιατρών από την Ελλάδα, Αλίνα Ρομασένκο και Δημητρίου Βασιλείου, 
πραγματοποιήθηκαν σε υψηλό επίπεδο, με λεπτομερείς επεξηγήσεις, 
και οι άνθρωποι άρχισαν να εμπιστεύονται τους γιατρούς και τον 
βιοσυντονισμό μας.

ΛΕΤΟΝΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δοκιμών με τα αποτελέσματα 
των αναλύσεων, οι άνθρωποι εκπλήχθηκαν από το πόσο αξιόπιστη 
ήταν η δοκιμή μας! Και όταν αγοράζουν φορητές συσκευές της σειράς 
DeVita για οικιακή χρήση και λαμβάνουν θετικά αποτελέσματα στη 
βελτίωση της ευεξίας, αρχίζουν να μιλούν και στους φίλους τους για 
εμάς! Έτσι ξεκίνησε η ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη Λετονία.

Η ανακάλυψη ήταν η πόλη Γιελγκάβα. Τότε, πόλεις όπως η Σέσις, 
η Λιεπάγια και, φυσικά, η Ρίγα ήταν μαζί μας. Ήταν μια σημαντική 
ανακάλυψη !!!

Επιπλέον, ως αποτέλεσμα εξαιρετικής συνεργασίας, ξεκινήσαμε 
την ανάπτυξη στην Εσθονία, τη Λιθουανία και την Ουκρανία. Σήμερα, 
όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε αυτές τις χώρες γίνονται οπαδοί 
των τεχνολογιών υγείας της DeVita, γίνονται είτε συνεργάτες είτε 
πελάτες της Deta-Elis Holding.

Τώρα διαπραγματευόμαστε με συνεργάτες από τη Λευκορωσία, 
την Αλγερία, το Ιράν, την Τουρκία και την Αττάλεια. Υπάρχει μεγάλη 
επιθυμία και σοβαρή δυνατότητα εισόδου στις σκανδιναβικές χώρες.

Χάρη στην Αγνή Ζαλέσκα και τον Βασίλη Παλαιολόγο, Διευθυντές 
της αντιπροσωπείας στην Ελλάδα και την Κύπρο, ξεκινήσαμε να 
κάνουμε τα πρώτα βήματα το καλοκαίρι του 2018. Για τους Λετονούς 
εκείνη την εποχή, οι έννοιες της βιοσυντονισμού και οι μέθοδοι 
θεραπείας του βιοσυντονισμού ήταν νέες και άγνωστες!

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΕΞΙΑΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 

Αντρέι Χαινάτσκι

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΥΕΞΙΑ

Τον τελευταίο καιρό, υπάρχει μια τάση στον κόσμο να παραβλέπει 
τις φαρμακολογικές επιπτώσεις λόγω της χαμηλής απόδοσής τους και 
της απροθυμίας των ανθρώπων να επιβαρύνουν τον οργανισμό τους με 
χημικά. Από αυτήν την άποψη, οι σύγχρονες τεχνολογίες βιοσυντονισμού 
(BRT) που βασίζονται σε μη-φαρμακευτικά αποτελέσματα γίνονται όλο 
και πιο σχετικές. Έχουν ένα πολύ ήπιο και ελεγχόμενο αποτέλεσμα και 
επιτρέπουν την επίλυση πολλών κοινών προβλημάτων υγείας, τον 
καθαρισμό του σώματος από παθογόνους μικροοργανισμούς και την 
αποκατάσταση του συστήματος αυτορρύθμισης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Με την εφαρμογή υλικού των φυσικών αρχών λειτουργίας της 

τεχνολογίας BRT, οι προγραμματιστές και οι κατασκευαστές συσκευών 
αντιμετωπίζουν, κατά κανόνα, το πρόβλημα της αναπαραγωγής 
ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων χαμηλής έντασης με αυστηρά 
καθορισμένο σχήμα και συχνότητα, το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο. 
Και αν προσθέσουμε σε αυτό τις απαιτήσεις της φορητότητας, της 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, μιας προσβάσιμης διεπαφής και 
της δυνατότητας επαναπρογραμματισμού μέσω του διαδικτύου, τότε 
πρέπει να λύσουμε ένα πολύπλευρο πρόβλημα, το οποίο δεν μπορεί να 
κάνει κάθε ομάδα προγραμματιστών. Καταφέραμε να το λύσουμε και 
εφαρμόσαμε με επιτυχία τα σχέδιά μας. 

Τώρα, τέτοιες κοινές και επείγουσες καταστάσεις 
όπως κόπωση μετά από σωματική άσκηση, το άγχος, 
η αϋπνία, η ρινική καταρροή, η μειωμένη απόδοση και 
πολλές άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν μια υγιή 
ζωή, μπορούν να διορθωθούν με το πάτημα ενός 
κουμπιού σε μικρές φορητές συσκευές του DeVita 
σειρά.

Δημιουργώντας σύγχρονες τεχνολογίες για αποκατάσταση, καθοδηγούμαστε από την 
επιθυμία να παράγουμε ένα πραγματικά υψηλής ποιότητας προϊόν που επιτρέπει στους 
ανθρώπους να είναι υγιείς οπουδήποτε στον τεράστιο πλανήτη μας. Και χαίρομαι που 
μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε με επιτυχία!

Διευθυντής Επιστημονικής Ανάπτυξης και Παραγωγής, Επικεφαλής 
Προγραμματιστής της DEHolding

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Το έργο των τεχνολογιών BRT βασίζεται στην επίδραση εξωγενών 
(εξωτερικών) ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων χαμηλής έντασης 
ενός αυστηρά καθορισμένου σχήματος και συχνότητας, η οποία 
προκαλεί συντονισμένη απόκριση στον οργανισμό. Αυτό είναι δυνατό 
τόσο σε κυτταρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο οργάνου, συστήματος 
οργάνων και ολόκληρου του οργανισμού.

Έτσι, το φαινόμενο βιοσυντονισμού μπορεί να στοχεύει τόσο στην 
εξουδετέρωση παθολογικών ανωμαλιών όσο και στην αποκατάσταση 
φυσιολογικών διακυμάνσεων που είναι εγγενείς σε υγιή κύτταρα, 
όργανα και συστήματα.

Η κύρια ιδέα της χρήσης του συντονισμού είναι η 
σωστή επιλογή της συχνότητας και του σχήματος του 
ηλεκτρομαγνητικού φαινομένου. Με τη βοήθειά τους, 
είναι δυνατόν να ενισχυθούν οι φυσιολογικές και να 
αποδυναμωθούν οι παθολογικές διακυμάνσεις στον 
ανθρώπινο οργανισμό.

ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ

Η κύρια βάση για την παραγωγή των τεχνολογιών μας ήταν το έργο μιας ομάδας 
επιστημόνων, γιατρών, και μηχανικών. Ωστόσο, το κλειδί ήταν η στιγμή που οι 
επιστήμονες μπόρεσαν να υπολογίσουν ορισμένες παραμέτρους του σήματος 
της κεραίας που εκπέμπει, οι οποίες επιτρέπουν την πιο ακριβή επίδραση στο 
σώμα.

Η στοχευμένη δράση των εκπεμπόμενων συχνοτήτων μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο εάν διατηρηθεί η ακρίβεια του παραγόμενου σήματος. Αυτό καθορίζει μια 
άλλη σημαντική προϋπόθεση, μία κεραία για κάθε συσκευή. Ας φανταστούμε ότι 
θέλαμε να ακούσουμε τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς ταυτόχρονα. Η παρέμβαση 
που θα προκύψει σε αυτήν την περίπτωση θα είναι τόσο μεγάλη που δεν θα 
μπορούμε πλέον να ακούσουμε έναν μόνο σταθμό. Για τους ίδιους λόγους, τα 
άτομα στο αεροπλάνο καλούνται να απενεργοποιήσουν τα τηλέφωνά τους.

Πάνω από είκοσι χρόνια επιστημονικής έρευνας στον τομέα της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με επικεφαλής την Τατιάνα Πετρόβνα 
Κονοπλιόβα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μοναδικών συνδιασμών 
συχνοτήτων, η αποτελεσματικότητα των οποίων αυξάνει σημαντικά την 
αποτελεσματικότητα της χρήσης των τεχνολογιών DeVita.

1

2

3

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Τρεις συσκευές δεν 
είναι ιδιοτροπία, 
αλλά μια τεχνική 
αναγκαιότητα 

που καθορίζει την 
υψηλή ακρίβεια 

των σημάτων που 
παράγονται από τις 

συσκευές.

ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η ανάπτυξη των συσκευών ξεκίνησε με μια διεξοδική μελέτη (με 

τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων) της δομής και των ηλεκτρικών 
παραμέτρων της κεραίας, η οποία καθορίζει τον κύριο σχεδιασμό και 
τις παραμέτρους έντασης της ενέργειας. Συγκεντρώθηκαν διάφορα 
προσχέδια, ακολουθούμενα από τις αντίστοιχες μετρήσεις των 
ηλεκτρομαγνητικών παραμέτρων των κυκλωμάτων της κεραίας σε 
εξοπλισμό ακριβείας. Ως αποτέλεσμα, αφού επεξεργαστήκαμε τη διάταξη 
της συσκευής, κάνοντας πρωτότυπα και πραγματοποιήσαμε δοκιμές 
πεδίου, ετοιμάσαμε αρκετά πρωτότυπα, τα οποία πέρασαν με επιτυχία 
τις τεχνικές δοκιμές του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου SGS. Ταυτόχρονα 
με την ανάπτυξη του υλικού, πραγματοποιήθηκε έρευνα με στόχο τη 
δημιουργία βάσης προγραμμάτων ευεξίας.

Καθώς συσσωρεύονται δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία της 
συσκευής, στατιστικά στοιχεία βλαβών και σχόλια σχετικά με την ποιότητα 
της διεπαφής της συσκευής και των διαδικτυακών προγραμμάτων, 
που στοχεύουν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των μεμονωμένων 
λειτουργιών του τμήματος υλικού και λογισμικού, κάναμε τις απαραίτητες 
προσαρμογές. Το αποτέλεσμα μακράς και επίπονης εργασίας ήταν η 
κυκλοφορία των νέων συσκευών της σειράς DeVita Mini που πληρούν 
όλες τις υψηλότερες προδιαγραφές.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
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ΤΑΧΙΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Κάθε μία από τις συσκευές που δημιουργήθηκε από την εταιρεία μας 

είναι αυτάρκης και έχει το δικό της εύρος δράσης. Ωστόσο, μερικές 
από αυτές μπορούν να συνδυαστούν με μεγάλη επιτυχία και να έχουν 
εξαιρετικά αποτελέσματα πολύ πιο γρήγορα. Αυτό αφορά τη δυνατότητα 
συνδυασμού των συσκευών DeVita BRT και DeVita Ritm προκειμένου να 
επιτευχθεί επιταχυνόμενο αποτέλεσμα από μια πολύπλοκη διόρθωση 
σώματος.

Για να κατανοήσουμε την ισχύ του συνδυασμένου τους αποτελέσματος, 
ας εξετάσουμε πρώτα τις δυνατότητές τους ξεχωριστά.

Το DeVita BRT λειτουργεί σύμφωνα με τη μέθοδο ενδογενούς 
βιοσυντονισμού για την αποκατάσταση του σώματος. Αυτό σημαίνει 
ότι λειτουργεί αποκλειστικά με βάση τις ταλαντώσεις του ίδιου του 
οργανισμού (βιοπεδίο), ενισχύοντας τις υγιείς και αποδυναμώντας τις 
παθολογικές ταλαντώσεις. Έτσι, χωρίς να εισάγει πρόσθετη ενέργεια, 
είναι σε θέση να ελευθερώσει ένα άτομο από όλες τις δυσαρμονικές 
δονήσεις από τις οποίες το σώμα έχασε την ισχύ του.

Το DeVita Ritm λειτουργεί με τη μέθοδο εξωγενούς βιοσυντονισμού. 
Αυτό σημαίνει ότι τα διαφορετικά σύνολα συχνοτήτων που είναι 
φυσιολογικά για το σώμα (ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα) που 
εκπέμπονται από αυτό, λόγω της επίδρασης του βιοσυντονισμού, 
αποκαθιστούν τέλεια την λειτουργία των οργάνων και των 
συστημάτων, προσφέροντας την απαραίτητη ενέργεια στο σώμα. Λόγω 
μιας μεγάλης ποικιλίας προεγκατεστημένων προγραμμάτων και ΣΕΤ, 
με τη βοήθεια αυτής της συσκευής είναι δυνατή η επίλυση πολλών 
προβλημάτων ανισορροπίας στο σώμα και η εξάλειψη επιβλαβών 
διαδικασιών.

Ωστόσο, εάν ένα άτομο έχει πολλές χρόνιες ασθένειες, ή πρόσφατα 
υπέστη σοβαρή ασθένεια, τότε η αποκατάστασή του θα διαρκέσει 
πολύ. Θα χρειαστούν 7-14 ημέρες για να φτάσει το σώμα σε μια καλή 
κατάσταση ευεξίας. Αλλά, κατά κανόνα, όταν αισθάνεστε ιδιαίτερα 
άσχημα, θέλετε να εξαλείψετε την εξαντλητική αδιαθεσία το 
συντομότερο δυνατό. Αυτό είναι δυνατό χρησιμοποιώντας συνδιαστικά 
αυτές τις δυο μεθόδους.

Η τεχνική δεν έχει αντενδείξεις και έχει αποδειχθεί πολύ καλά, ότι μας 
βοηθάει να απαλλαγούμε από τις εκδηλώσεις ακόμη και των πιο σοβαρών 
χρόνιων παθήσεων, για την απομάκρυνση των οξέων καταστάσεων, αλλά 
έχει ένα χαρακτηριστικό: εάν ένα άτομο έχει χαμηλό επίπεδο ενέργειας, 
τότε το αποτέλεσμα θα είναι μικρό.

Μια τέτοια τεχνική συνέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα 
πρωταρχικά αίτια των ασθενειών και των συνεπειών τους, που 
εκφράζονται με οξείες και χρόνιες μορφές ασθενειών. Σε 5-7 ημέρες 
ολοκληρρωμένης αποκατάστασης του οργανισμού, ακόμη και κάποιος 
που έιναι εξασθενημένος μετά από χειρουργική επέμβαση ή στρες και 
είναι σοβαρά άρρωστος μπορεί να αποκατασταθεί.

! Φυσικά, σε περίπτωση χρόνιων ασθενειών, μετά το πρώτο στάδιο 
της αποκατάστασης, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η ολοκληρωμένη 
αποκατάσταση του σώματος, χρησιμοποιώντας τη σειρά τεχνολογιών 
DeVita, τα DeLixir και στοχευμένες τεχνικές.

Η μέθοδος διόρθωσης του οργανισμού DeVita BRT + DeVita Ritm είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματική σε περιόδους εποχιακών κρυολογημάτων, 
αλλεργιών και γενικής μείωσης της ανοσίας λόγω φόντου άγχους.

Η συνδυασμένη χρήση των συσκευών DeVita BRT 
και DeVita Ritm μειώνει το χρόνο αποκατάστασης 
του οργανισμού σε σοβαρές μορφές ασθενειών που 
συνοδεύονται από μείωση των επιπέδων ενέργειας, 
καθώς και σε επακόλουθες περιόδους αποκατάστασης 
μετά από ασθένειες.

Με την ταυτόχρονη ή διαδοχική χρήση των 
συσκευών DeVita BRT και DeVita Ritm, δίνουμε στο 
εξασθενημένο σώμα την ενέργεια που χρειάζεται 
για την αποκατάστασή του, η οποία βρίσκεται  στο 
φάσμα συχνοτήτων που απαιτείται και την διανέμουμε 
σε ολόκληρο τον οργανισμό, επιτρέποντας ακόμα το 
πιο απομακρυσμένο κύτταρο  να λάβει το κατάλληλο 
ερέθισμα που θα ενεργοποιήσει την αποκατάσταση.

Συνδιασμός της δράσης των συσκευών DeVita BRT και 
DeVita Ritm

ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ:

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ?

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ 
- απομακρύνονται τυχόν εστίες 

φλεγμονής, ανεξάρτητα από τη 

θέση τους

- αποκλείει όλους τους τύπους 

παρασιτικών λοιμώξεων, 

ανεξάρτητα από το αν το άτομο 

γνωρίζει για την παρουσία τους ή 

όχι

- ενισχύει την ανοσολογική 

απόκριση του οργανισμού

- ξεκινά την διαδικασία 

αποκατάστασης του οργανισμού 

στο σύνολό του 

Συγγραφέας άρθρου: Τατιάνα Κονοπλιόβα
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σε εξασθενημένη κατάσταση, κατά τη διάρκεια ή μετά την ασθένεια, 

σε περιπτώσεις άγχους, έλλειψης δυνάμεων, συνιστάται η χρήση 
προγραμμάτων παροχής ενέργειας το πρωί ή το απόγευμα: 

«Ενεργή Προστασία» – το πρόγραμμα τονώνει, αυξάνει την απόδοση, 
προστατεύει από την παθογόνο ακτινοβολία, ομαλοποιεί τη λειτουργία 
των νευρικών και ενδοκρινικών συστημάτων.

«Ενεργοποίηση και εξισορρόπηση των 7 Τσάκρα» – το πρόγραμμα 
αποκαθιστά την χαμένη ενέργεια, τη διανέμει σωστά, αποκαθιστώντας 
έτσι τη λειτουργία των οργάνων και των συστημάτων.

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Σε περιπτώσεις υπέρτασης, ευαισθησίας στις αλλαγές του καιρού, 

πονοκεφάλων και άλλων καρδιαγγειακών προβλημάτων:  

«Βελτίωση του κυκλοφορικού» – το πρόγραμμα αποκαθιστά την 
τοπική και γενική κυκλοφορία του αίματος, επιταχύνει τη μεταφορά 
θρεπτικών ουσιών και την αποβολή των τοξινών, προάγει την ενεργή 
απορρόφηση οξυγόνου από τα κύτταρα του σώματος.

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΒΜΑΤΑ
Με τα πρώτα σημάδια τροφικής ή μολυσματικής δηλητηρίασης, ή 

διάρροιας:

«Ομαλοποίηση πεπτικού» – βελτιώνει τη λειτουργία του 
γαστρεντερικού σωλήνα, βοηθά τον οργανισμό να απορροφήσει την 
τροφή πιο εύκολα, μειώνει το αίσθημα βαρύτητας και δυσφορίας 
στο γαστρεντερικό σωλήνα, ανακουφίζει από την καούρα και τους 
εντερικούς σπασμούς.

«Αποτοξίνωση» – ενεργοποιεί την απέκκριση, συμβάλλοντας στην 
ενεργή απομάκρυνση των συσσωρευμένων τοξινών, ρυθμίζει το ήπαρ 
και τη χοληδόχο κύστη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΓΧΟΥΣ
Μετά από άγχος, έντονες συναισθηματικές ανισορροπίες, νευρικό 

ενθουσιασμό, εγρήγορση, έντονη ανησυχία:

«Κατά του άγχους» – το πρόγραμμα εναρμονίζει την λειτουργία του 
νευρικού συστήματος, απομακρύνει το άγχος, εναρμονίζει την ψυχο-
συναισθηματική κατάσταση.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή να συνδυάσετε μερικά προγράμματα από 6 προγράμματα, ανάλογα με το τρέχον πρόβλημα υγείας σας.

Υιοθετήστε τεχνικές γρήγορων αποτελεσμάτων. Έχοντας μάθει να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικά, θα είστε σε θέση να ανακάμψετε γρήγορα από οποιαδήποτε κατάσταση, διατηρώντας τον συνηθισμένο τρόπο ζωής σας.

Όταν επιλέγετε ενεργειακά προγράμματα, εναλλάσσετέ τα κάθε 
δεύτερη μέρα: Την πρώτη ημέρα  χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 
«Ενεργή προστασία» + μια συνεδρία BRT. Την δεύτερη ημέρα 
χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα «Ενεργοποίηση και εξισορρόπηση των 
7 Τσάκρα» + μια συνεδρία BRT.

Εάν το άγχος είναι η ρίζα της καρδιαγγειακής σας κατάστασης, 
χρησιμοποιήστε έναν συνδυασμό προγραμμάτων:

Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα «Κατά του άγχους», και μετά την 
ολοκλήρωσή του ενεργοποιήστε το πρόγραμμα «Ρύθμιση του 
κυκλοφορικού» + μια συνεδρία БРТ.

Για γρήγορη αποκατάσταση σε περίπτωση δηλητηρίασης, 
χρησιμοποιήστε έναν συνδυασμό προγραμμάτων:

 Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα «Ομαλοποίηση πεπτικού» και μετά 
την ολοκλήρωσή του ενεργοποιήστε το πρόγραμμα «Αποτοξίνωση» 
+ μια συνεδρία BRT. 

Για γρήγορη αποβολή του άγχους, χρησιμοποιήστε έναν συνδυασμό 
προγραμμάτων:

 Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα «Κατά του άγχους» και μετά την 
ολοκλήρωσή του, ενεργοποιήστε το πρόγραμμα «Ενεργή προστασία» 
ή «Ενεργοποίηση και εξισορρόπηση των 7 Τσάκρα» + μια συνεδρία BRT.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

ΣΤΟ DEVITA RITΜ;

ΑΥΤΗ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ;

ΠΟΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ 

Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα από την 
συσκευή DeVita Ritm, που προκύπτει από την 
εκάστοτε ανάγκη.

Ταυτόχρονα με το πρόγραμμα στην συσκευή 
DeVita Ritm ή και μετά την ολοκληρωσή του, 
διεξάγετε μια συνεδρία με το DeVita BRT.

ΒΗΜΑ

ΒΗΜΑ

1

2
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ΡΥΘΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
Στον σύγχρονο κόσμο της τεχνολογίας, ψηφιακής, μηχανικής και 

κυβερνητικής, όλοι οι κλάδοι της παραγωγής διαφόρων συσκευών 
αναπτύσσονται με  ταχύτητα φωτός.

Έχουν ήδη δημιουργηθεί συσκευές που εκτυπώνουν όργανα 
και ιστούς του σώματος. Οι ψηφιακές διαγνωστικές μέθοδοι 
αναπτύσσονται επίσης πολύ γρήγορα. Νέες εταιρείες εμφανίζονται 
συνεχώς στην ευρωπαϊκή αγορά στον τομέα της διάγνωσης 
βιοσυντονισμού, οι οποίες προσφέρουν γρήγορη διάγνωση, 
ολοκληρωμένες εξετάσεις σώματος. Και, όπως θα έπρεπε, όλοι 
αναζητούν την ταχύτητα, την ακρίβεια και την ευκολία χρήσης σε 
τέτοιο βαθμό που ακόμη και ένα παιδί θα μπορούσε να δοκιμάσει τον 
εαυτό του και να συλλέξει δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του 
σώματός του. Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί πλέον να σταματήσει, 
όπως και η χρήση του διαδικτύου και διαφόρων εφαρμογών.

Ωστόσο, υπάρχει ένα μεγάλο «αλλά» σε όλα αυτά!

Αλίνα Ρομασένκο

Κορυφαίος μεθοδολόγος της DEHolding και ειδικός βιοσυντονισμού, 
Ειδικός στην ολοκληρωμένη χρήση των τεχνολογιών DeVita, 
Ακαδημαϊκός Ιατρικών και Τεχνικών Επιστημών

DETA-MED-1655638501247113

«Η πρόληψη μιας 
ασθένειας είναι πιο 
εύκολη από την 
θεραπεία της»

Ιπποκράτης

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
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Οι τεχνολογίες της DEHolding είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικές υπό τις σύγχρονες συνθήκες, καθώς είναι 
σε θέση να αντιμετωπίσουν τόσο τους μεμονωμένους τύπους 
παθογόνων μικροοργανισμών όσο και την «συνεργασία» 
τους. Ενημερώνοντας συνεχώς την εσωτερική βάση δεδομένων 
συχνοτήτων διάγνωσης και αποκατάστασης, καθώς και 
δημιουργώντας νέο εξοπλισμό με νέο λογισμικό, η εταιρεία 
παρέχει νέες ευκαιρίες στον τομέα της αποτελεσματικής 
βελτίωσης της ανθρώπινης ευεξίας για γιατρούς, επαγγελματίες 
υγείας και απλούς ανθρώπους.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρατηρούμε την εμφάνιση 
νέων ασθενειών που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε ο ίδιος ο 
οργανισμός ούτε τα γνωστά παραδοσιακά θεραπευτικά σχήματα.

Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι παθογόνοι μικροοργανισμοί όπως τα 
βακτήρια και οι ιοί, τα πρωτόζωα, τα παράσιτα, οι μύκητες και οι έλμινθες 
θέλουν επίσης να έχουν μια θέση στον κόσμο μας και, φυσικά, δεν θέλουν 
να αφήσουν έναν άνετο τόπο κατοικίας, όπου τους παρέχονται  τα πάντα, 
χωρίς εξαιρέσεις (εννοώ τον οργανισμό μας). Στη διαδικασία της εξέλιξης, 
προσαρμόζονται επίσης στις αλλαγές και στα φαρμακευτικά προϊόντα με 
τα οποία προσπαθούμε να τα απομακρύνουμε.

Είναι ήδη αποδεδειγμένο και γνωστό ότι εκπρόσωποι παθογόνων 
μικροβίων έχουν μεταλλαχθεί και αλλάξει τις μορφές και την εμφάνισή 
τους προκειμένου να προσαρμοστούν. Αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν ως 
αποτέλεσμα της αυξημένης έκθεσης σε σκληρά αντισηπτικά (προηγουμένως, 
πλέναμε τα χέρια μας με σαπούνι και τώρα βάζουμε αντισηπτικά 10 φορές την 
ημέρα), καθώς και της συνένωσης των εκπροσώπων διαφόρων κατηγοριών 
παθογόνων σε ομάδες , που τους επιτρέπει να δημιουργούν αυξημένη 
αντίσταση σε πολλές μορφές φαρμάκων, γεγονός για το οποίο σήμερα 
αναφέρεται συχνά από εκπροσώπους της κλασσικής ιατρικής. Για παράδειγμα, 
οι ιοί, συνδιασμένοι με μυκητιασικές λοιμώξεις ή βακτήρια, προστατεύονται, 
καθώς εμποδίζουν τον οργανισμό από το να τους καταπολεμήσει.

Φέτος, η εταιρεία DEHolding έκανε μια μεγάλη ενημέρωση της 
βάσης δεδομένων επαγγελματικών διαγνωστικών συσκευών και 
κυκλοφόρησε τη νέα της έκδοση του DeVita Professional NEW.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

ΜΕ ΤΟ DEVITA ENERGY 8
Για 6 χρόνια, πολλοί χρήστες της συσκευής DeVita Energy ζουν μια 

ενεργή ζωή, φορτίζοντας φυσιολογικά τον οργανισμό τους με ενέργεια. 
Με ένα μόνο πρόγραμμα «Ενέργεια», η συσκευή ξεκλειδώνει τα κρυμμένα 
αποθέματα ενέργειας και εναρμονίζει την λειτουργία ολόκληρου του 
οργανισμού. Ως αποτέλεσμα, γίνεται αισθητή μια αύξηση της ενέργειας, 
η οποία είναι αρκετή για ολόκληρη την πολυάσχολη εργάσιμη ημέρα! Τι 
άλλο χρειάζεται  ένας σύγχρονος άνθρωπος που προσπαθεί να προλάβει 
τα πάντα χωρίς να κουραστεί; Ωστόσο, η DEHolding δεν σταματά εκεί και 
ετοίμασε την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος έως το τέλος του 2020, το 
οποίο ξεπερνά σημαντικά τον προκάτοχό του όσον αφορά τις δυνατότητες 
και την αποτελεσματικότητα, καθώς επηρεάζει τις ψυχοσωματικές 
αιτίες των αναδυόμενων προβλημάτων στο σώμα και καλύπτει επίσης 
όλες τις πιο σημαντικές σφαίρες της ανθρώπινης ζωής! Αυτό δεν το 
έχετε ξαναδεί! Ας το δούμε μαζί!

DeVita Energy 8 – 
μια συσκευή, που 
ενεργοποιεί την 
ικανότητα του 
ανθρώπου να 
δημιουργήσει μια 
υγιή, ευτυχισμένη και 
επιτυχημένη ζωή.

8 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

(ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:41 ΛΕΠΤΑ)

(ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1:42)

Το πρόγραμμα ενεργοποιεί, δίνει δύναμη για να προχωρήσουμε, 
έχει θεραπευτικά αποτελέσματα, προστατεύει από βιοπαθητικούς 
και γεωπαθητικούς παράγοντες.

Εάν είναι απαραίτητο, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
καθημερινά σε συνδυασμό με οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα 
προγράμματα του «DeVita Energy 8».

Δουλεύοντας με άλλους ανθρώπους, συχνά μπορεί να 
αντιμετωπίσετε αρνητικά συναισθήματα: πονοκέφαλος, 
επιθετικότητα, κατάθλιψη, απώλεια όρεξης, διαφωνίες με 
συνεργάτες κ.λπ. Όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε λειτουργικές 
διαταραχές. Το πρόγραμμα δημιουργεί ένα εξαιρετικό εμπόδιο 
κατά της αρνητικής ενέργειας και δεν επιτρέπει να βλάψει την 
υγεία και τη διάθεσή σας. Θα είναι χρήσιμο για άτομα των οποίων 
οι ειδικότητες σχετίζονται με την εργασία σε μεγάλες ομάδες 
(γιατρούς, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς).

Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται όταν είναι απαραίτητο.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
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ΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΑΡΜΟΝΙΑ

ΜΑΚΡΟΖΩΪΑ - 5G

ΣΙΛΟΥΕΤΑ

ΑΦΘΟΝΙΑ

(ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2:59)

(ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1:16)

(ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2:19)

(ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1:15)

(ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1:01)

(ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2:17)

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη διατήρηση του σώματος σε 
λειτουργικό επίπεδο, την αποκατάσταση του ενεργειακού δυναμικού των 
επηρεασμένων οργάνων και την αναζωογόνηση.

Το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα αποκατάστασης, χρησιμοποιείται 
καθημερινά σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Αρμονία».

Χρησιμοποιείται για την εναρμόνιση των σχέσεων, στην οικογένεια, 
μεταξύ συντρόφων, φίλων, για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. 
Αυτό το πρόγραμμα διευρύνει τις δυνατότητες επικοινωνίας, αμοιβαίας 
κατανόησης, ανοχής και αγάπης, βοηθά στην εξάλειψη των συγκρούσεων. 
Δίνει μια αίσθηση ενότητας με τον κόσμο. Για τους εσωστρεφείς 
ανθρώπους, θα είναι χρήσιμο για την απελευθέρωση των εσωτερικών 
«εμποδίων» και για την απελευθέρωση της δημιουργικότητας.

Εάν είναι απαραίτητο, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
καθημερινά σε οποιονδήποτε συνδυασμό με άλλα προγράμματα

Το πρόγραμμα έχει ευεργετική επίδραση στο νευρικό σύστημα, 
εξισορροπεί την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, βοηθά στην εξάλειψη 
κρυφών εμποδίων, υποσυνείδητων αρνητικών πεποιθήσεων και φόβων. 
Βοηθά στη βελτίωση του ύπνου, στην απελευθέρωση του πλήρους 
δυναμικού, το οποίο σας επιτρέπει να πετύχετε στόχους με τον καλύτερο 
τρόπο και σας προκαταβάλλει θετικά.

Το δεύτερο κύριο πρόγραμμα αποκατάστασης, χρησιμοποιείται 
καθημερινά σε συνδιασμό με το πρόγραμμα «Υγεία».

Το πρόγραμμα συμβάλλει στη διατήρηση του γενικού επιπέδου 
ευεξίας σε καλά επίπεδα, βοηθά στην προστασία του DNA από τις 
αρνητικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις 
οικιακές συσκευές, το διαδίκτυο κ.λπ. Ρυθμίζει το σώμα σύμφωνα 
με την αναφορά «ήχου» (συχνότητα solfeggio). Ως αποτέλεσμα, η 
ποσότητα της ζωτικής ενέργειας, η διαύγεια του μυαλού, η συνείδηση 
αυξάνεται, η διάθεση για έναν υγιεινό τρόπο ζωής και οι δημιουργικές 
ικανότητες ενεργοποιούνται. Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
καθημερινά, σε συνδιασμό με τα προγράμματα: «Υγεία», «Αρμονία».  

Προσοχή! Κατά τις πρώτες μέρες χρήσης μπορεί να εμφανιστεί: 
ελαφρά ζάλη, ναυτία, υπνηλία.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξάλειψη ψυχοσωματικών αιτιών που    
αποτελούν παράγοντες αύξησης βάρους. Το υποσυνείδητό μας μπορεί να 
προκαλέσει υπερκατανάλωση τροφής και, ως αποτέλεσμα, την πρόσληψη 
επιπλέον κιλών λόγω του ψυχο-συναισθηματικύ άγχους, που προκαλείται 
από αψιμαχίες στην οικογένεια, στην εργασία, στο σπίτι και από την 
συναισθηματική δυσφορία. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα είναι χρήσιμο για 
άτομα που θέλουν να αυξήσουν το βάρος τους, καθώς δίνει μια αίσθηση 
εσωτερικής ηρεμίας, χαράς, η οποία συμβάλλει στη διαδικασία της 
σωστής διατροφής και στην πλήρη αφομοίωσή των τροφών.

Εάν είναι απαραίτητο, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
καθημερινά σε συνδυασμό με προγράμματα: «Συναισθηματική Ισορροπία», 
«Υγεία», «Αρμονία».

Οι άνθρωποι έχουν πάντα ορισμένες περιορισμένες πεποιθήσεις, 
φόβους που δεν καθιστούν δυνατή την απόλαυση του οικονομικών 
πόρων ή τη σωστή διάθεσή τους. Από αυτή την άποψη, προκύπτουν 
φόβοι: ο φόβος της απώλειας και ο φόβος για χρήματα (μπορούν να 
κλαπούν, και αν αποκτηθούν εύκολα, τότε προκύπτει ένα συγκεκριμένο 
σύμπλεγμα ενοχής). Όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν έντονο 
άγχος, και άλλες συναισθηματικές εμπειρίες που αντανακλώνται στο 
σώμα μας. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην ευθυγράμμιση της στάσης 
απέναντι στα χρήματα, ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες 
ενός ατόμου. Επιπλέον, επηρεάζει την αλλαγή στάσεων απέναντι σε 
υλικά αγαθά και συνεργασίες.

Εάν είναι απαραίτητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδιασμό με τα 
προγράμματα «Συναισθηματική Ισορροπία», «Υγεία», «Αρμονία».

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ» 

 

ΙΣΧΥΡΟ ΣΗΜΑ
Η ενσωματωμένη μπαταρία έχει διάρκεια έως και 20 ώρες ενεργής 

χρήσης της συσκευής λόγω της υψηλής ισχύος του μεταδιδόμενου 
σήματος.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ
Όταν χρησιμοποιείτε τα προγράμματα των συσκευών, μπορείτε να 

αισθανθείτε τις αλλαγές μετά από αρκετές χρήσεις, ωστόσο, για να 
αποκτήσετε ένα σταθερό αποτέλεσμα πρέπει να χρησιμοποιείτε το 
επιλεγμένο πρόγραμμα τουλάχιστον για διάστημα 3ων μηνών.

Παρέχει την δυνατότητα επιλογής πολλαπλών επαναλήψεων του 
ίδιου προγράμματος με μια κίνησ.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
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βάρος και εμφάνιση 

αλλεργικές αντιδράσεις 

παραγωγή ορμονών 

διάθεση, ύπνος, αντοχή στο στρες, λειτουργία μνήμης, 

διανοητική δραστηριότητα, ψυχική σταθερότητα και κοινωνική 

συμπεριφορά

DENORMA
Το γεγονός ότι, ένα άτομο αποτελεί ένα απόλυτα οργανωμένο σύστημα 

ικανό για αυτορρύθμιση, νομίζω ότι εσείς, αγαπητέ μας αναγνώστη, το 
γνωρίζετε ήδη από τα προηγούμενα άρθρα μας. Όπως και το γεγονός 
ότι δεν αξίζει να προσπαθήσουμε να εξετάσουμε και να εξαλείψουμε 
τις ανισορροπίες στη λειτουργία των οργάνων και των συστημάτων 
ξεχωριστά, διότι τα πάντα  στο σώμα μας είναι στενά αλληλένδετα.

Τα ευεργετικά βακτήρια που κατοικούν στα έντερα μας συμβάλλουν 
στην πέψη και αφομοίωση των εισερχόμενων τροφίμων, στη σύνθεση 
βιταμινών και ενζύμων. Αυτό προάγει τον καλό μεταβολισμό και 
την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών σε κυτταρικό επίπεδο. 
Ωστόσο, ο ρόλος τους δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Επηρεάζουν 
άμεσα τη διέγερση και τη λειτουργική δραστηριότητα των κυττάρων 
που βρίσκονται κατά μήκος του πνευμονογαστρικού νεύρου και 

πέψη και αφομοίωση της τροφής

σύνθεση ορισμένων τύπων ενζύμων, βιταμινών και βιταμινοανάλογων 
ουσιών 

ανοσοπροστασία 

«Όλες οι ασθένειες προέρχονται από το έντερο»  
Ιπποκράτης 

Το θέμα είναι ότι, το έντερο αποτελεί τη βάση του ανοσοποιητικού μας 
συστήματος και έχει άμεση σχέση με τον εγκέφαλο, με τον οποίο ανταλλάσσει 
συνεχώς πληροφορίες μέσω νευρικών, ορμονικών, ανοσοποιητικών και 
μεταβολικών συνδέσεων μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου.

Η σωματική και ψυχολογική μας υγεία εξαρτάται από το είδος, την 
ποσότητα και την σύνθεση των βακτηρίων που ζουν μέσα στο έντερο:

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΝΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΛΑΘΟΣ!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΓΙΗ ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ, ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ 
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ 
ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Από πού λοιπόν θα ξεκινήσουμε ν’ 
αποκαθιστούμε την διαταραγμένη 
υγεία μας;

Ποιος στον οργανισμό μας παίζει 
το ρόλο του «πρώτου βιολιού»;

Πώς να βοηθήσουμε άμεσα τον 
οργανισμό, διαμορφώνοντας 
την ετοιμότητα να έχουμε υπερ-
αποτελέσματα στη ζωή;

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ



89

15 ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ
Bifidobacterium breve, Bifidobacterium lactis, Bifidobacte-

rium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus brevis, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus 
paracasei, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus reuteri, Lac-
tobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 
salivarius, Lactobacillus lactis, Streptococcus thermophilus.

2 ПРЕΒΙΟΤΙΚΑ
FOS (φρουκτοολιγοσακχαρίτες): ολιγοφρουκτόζη, 

ινουλίνη.

ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
20 δισεκατομμύρια προβιοτικά σε κάθε κάψουλα.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Το κέλυφος της φυτικής κάψουλας βραδείας 

απελευθέρωσης είναι ευαίσθητη μόνο στο ρΗ του εντέρου 
και εξασφαλίζει την παροχή ζωτικών προβιοτικών 
καλλιεργειών μέσω όλων των τμημάτων του 
γαστρεντερικού σωλήνα στο έντερο.

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ
Αποκαθιστά την υγιή μικροχλωρίδα της γαστρεντερικής οδού, 

παρέχοντάς της την απαραίτητη ποικιλομορφία.

ΑΝΟΣΟΒΙΟΤΙΚΟ
Καταστέλλει την ανάπτυξη της παθογόνου μικροχλωρίδας, 

ενισχύει την άμυνα του οργανισμού.

ПРΕΒΙΟΤΙΚΟ
Περιέχει θρεπτικό περιβάλλον για την αναπαραγωγή 

ευεργετικών μικροοργανισμών.

ΨΥΧΩΒΙΟΤΙΚΟ
Υποστηρίζει τη ροή υγιών διανοητικών διαδικασιών.

ΔΡΑΣΗ

ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΟ, 
ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗ 
ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

1 3

2 4

είναι ικανά όπως και οι νευρώνες να παράγουν μόρια σηματοδότησης-
νευροδιαβιβαστές (σεροτονίνη, ντοπαμίνη, GABA και άλλα), μέσω των 
οποίων στέλνουν ορισμένα σήματα στον εγκέφαλο και προκαλούν 
διάφορες αντιδράσεις στον οργανισμό μας.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί 
μια φιλική εντερική μικροχλωρίδα και να σταματήσει η ανάπτυξη 
παθογόνων μικροοργανισμών (Candida, Clostridium, Escherichia coli, κλπ.), 
που αναστέλλουν την ικανότητα του σώματός μας να αυτοαποκαθίσταται. 

Η καλλιέργεια και η ενίσχυση της ευεργετικής μικροχλωρίδας 
μπορεί να γίνει με τη βοήθεια προβιοτικών-ευεργετικών βακτηρίων 
και πρεβιοτικών – θρεπτικών ουσιών που εξασφαλίζουν τη ζωτική 
τους δραστηριότητα και ανάπτυξη. Ωστόσο, το αποτέλεσμα της 
λήψης τέτοιων σκευασμάτων εξαρτάται από τον αριθμό και τον τύπο 
των βακτηριακών στελεχών. Όσο πιο ποικιλόμορφη είναι η εντερική 
μικροχλωρίδα, τόσο πιο ισχυροί είναι οι πόροι προσαρμογής του 
σώματος.

Η μοναδική του φόρμουλα, που δημιουργήθηκε ειδικά για 
την DEHolding από  Ευρωπαίους επιστήμονες, βασίζεται 
στα τελευταία επιστημονικά επιτεύγματα στον τομέα της 
επίδρασης της κατάστασης της εντερικής μικροχλωρίδας 
στην ανθρώπινη υγεία.

4ΤΕΤΡΑΠΛΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ



90

BIFIDOBACTERIUM BREVE

Βελτιώνει τη λειτουργία του παχέος εντέρου, 
εξαλείφοντας τη δυσκοιλιότητα, τη διάρροια και μειώνοντας 
το σχηματισμό αερίων. Είναι αποτελεσματικό για τη διάρροια 
που σχετίζεται με αντιβιοτικά. Έχει ανοσορρυθμιστική δράση, 
καταστέλλει την ανάπτυξη παθογόνων Е. coli, βακτηρίων 
С. difficile. Н. pylori και μυκήτων γένους Candida.

BIFIDOBACTERIUM LACTIS

Βελτιώνει την ανοχή στη λακτόζη και ενισχύει το 
ανοσοποιητικό σύστημα. Έχει αντικαρκινική δράση. Προωθεί την απώλεια 
βάρους, ελαχιστοποιεί τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις, καταστέλλει την 
ανάπτυξη των περισσότερων παθογόνων διεγερτών. Υποστηρίζει υγιή 
επίπεδα χοληστερόλης, μειώνει τον κίνδυνο διάρροιας κατά τη λήψη 
αντιβιοτικών.

BIFIDOBACTERIUM LONGUM

Καταστέλλει τους παθογόνους μικροοργανισμούς, έχει φυσική 
αντίσταση σε ορισμένα αντιβιοτικά και είναι σε θέση να καταστρέψει 
καρκινογόνες ουσίες. Συνθέτει αμινοξέα και πρωτεΐνες, βιταμίνη Κ, 
παντοθενικό οξύ, βιταμίνες της ομάδας Β. Ενισχύει την απορρόφηση 
ιόντων ασβεστίου, σιδήρου και βιταμινών D. Bελτιστοποιεί την πέψη και 
την απόδοση στρώματος βλεννίνης. Μειώνει σημαντικά την εκδήλωση 
άγχους και κατάθλιψης.

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS

Oμαλοποιεί την πεπτική δραστηριότητα του γαστρεντερικού 
σωλήνα, βελτιώνει τις μεταβολικές διεργασίες και προάγει την 
αποκατάσταση της φυσικής ανοσίας. Μειώνει τις φλεγμονώδεις 
αντιδράσεις της ουρογεννητικής οδού, της στοματικής κοιλότητας, 
του γαστρεντερικού σωλήνα και της ανώτερης αναπνευστικής οδού. 
Μειώνει την ιική δραστηριότητα και τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα. 
Βελτιστοποιεί την πρόσληψη βιταμινών Κ και Β, ασβεστίου, λακτάσης και 
λιπαρών οξέων. Μειώνει τα συμπτώματα ανεπάρκειας λακτάσης.

LACTOBACILLUS BREVIS

Συνθέτει αντιοξειδωτικά και ουσίες που αναστέλλουν 
παθογόνες μορφές, συμπεριλαμβανομένου του Helicobacter pylori. Έχει 
αντιφλεγμονώδη και αντικαρκινική δράση. Συμμετέχει στο σχηματισμό 
τοπικής ανοσίας της γαστρεντερικής οδού, της ουρογεννητικής οδού.

LACTOBACILLUS CASEI

Έχει αντιφλεγμονώδη, ανοσορρυθμιστικά και αντικαρκινικά 
αποτελέσματα. Μαζί με άλλα γαλακτοβακίλλια, αναστέλλει την 
ανάπτυξη παθογόνου μικροχλωρίδας, συμπεριλαμβανομένου του Н. 
Pylori. Αποτελεσματικό για λοιμώδη διάρροια, δυσανεξία στη λακτόζη, 
δυσκοιλιότητα.

LACTOBACILLUS BULGARICUS

Βοηθά στη βελτίωση της απορρόφησης της λακτόζης. Είναι 
μέρος του πηγμένου γάλατος Mechnikov, συνιστάται από τους γιατρούς 
για καθημερινή χρήση, προκειμένου να βελτιωθεί η πέψη, απαλλαγή από 
τις τοξίνες και διατήρηση της νεότητας.

DENORMA — ПРОΒΙΟΤΙΚΟ

DENORMA — ПРЕΒΙΟΤΙΚΟ

LACTOBACILLUS PARACASEI

Ενεργοποιεί την ανοσοαπόκριση διεγείροντας το 
σχηματισμό προστατευτικών κυττάρων. Υποστηρίζει τη λειτουργία 
φραγμού των βλεννογόνων. Συνθέτει αντιμικροβιακές ουσίες 
που αναστέλλουν την ανάπτυξη παθογόνων μορφών. Μειώνει το 
σχηματισμό πέτρας στα νεφρά.

LACTOBACILLUS HELVETICUS

Βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, στη βελτίωση 
του ύπνου και στην απορρόφηση του ασβεστίου. Είναι αποτελεσματικό 
για διάρροια, αλλεργικές εκδηλώσεις, δυσανεξία στη λακτόζη. Σε 
συνδυασμό με άλλα προβιοτικά, μειώνει τα συμπτώματα του άγχους 
και της κατάθλιψης.

LACTOBACILLUS REUTERI

Συνθέτει το reuterin, η οποία έχει ένα ευρύ φάσμα 
δραστικότητας έναντι διαφόρων παθογόνων μικροοργανισμών, 
συμπεριλαμβανομένων των μυκήτων και των πρωτόζωων. 
Διεγείρει την παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλυσίδας που 
αποκαθιστούν την ακεραιότητα του εντερικού βλεννογόνου και 
έχουν πολύπλοκο αντιφλεγμονώδες, αντικαρκινικό αποτέλεσμα.

LACTOBACILLUS RHAMNOSUS

Αποτρέπει την εμφάνιση διαφόρων τύπων διάρροιας. 
Μειώνει την εμφάνιση μετεωρισμού, εντερικών σπασμών και 
κολικών. Βοηθά στη μείωση των αλλεργικών εκδηλώσεων και 
αποτρέπει την εμφάνιση κρυολογήματος. Ενισχύει τη λειτουργία 
φραγμού της εντερικής βλεννογόνου.

LACTOBACILLUS PLANTARUM

Μειώνει τα συμπτώματα διαφόρων πόνων, 
φουσκωμάτων και δυσφορίας που σχετίζονται με το σύνδρομο 
ευερέθιστου εντέρου, βοηθά στη μείωση των φλεγμονωδών 
ασθενειών του ουρογεννητικού συστήματος. Παράγει ουσίες που 
έχουν αντιμικροβιακή δράση σε διάφορους τύπους παθογόνων 
βακτηρίων. Συνθέτει λυσίνη, μειώνει τη διαπερατότητα του 
εντερικού τοιχώματος.

LACTOBACILLUS SALIVARIUS

Ενισχύει τον εντερικό φραγμό, βοηθά στη μείωση του 
σχηματισμού αερίων σε άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, 
καταστέλλει τα βακτήρια που βλάπτουν το πάγκρεας.

LACTOBACILLUS LACTIS

Συνθέτει βακτηριοκίνη-νισίνη, η οποία έχει ανταγωνιστική 
δράση έναντι των περισσότερων βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένου 
του Н. Pylori. Υποστηρίζει την ανάπτυξη της προβιοτικής 
μικροχλωρίδας.

STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS

Βοηθά στη βελτίωση της πέψης των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, εξαλείφει τις εκδηλώσεις ανεπάρκειας λακτόζης. Είναι 
αποτελεσματικό για την πρόληψη της εμφάνισης γαστρεντερικών 
ασθενειών, ομαλοποιεί την εντερική μικροχλωρίδα. Βρίσκεται σε 
συμβίωση με τον L.bulgaricus.

Συμβίωση 15 προβιοτικών, καθένα από τα οποία 
εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία.

Η διαδικασία διευθέτησης της φιλικής μικροχλωρίδας είναι πιο αποτελεσματική εάν, μαζί με χρήσιμα προβιοτικά στελέχη, το σώμα λαμβάνει το 
σωστό θρεπτικό μέσο για την αναπαραγωγή τους, τα πρεβιοτικά. 
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DENORMA — AΝΟΣОΒΙΟΤΙΚΟ

DENORMA — ΨΥΧΩΒΙΟΤΙΚΑ

Ο πεπτικός σωλήνας περιέχει το 80% των κυττάρων του ανοσοποιητικού 
συστήματος και είναι το μεγαλύτερο ανοσοποιητικό όργανο στον 
άνθρωπο. Είναι ο πρώτος που δέχεται το χτύπημα από επιθετικούς 
περιβαλλοντικούς παράγοντες: βακτήρια, ιούς, παράσιτα, έλμινθες, 
πρωτόζωα, τοξικές ουσίες. 

Οι μικροοργανισμοί που κατοικούν στο γαστρεντερικό σωλήνα 
(μικροβιοτικά) συνδέονται στενά με το ανοσοποιητικό σύστημα του 
οργανισμού και το επηρεάζουν ενεργά.

Το DeNorma αποκαθιστά και διατηρεί την ισορροπία μιας υγιούς 
μικροχλωρίδας, η οποία έχει θετική επίδραση στην ενεργοποίηση, 
διαμόρφωση και ρύθμιση της ανοσίας, αυξάνοντας γενικά την ανοσολογική 
κατάσταση του οργανισμού.

Το έντερο ονομάζεται «δεύτερος εγκέφαλος». Περιέχει 200 
εκατομμύρια νευρώνες (το εντερικό νευρικό σύστημα) και περιέχει 
αρκετά δισεκατομμύρια εντερικά βακτήρια που ανταλλάσσουν συνεχώς 
πληροφορίες με τη μορφή σηματοδοτικών μορίων με τον εγκέφαλο. Αυτή 
η αμφίδρομη επικοινωνία διακόπτεται όταν διαταράσσεται η σύνθεση της 
μικροχλωρίδας του εντέρου. 

Τα βακτήρια του εντέρου είναι ικανά, όπως και οι νευρώνες, να «μιλούν» 
στον εγκέφαλο στη γλώσσα του, παράγοντας χημικά μόρια. Η παραβίαση 
της σύνδεσης «εντέρου-εγκεφάλου» συμβάλλει στην ανάπτυξη νευρο-
ψυχιατρικών διαταραχών.

Τα εντερικά βακτήρια καθ‘ όλη τη διάρκεια ζωής ενός ατόμου 
επηρεάζουν: 

Την ανάπτυξη νέων νευρικών συνδέσεων

Την ρύθμιση της παραγωγής ορμονών και νευροδιαβιβαστών

Τη λειτουργία της μνήμης, τη διαμόρφωση της κοινωνικής 
συμπεριφοράς

Το DeNorma βοηθά στη μείωση του επιπέδου των ορμονών του 
στρες, του άγχους, της κατάθλιψης και άλλων εκδηλώσεων νευρο-
ψυχιατρικών διαταραχών. Θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τη μνήμη, 
τη διάθεσή σας και ακόμη και να αλλάξετε τις γευστικές προτιμήσεις 
σας.

Βελτιώνουν την απορρόφηση των σημαντικότερων θρεπτικών 
στοιχείων, και πρωτίστως του ασβεστίου και του μαγνησίου

Βοηθούν στη μείωση του επιπέδου χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων 
στο αίμα

Ανοσοκύτταρα: 
είναι «η δύναμη αιχμής 
της άμεσης δράσης» που 
δέχονται τα μηνύματα από 
εντερικά βακτήρια.

Περίπου το 90% της σεροτονίνης, 
του νευροδιαβιβαστή που είναι υπεύθυνος για την αίσθηση της ευημερίας,
παράγουν τα νευρικά κύτταρα στο έντερο!

Η φόρμουλα DeNorma περιλαμβάνει διαλυτές ίνες-
φρουκτοολιγοσακχαρίτες (FOS): ολιγοφρουκτόζη και ινουλίνη.

Κατά τη διάρκεια της ζύμωσης του FOS στο έντερο παράγονται ουσίες 
που:

Διατηρούν το απαραίτητο επίπεδο ρΗ στο έντερο

Προστατεύουν τον εντερικό βλεννογόνο και προάγουν την 
επούλωσή του

Τόνωση της εντερικής κινητικότητας 

Επιταχύνουν την απομάκρυνση επιβλαβών ουσιών

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
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Αποκαθιστά την ισορροπία των ευεργετικών βακτηρίων στο 
έντερο, αποτρέπει τον αποικισμό της παθογόνου μικροχλωρίδας, 

καταστέλλει τις διεργασίες σαθρότητας, ομαλοποιεί την πέψη, αυξάνει 
τη δραστηριότητα του εντερικού μεταβολισμού, ενεργοποιεί την εντερική 
περίσταλση.

Προωθεί το σχηματισμό προστατευτικού βλεννογόνου στρώματος 
στο έντερο και την αύξηση των ανοσολογικών δυνάμεων του 

σώματος. 

Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών του 
γαστρεντερικού σωλήνα και της ανώτερης αναπνευστικής οδού.

Βελτιώνει την κατάσταση του δέρματος, προωθώντας την 
απομάκρυνση των τοξινών. Μειώνει το επίπεδο της κακής 

χοληστερίνης, μειώνει το φορτίο στα νεφρά, το ήπαρ και το λεμφικό 
σύστημα.

Δημιουργεί συνθήκες για την επιβράδυνση της διαδικασίας 
γήρανσης και την ομαλοποίηση του βάρους. Αποκαθιστά τις 

μεταβολικές διεργασίες στο σώμα. 

Διαμορφώνει μια υγιή μικροχλωρίδα εντέρων που μπορεί 
να συνθέσει τη βιταμίνη Κ, το παντοθενικό οξύ, τη βιοτίνη, 

τη νιασίνη, το φολικό οξύ, τις βιταμίνες Β, και να βελτιώσει τις 
διαδικασίες απορρόφησης ιόντων ασβεστίου, σιδήρου και βιταμίνης 
D. 

Μειώνει τον κίνδυνο τροφικών δυσανεξιών, αλλεργικών 
αντιδράσεων. Δημιουργεί συνθήκες για τη σύνθεση ουσιών 

που αποκαθιστούν τον εντερικό βλεννογόνο και αυξάνουν τις 
αμυντικές λειτουργίες του.

Έχει ευεργετική επίδραση στην ψυχοφυσική κατάσταση ενός 
ατόμου λόγω της ικανότητας της υγιούς μικροχλωρίδας 

να ρυθμίζει την παραγωγή στρεσσογόνων ορμονών  και μορίων 
σηματοδότησης, να συμμετέχει στη δημιουργία νέων νευρικών 
συνδέσεων και να επηρεάζει την κοινωνική συμπεριφορά. 
Μειώνει τον κίνδυνο κατάθλιψης, αυτισμού και άλλων ψυχικών 
και συναισθηματικών διαταραχών. Βελτιώνει τη μνήμη και τις 
γνωστικές ικανότητες. Για να έχετε μόνιμο αποτέλεσμα συνιστάται 
να λαμβάνετε DeNorma κυκλικά.

DENORMA —
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1 6

2 7

3 8
4

5

Η συστηματική λήψη του DeNorma προάγει τη συνολική βελτίωση της υγείας ενός 
οργανισμού

Περισσότερο από το 90% των ενηλίκων σε 
όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν δυσφορία που 
σχετίζεται με διαταραχή της γαστρεντερικής 
μικροχλωρίδας.

Ασθένειες του καρδιαγγειακού 
συστήματος και του γαστρεντερικού 
σωλήνα, παχυσαρκία, αλλεργικές 
αντιδράσεις σχετίζονται με διαταραχές 
στην εντερική μικροχλωρίδα.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
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ΛΗΨΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ

Για την αποκατάσταση μιας υγιούς μικροχλωρίδας Για την διατήρηση μιας υγιούς μικροχλωρίδας

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ1 2
Να λαμβάνετε 1 κάψουλα την ημέρα το πρωί, 30 έως 40 λεπτά πριν από 

τα γεύματα ή τη νύχτα, με ένα ποτήρι καθαρό νερό για 4-6 μήνες (ανάλογα 
με την αρχική κατάσταση του γαστρεντερικού σωλήνα).

Το DeNorma συμπληρώνει τέλεια την έννοια 
ευεξίας από την DEHolding, με βάση μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αποκατάσταση 
του οργανισμού. Συνδυάζεται τέλεια με τη δράση 
των προγραμμάτων συσκευής DeVita Ritm, τα 
οποία εναρμονίζουν το έργο της γαστρεντερικής 
οδού: «Ομαλοποίηση Πεπτικού», «Έντερο χωρίς 
προβλήματα», «Ρύθμιση του μεταβολισμού». Με 
το DeNorma, είναι δυνατό να έχετε γρηγορότερα 
αποτελέσματα στη σύνθετη βελτίωση της υγείας!

Να λαμβάνετε 1 κάψουλα την ημέρα το πρωί, 30 έως 40 λεπτά πριν 
από τα γεύματα ή τη νύχτα, με ένα ποτήρι καθαρό νερό για 1-3 μήνες.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ DENORMA

Διαταραχές του 
γαστρεντερικού 

σωλήνα

Φτωχή 
διατροφή

Δερματολογικά 
προβλήματα

Συχνές ή 
παρατεταμένες 

καταστάσεις άγχους

Αλλεργικές 
εκδηλώσεις

Χρόνια 
κόπωση

Απάθεια, 
καταθλιπτικές 
καταστάσεις

Ψυχικές 
διαταραχές

Μειωμένες 
γνωστικές 
ικανότητες

Έκθεση σε δυσμενείς 
περιβαλλοντικούς 

παράγοντες

Συχνά 
κρυολογήματα

Χρήση 
αντιβιοτικών

Συστηματικά 
προβλήματα υγείας

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
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                          ΔΙΕΘΝΗΣ 

    ΑΚΑΔΗΜΙΑ
               ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

                      ΓΝΩΣΕΩΝ
ΠΕΝΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:

ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
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Η Ακαδημία συγκεντρώνει την γνώση 5 δημοφιλών τμημάτων για την εκπαίδευση όσων 
αναζητούν ευκαιρίες για ανάπτυξη και επίλυση πιεστικών προβλημάτων και θέλουν επίσης 
να επιτύχουν με τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν.

Μια κοινότητα ομοϊδεατών, συνεχής προσωπική ανάπτυξη και επίτευξη στόχων εντός του 
χρονικού πλαισίου που ορίσατε, αυτό προσφέρουμε στο πλαίσιο αυτού του νέου κινήματος!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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«RASOURCE»  
ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

Στην εποχή μας, ο κόσμος ξεχειλίζει από γνώση. Η εύρεση οποιωνδήποτε 
πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι τώρα όσο πιο εύκολη γίνεται. Ωστόσο, 
είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί πόσο αξιόπιστες είναι αυτές οι 
πληροφορίες και πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται. Δυστυχώς, οι 
περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο είναι άπιαστες. Είναι πολύ 
δύσκολο και μερικές φορές ακόμη και αδύνατο να εφαρμοστούν.

ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;

Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος εξελίσσεται 
γρήγορα. Αυτό που λειτουργούσε χτες, σήμερα δεν 
είναι επίκαιρο. Αυτό απαιτεί πρακτική αναθεώρηση 
των μεθόδων, των προσεγγίσεων, και των τύπων. 
Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο από εκείνους που 
βρίσκονται σε πραγματική δράση, στην πρακτική 
χρήση και προσαρμόζουν διαρκώς τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές τους.

Πολλά από τα σεμινάρια και τις προτάσεις που 
προσφέρονται στο διαδίκτυο δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από θεωρητικές τεχνικές που 
δημιουργήθηκαν στο μυαλό ενός συγκεκριμένου 
«εμπνευστή». Τέτοια προγράμματα, που δεν έχουν 
περάσει το στάδιο της πρακτικής εφαρμογής και, 
συνεπώς, δεν έχουν αξιόπιστα αποτελέσματα, έχουν 
ως στόχο το γρήγορο χρήμα. Το αποτέλεσμα τέτοιων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην καλύτερη 
περίπτωση, θα είναι η επέκταση των οριζόντων ενός 
ανθρώπου μόνο στο επίπεδο των οριζόντων του 
«εμπνευστή».

Αλλά σήμερα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό όχι μόνο να μαθαίνουμε 
νέα πράγματα, είναι σημαντικό να αναπτύσσουμε τον εαυτό μας με τη 
βοήθεια σχετικών γνώσεων και να εφαρμόζουμε αυτές τις γνώσεις 
στην πράξη αμέσως, εδώ και τώρα, για τη δημιουργία εσόδων και τη 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΣ;
1. Είναι μια βάση μεθόδων, δοκιμασμένη με την πάροδο των 

χρόνων και προσαρμοσμένη στις σύγχρονες πραγματικότητες 
της ζωής

2. Πηγές πρακτικών γνώσεων εμπειρογνομόνων χρησιμο-
ποιούνται για την προετοιμασία εκπαιδευτικών προγραμμάτων

3. Μετά την εκπαίδευση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε στην 
καθημερινή ζωή τις διάφορες τεχνικές του συγγραφέα.

4. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό υλικό.

Κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης με την υποστήριξη των 
εμπειρογνωμόνων της Ακαδημίας, θα είστε σε θέση να:

• Αναπτυχθείτε αποτελεσματικά σε όλους τους τομείς της 
ζωής σας 

• Απελευθερώσετε τις δυνατότητές σας

• Βρείτε το πεπρωμένο σας

• Αποκτήσετε υγεία και μακροζωία

• Δημιουργήσετε την δική σας επιχείρηση

• Διαμορφώσετε τις εκδηλώσεις που εσείς χρειάζεστε

• Να βελτιώσετε τον κόσμο γύρω σας με τα ταλέντα σας

Οι καθηγητές της Ακαδημίας είναι άνθρωποι που κατάφεραν να 
εργαστούν με τους φόβους τους και να βγούν νικητές από διάφορες 
δύσκολες καταστάσεις της ζωής τους, αποκτώντας πολύτιμες 
γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και την ανάπτυξη τεχνικών που 
μπορούν να βοηθήσουν τον καθένα να πετύχει τους προσωπικούς του 
στόχους.

1

2

Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό στην Ακαδημία Καθολικών 
Γνώσεων «Racource»!

Ρομάν Νόβικοφ

Ιδρυτής και επικεφαλής της Ακαδημίας Καθολικών Γνώσεων Rasource 
Πρόεδρος και ιδρυτής της DEHolding

Πως θα βελτιώσετε την 
ποιότητα της ζωής σας; 

• Ζείτε συνειδητά

• Αναπτύξτε πολύπλευρα την 
προσωπικότητά σας

• Διατηρήστε την υγεία σας σε υψηλό 
επίπεδο

• Δημιουργήστε επιτυχία και 
αυτοματοποιήστε το επιχειρημαιτκό σας 
μοντέλο

Η καλύτερη επιλογή για την επίτευξη 
ισορροπίας στην ζωή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



97

Ο στόχος του τμήματος είναι να διδάξει στους μαθητές να αντιλαμβάνονται 
το σώμα τους ως ένα ενιαίο σύστημα και να διαμορφώνουν ανεξάρτητα 
την υγεία τους χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και μεθόδους.

Ως αποτέλεσμα θα μάθετε:

• πως λειτουργεί ο οργανισμός σας
• πως να αποτρέπετε τις ασθένειες
• σύγχρονες τεχνικές μακροζωίας
• να καθαρίζετε τον οργανισμό σας από παράσιτα, που προκαλούν 

ασθένειες
• τεχνικές για την αποτελεσματική αποκατάσταση του οργανισμού σας

Ο στόχος του τμήματος είναι να διδάξει στους μαθητές να 
δημιουργήσουν έναν υγιή ψυχολογικό χώρο στη ζωή τους. 

Ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης:

• Θα μάθετε πως λειτουργεί η σκέψη σας
• Θα κατανοήσετε τις εσωτερικές σας ψυχολογικές διεργασίες
• Θα μάθετε να αναλύετε τις κρίσεις και τις καταστάσεις 

συγκρούσεών σας και να τις εξαρμονίζετε
• Θα κατανοήσετε γιατί είστε μοναδικοί και πως μπορείτε να 

αξιοποιήσετε αποτελεσματικά τις δημιουργικές σας δυνατότητες
• Θα μάθετε σύγχρονες τεχνικές για τον καθορισμό στόχων και την 

επίτευξη αποτελεσμάτων

Ο στόχος της σχολής είναι να παρέχει στον μαθητή τα εργαλεία για να 
γνωρίζει και να βρει το πεπρωμένο του.

Ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης:

• Θα συνειδητοποιήσετε και θα βρείτε τον σκοπό σας
• Θα εξοικειωθείτε με τις αρχαίες και σύγχρονες μεθόδους 

κατανόησης του κόσμου
• Θα μάθετε να εξερευνάτε τους νόμους του σύμπαντος
• Θα ανακαλύψετε νέες πτυχές της μοναδικής σας φύσης
• Θα μάθετε τα εργαλεία για να δημιουργήσετε μια επιτυχημένη 

και ευτυχισμένη ζωή

Ο χρόνος είναι ο πιο πολύτιμος, αναντικατάστατος πόρος μας. 
Επομένως, αν θέλετε να περάσετε οφέλιμο χρόνο και χρειάζεστε ένα 
γρήγορο, αλλά υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα, καλώς ήλθατε σε εμάς!

Ο στόχος του τμήματος είναι να σχηματίσει επιχειρηματίες νέας γενιάς, 
διδάσκοντας στους μαθητές σύγχρονες μεθόδους επιχειρηματικής 
προστιθέμενης αξίας με δυνατότητα να φτάσουν στο διεθνές επίπεδο 
ανάπτυξης.

Ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης:

• Θα μάθετε τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας
• Θα μάθετε πως να δημιουργήσετε μια επεκτάσιμη επιχείρηση
• Θα αποκτήσετε δεξιότητες διαχείρησης και αυτοματοποιίησης των 

διαδικασιών της
• Θα μάθετε πως να αναγνωρίζετε μια κρίση και πως να βγείτε από 

αυτήν με ελάχιστες απώλειες
• Θα μάθετε τους βασικούς κανόνες επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

οι οποίοι θα είναι πάντα επίκαιροι

Ο στόχος του τμήματος είναι να διδάξει τους μαθητές να αναλύουν τη 
δομή της επιχείρησης από το μηδέν, να διαμορφώνουν μια στρατηγική, 
να καθορίζουν αποτελεσματικά κανάλια για την προσέλκυση κίνησης, να 
ξεκινήσουν επιχειρηματικές διαδικασίες, να ελέγξουν τους μηχανισμούς 
πωλήσεων και να βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματα.

Ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης:

• Θα μάθετε να διαμορφώνετε μια στρατηγηκή προώθησης επιχειρήσεων
• Θα ορίσετε το πορτρέτο του υποψήφιου πελάτη σας
• Θα κατανοήσετε και θα εφαρμόσετε τα απαραίτητα μέσα για την 

προσέλκυση επισκεπτών στην επιχείρησή σας

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ «RASOURCE»:
Να αποκαλύψει την κινητήριο δύναμη του καθενός, να συμβάλει στην υλοποίηση των δυνατοτήτων και των ταλέντων 

του, καθώς και να παρέχει τα εργαλεία για τη δημιουργία μιας διεθνούς αυτοματοποιημένης επιχείρησης.

ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ;

 Με βάση προσωπικά παραδείγματα νίκης και ήττας, έχουμε δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό μοντέλο διδασκαλίας, 
στόχος του οποίου είναι να παρέχουμε συνεχώς στους ακροατές και στους μαθητές μας γνώσεις υψηλής ποιότητας 
βασισμένες σε πραγματική εμπειρία, συσσωρευμένες δεξιότητες και συγκεκριμένα επιτυχημένα παραδείγματα.

1. ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Τεχνικές κβαντικής αποκατάστασης

ΜΕΛΕΤΗ 
ΜΕΣΩ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΧΘΕΙΤΕ ΑΠΟ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

5. ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μέθοδοι ατομικής μελέτης του εαυτού μας

2. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Επιχειρηματικές τεχνικές με βάση τις αξίες

4. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Τεχνικές ψυχολογίας με βάση τις αξίες

3. ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ
Μέθοδοι προώθησης μιας μάρκας στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης

www.rasource.academy

www.facebook.com/rasource.academy

www.instagram.com/rasource.academy

https://vk.com/rasource.academy

https://ok.ru/group/61270280241194

• Θα μάθετε πως να αποφεύγετε τους κινδύνους και τις απώλειες
• Θα μάθετε να βελτιστοποιείτε τις επιχειρηματικές διαδικασίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ, ΟΤΙ… 

Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ;

Αυτή η έννοια αντικατοπτρίζει την ίδια την δυνατότητα ζωής και είναι 
ένα κριτήριο για την αποτελεσματική δραστηριότητα ενός ατόμου.

Κατά τη γνώμη μου, οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι ασθένειες 
καταλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο  χώρο στη ζωή μας είναι η 
έλλειψη ολιστικής γνώσης σχετικά με τη φύση μας και τη λειτουργία του 
οργανισμού μας.

Σήμερα, η ποικιλία των πληροφοριών σχετικά με την υγεία και τον 
υγιεινό τρόπο ζωής παρουσιάζεται με τη μορφή διάσπαρτων κομματιών, 
καθένα από τα οποία είναι ωφέλιμο από μόνο του, αλλά είναι μόνο ένα 
μικρό μέρος ενός ολιστικού συστήματος και μπορεί να φτάσει στο 
μέγιστο δυναμικό του μόνο όταν χρησιμοποιηθεί η ολιστική προσέγγιση 
για την αποκατάσταση της υγείας. Για πολλά χρόνια συλλέγουμε αυτές 
τις πολύτιμες πληροφορίες, στη συνέχεια τις συνδυάσαμε σε ένα λογικό 
και αποτελεσματικό σύστημα και τώρα είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε 
αυτήν τη γνώση με όλους για τους οποίους η υγεία είναι μια αξία.

Το τμήμα Υγείας της Διεθνούς Ακαδημίας Καθολικών Γνώσεων «Ra-
source» ανοίγει τις πόρτες της και παρέχει σε όλους την ευκαιρία να 
μελετήσουν αυτήν την ικανότητα.

Η υγεία είναι ένας τεράστιος κόσμος εξισορροπητικών και 
αλληλοσυνδεόμενων σωματικών (φυσικών) και ψυχολογικών 
(ενεργητικών) φαινομένων που προκύπτουν στον ανθρώπινο οργανισμό 
κατά την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον. Η ικανότητα δημιουργίας 
και διατήρησης μιας υγιούς ισορροπίας τέτοιων φαινομένων είναι μια 
γνώση που πρέπει να μάθουμε όλοι.

Τατιάνα Κονοπλιόβα

Ιδρυτής της εταιρείας και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Ακαδημαϊκός ιατρικών και τεχνικών επιστημών, Ειδικός στον τομέα της 
βιοσυντονισμού και των τεχνολογιών DeVita, Ειδικός στην ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα της υγείας και της ευεξίας, Επικεφαλής του Τμήματος 
Υγείας της Ακαδημίας Rasource

Η υγεία είναι πολύτιμη και, επιπλέον, το μόνο πράγμα, για 
το οποίο αξίζει πραγματικά όχι μόνο να αφιερώνουμε χρόνο, 
προσπάθεια, εργασία και κάθε είδους οφέλη, αλλά και να 
θυσιάζουμε γι ‘αυτό ένα σωματίδιο της ίδιας της ζωής, αφού η 
ζωή χωρίς υγεία γίνεται ανυπόφορη και ταπεινωτική. Χωρίς υγεία, 
χαρά, σοφία, γνώσεις και αρετές εξασθενούμε και πεθαίνουμε. 

Γάλλος συγγραφέας και φιλόσοφος 
Michel de Montaigne

ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΤΜΗΜΑ

Μαθαίνοντας να σχηματίζετε υγιή μέσα για τη ζωή 
σας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης της υγείας, 
χρησιμοποιώντας σύγχρονες, ολοκληρωμένες, ασφαλείς, 
αποτελεσματικές και τεχνικές βασισμένες στους νόμους 
της φύσης, που εφαρμόζονται εύκολα στην καθημερινή 
ζωή. 

ΡΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Απόκτηση των γνώσεων 
έμπειρων ανθρώπων στον 
τομέα της αποκατάστασης

Ανάπτυξη ολιστικού 
εκπαιδευτικού προγράμματος 
για την αποκατάσταση της υγείας

Δημιουργία 
εκπαιδευτικών 
μαθημάτων

Δημιουργία ενός 
εύκολου διαδικτυακού 
μέσου εκπαίδευσης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

«Ο καθένας πρέπει να ξέρει πώς να βοηθά τον εαυτό του σε περιπτώσεις ασθενειών, έχοντας κατά 
νου ότι η υγεία είναι το υψηλότερο αγαθό ». (Ιπποκράτης)

Ανεκτίμητη γνώση απαραίτητη για την κατανόηση των 
κύριων σημείων εφαρμογής των προσωπικών δυνάμεων 
για την αποκατάσταση, διατήρηση και βελτίωση της 
ευεξίας σας.

Νέες ικανότητες που θα αυξήσουν την εμπειρία σας και 
μπορούν επίσης να αποτελέσουν κίνητρο για την οργάνωση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα της ευεξίας.

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;

Το πρόγραμμα σπουδών της σχολής έχει 
δημιουργηθεί με βάση την αρχή της σταδιακής 
αύξησης του επιπέδου δεξιοτήτων. Η συνεχής 
πρόοδος σε αυτό το μονοπάτι θα σχηματίσει έναν 
σπάνιο τύπο νοητικής σκέψης που μπορεί να 
βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα της ζωής σας. 

1

2

3

4

Τα εκπαιδευτικά μας μαθήματα είναι ένα χρήσιμο και συναρπαστικό 
ταξίδι, όπου θα βρείτε ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις για τον εαυτό 
σας και τις ευκαιρίες σας. Ανακαλύψτε τον κόσμο της υγείας!

Εγγραφείτε και γίνετε πιο επιτυχημένοι και πιο 
ευτυχισμένοι μαζί με την #REAcademy!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ

Σε αυτό το άρθρο, θα μιλήσουμε για το μάρκετινγκ, αλλά όχι για το 
μάρκετινγκ, επειδή το μάρκετινγκ είναι το κακό μάρκετινγκ. Μόνο το 
μάρκετινγκ γνωρίζει πώς να δημιουργεί φιλίες καθώς και όλους τους 
τρόπους προώθησης μιας επιχείρησης!

Η ικανότητα δημιουργίας και προώθησης της επωνυμίας σας είναι ένας 
αποτελεσματικός πόρος για τη δημιουργία μιας γεμάτης, επιτυχημένης 
και ευτυχισμένης ζωής!

Πολλοί εξακολουθούν να θεωρούν ακόμα και σήμερα, ότι το διαδίκτυο 
είναι ανώφελο για επιχειρήσεις και εξακολουθούν να εφαρμόζουν 
την προώθηση εκτός σύνδεσης. Ωστόσο, η πλειοψηφία, ελπίζω, 
συμπεριλαμβανομένου και εσάς, όπως και εγώ, γνωρίζουμε ότι το offline 
είναι νεκρό και το διαδίκτυο είναι ένα πεδίο κορεσμένο με πελάτες και ο 
ιδιοκτήτης της επιχείρησης όσο παραμένει στις σκιές κινδυνεύει να τους 
χάσει εάν δεν μετατραπεί σε μια ισχυρή προσωπική μάρκα.

Το μάρκετινγκ είναι ένα εργαλείο που δείχνει σε ποιο 
στάδιο χάνετε πελάτες και χρήματα, γιατί δεν μπορείτε 
να πουλήσετε περισσότερα, ποιο είναι το πορτρέτο 
του πελάτη-στόχου σας και ποια είναι η μοναδική σας 
πρόταση πώλησης!

Κάθε επιχειρηματίας είναι, πρώτα απ ‘όλα, μια 
προσωπική μάρκα, η προώθηση της οποίας συνοδεύεται 
πάντα από την προσωπική ανάπτυξη, δημοτικότητα και 
την αναπόφευκτη αύξηση του εισοδήματος.

Να εκπαιδεύσει όλους όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική 
τους προσωπική μάρκα, να την προωθήσουν στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και να την καταστήσουν ένα ελκυστικό πεδίο για την 
προσέλκυση επισκεψιμότητας. Και επίσης να προσαρμόσει τις 
δραστηριότητες της εταιρείας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τον 
κατευθύνει προς το κέρδος ικανοποιώντας τις ανάγκες των πελατών.

Το Τμήμα Μάρκετινγκ της Διεθνούς Ακαδημίας Καθολικών 
Γνώσεων «Rasource» σας προσκαλεί να μάθετε τα βασικά του 
μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις από το μηδέν, έτσι ώστε στο μέλλον 
να μπορείτε, εάν δεν το αναπτύξετε ανεξάρτητα, τουλάχιστον να 
ελέγχετε εκείνους που το πραγματοποιούν.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΤΜΗΜΑ

λεξάνδρα Ντορόσινα

Ιδρύτρια και επικεφαλής εταιρείας προώθησης και μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Εξειδικευμένη στον τομέα διαδικτυακού 
μάρκετινγκ, πρακτικός εκπαιδευτής, μαρκετολόγος Instagram και Επικεφαλής του Τμήματος Μάρκετινγκ στην Ακαδημία Rasource

internet-ag.ru

sashadoroshina

internet_agency

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;

ΡΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΣΑΣ ΜΑΘΕΙ ΠΩΣ:

Να αυξάνετε την 
δημοτικότητα μιας 
μάρκας

Πρακτικές γνώσεις απαραίτητες για τον καθορισμό 
των ακριβών στόχων και επιδιώξεων μιας επιχείρησης/ 
προσωπικής επωνυμίας, για τη δημιουργία μιας  μοναδικής 
πρότασης πώλησης, την ανάλυση του κοινού-στόχου, 
τον εντοπισμό καναλιών διανομής περιεχομένου, την 
ανάλυση ανταγωνιστών / συγκριτικής αξιολόγησης της 
ανταγωνιστικότητας.

Ένα σαφές σχέδιο για τη δημιουργία ενός βασικού 
σχεδίου περιεχομένου, τον τόνο επωνυμίας και τον ορισμό 
των ΚΔΑ /Κύριων Δεικτών Αποτελεσματικότητας.

Νέες ικανότητες που θα αυξήσουν την εξειδίκευσή 
σας, καθώς μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για την 
έναρξη μιας επιχείρησης στον τομέα του μάρκετινγκ.

Να εκτοξεύσετε 
τις πωλήσεις

Να αυξήσετε την 
αφοσίωση των 
πελατών

Να αναφέρετε μάρκες 
στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης

Να λάβετε κριτικές 
από τους πελάτες

Να προσελκύετε 
επισκεψιμότητα σε 
μια σελίδα

1

2

3

4
Μπαίνετε στη σχολή μας ως φοιτητές και αποφοιτείτε με 

ισχυρές προσωπικές μάρκες με δεκάδες χιλιάδες οπαδούς στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτελεσματικές στρατηγικές 
Η κατεύθυνση της εκπαίδευσης είναι για άτομα που χτίζουν την 
επιχείρησή τους με μια ομάδα ομοϊδεατών και επιχειρηματιών για 
τους οποίους η ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι ίδια με την αύξηση 
των κερδών και την ανάπτυξη.

Εγγραφείτε και γίνετε πιο επιτυχημένοι και πιο 
ευτυχισμένοι μαζί με την #RasourceAcademy!

Δεξιότητες ανάθεσης ευθυνών, σχηματισμός μετρήσεων, 
εργαλεία ανάλυσης της αποτελεσματικότητας της 
στρατηγικής και ενσωμάτωσης της στρατηγικής Social Me-
dia Marketing στη συνολική στρατηγική μάρκετινγκ, η οποία 
θα καθορίσει σαφώς την κατεύθυνση της προώθησης της 
επωνυμίας και θα αυξήσει την αποτελεσματικότητά της.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ «RASOURCE»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Όλεγκ Γιερεμένκο

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ

Ο άνθρωπος έχει πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και ταυτόχρονα σε 
μια ατελείωτη ροή πληροφοριών. Η εποχή του Διαδικτύου και όλων 
των ειδών των μέσων ενημέρωσης έχει προκαλέσει την λεγόμενη 
«υπερπληροφόρηση».

Οι γνώσεις, που ήταν προηγουμένως δύσκολα προσβάσιμες 
πολυπόθητες, είναι τώρα διαθέσιμες, κυκλοφορούν ελεύθερες, και ως εκ 
τούτου φαίνεται να χάνουν την αξία τους. Επιπλέον, η ροή πληροφοριών 
σε όλες τις μορφές της αυξάνεται καθημερινά. Θα χρειαστούν 
αρκετές χιλιάδες χρόνια (!) για να παρακολουθήσετε όλα τα βίντεο 
που αποθηκεύονται μόνο στο YouTube. Και πόσα άτομα δημοσιεύουν 
φωτογραφίες, πόσα βίντεο τραβούνται, προγράμματα μεταδίδονται, πόσα 
άρθρα γράφονται, πόσα σχόλια σε αυτά, πόσες ειδήσεις και περιγραφές 
των γεγονότων λαμβάνουμε από παντού. Όλα αυτά μεταδίδονται 
ασταμάτητα από όλες τις οθόνες που μας περιβάλλουν στην καθημερινή 
μας ζωή.

 Ένα άτομο απλά δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτή τη ροή. Τότε, 
λαμβάνουν χώρα οι ίδιες διαδικασίες όπως όταν τρώτε τρόφιμα χαμηλής 
ποιότητας, δηλητηρίαση, εμετός, τοξίκωση.

Ένας σύγχρονος άνθρωπος χρειάζεται μια «ψηφιακή αποτοξίνωση», 
έναν καθαρισμό από τις περιττές πληροφορίες και τις επιβλητικές 
εντυπώσεις άλλων ανθρώπων. Η πίεση των περιττών πληροφοριών 
γεμίζει πλήρως τον εσωτερικό χώρο της ζωής μας, εμποδίζοντας μας 
να αισθανθούμε τις δικές μας ανάγκες και επιθυμίες.

Είναι πολύ σημαντικό να μάθετε να ζείτε, απελευθερώνοντας τη 
συνείδησή σας και το χώρο σας από τις περιττές πληροφορίες. Ως εκ 
τούτου, η διατήρηση και ανάπτυξη της προσωπικότητας ενός ατόμου, 
η συνειδητοποίηση των αληθινών αξιών του παραμένει προτεραιότητα 
της ζωής μας.

Πριν από αρκετούς αιώνες, η ανθρωπότητα 
μπήκε στην εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων, 
αν όχι αποκαλύψεων: η επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδος βοήθησε να κάνει 
ένα τεράστιο άλμα προς νέες ευκαιρίες 
και νέες γνώσεις. Ευκαιρίες, που σήμερα 
είναι δεδομένες, θα φάνταζαν επιστημονική 
φαντασία πριν από εκατό χρόνια.

Το Τμήμα Ψυχολογίας θέτει αρκετά ενδιαφέροντα και φιλόδοξα 
εκπαιδευτικά καθήκοντα. Αυτές οι εργασίες θα αντιστοιχούν στο 
πρόγραμμα σπουδών, το οποίο προϋποθέτει έναν αρμονικό συνδυασμό 
θεωρητικού υλικού και την πρακτική εφαρμογή του.

Σύμβουλος ψυχολόγος,Εκπαιδευτής, Επικεφαλής του διεθνούς εκπαιδευτικού προγράμματος «Ψυχολογία της Τρίτης Χιλιετίας», Λέκτορας 
στο Ινστιτούτο Ψυχολογίας με βάση τις αξίες και Επικεφαλής του Τμήματος Ψυχολογίας στην Ακαδημία Rasource

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ

oleg.a.eremenko

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Νατάλια Γιερεμένκο

Ειδικός στον τομέα Οικογενειακών Σχέσεων και Προσωπικής Ανάπτυξης, Ειδικός στον τομέα Παλινδρομικής Θεραπείας, Συγγραφέας και 
παρουσιαστής σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων. Αναπληρωτής Κοσμήτορας και Επικεφαλής της Επιτροπής Εισαχθέντον του διεθνούς εκπαιδευτικού 

προγράμματος «Επιστήμη της  ζωής»

Αυτός ο υπερβολικός αριθμός πληροφοριών έχει αναπτύξει 
στους ανθρώπους την αίσθηση του ότι η γνώση είναι ανώφελη. 

Και ως εκ τούτου έγινε ευρέως διαδεδομένη η άποψη ότι δεν 
υπάρχει πλέον μεγάλη αίσθηση στην ανάγνωση, την ακρόαση και την 
εκμάθηση κάτι καινούργιου, λένε, γνωρίζω ήδη πολλά πράγματα, 
αλλά τα πράγματα είναι ακόμα εκεί. Και όλα τα μαθήματα που 
παρακολούθησα και τα πολλά βιβλία που διάβασα δεν με βοήθησαν 
καθόλου, παρέμεινα ο ίδιος.

Πολλοί καταλήγουν σε αυτό το όχι τόσο ρόδινο συμπέρασμα και 
έχουν μάλλον αρνητική στάση απέναντι στη λήψη νέων πληροφοριών.

Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ανάγκη για πληροφορίες που θα 
βοηθήσουν τον καθένα μας να μεταμορφωθεί, να αλλάξει πραγματικά 
και να αισθανθεί ότι προχωράει. Οι άνθρωποι έχουν κουραστεί από 
άσκοπες γνώσεις που δεν μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν την 
πραγματική ζωή. Χρειαζόμαστε μια ζωντανή αλλαγή.

Ως εκ τούτου, υπήρχε επείγουσα ανάγκη να δημιουργηθεί ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα βοηθούσε τους ανθρώπους να 
κάνουν μια πραγματική εσωτερική μεταμόρφωση. Και ένα τέτοιο 
μαθησιακό περιβάλλον θα είναι η Ακαδημία Καθολικών Γνώσεων 
«Rasource».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος Ψυχολογίας της Ακαδημίας θα αποτελείται από πέντε διασυνδεδεμένα 
και διαδοχικά επίπεδα. Κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη τόσο προσωπικών όσο και 
επαγγελματικών ιδιοτήτων ενός ατόμου.

Έτσι, η μελέτη στην Ακαδημία θα βοηθήσει τον καθένα να έρθει 
σε επαφή με τον εαυτό του και να δει τον εαυτό του, πιθανώς από 
μια πλευρά που δεν έχει συνηθίσει. Θα ξεκινήσουμε τη μελέτη της 
ανθρώπινης φύσης από τα βασικά και θα προχωρήσουμε σταδιακά τα 
πιο περίπλοκα θέματα μέχρι τη στιγμή της ανάπτυξης της πλήρους 
ευθύνης για την πραγματοποίηση της αποστολής μας.

Με αυτόν τον τρόπο, θα είστε σε θέση να εφαρμόσετε τις 
αποκτηθείσες δεξιότητες τόσο στην οικογένειά σας όσο και στον 
επαγγελματικό τομέα, φτάνοντας σε νέους ορίζοντες ανάπτυξης.

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ
Ο άνθρωπος γνωρίζει τον εαυτό του, εξερευνά την φύση 

του, τις δυνατότητες και τα ταλέντα του καθώς και τα 
αρνητικά χαρακτηριστικά του.

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Μελέτη των νόμων αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, 

κατανόηση της σχέσης τους με την κοινωνία, τους νόμους της 
ανάπτυξης της κοινωνίας και την οικονομική κίνηση.

ΔΡΩ ΕΝΕΡΓΑ
Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων διαχείρησης 

ομάδων, διαχείρησης του εαυτού μας και ανάπτυξη 
δεξιοτήτων προσωπικρής ευθύνης.

ΒΡΙΣΚΩ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΥ
Εργασία πάνω στα κίνητρα και τους στόχους, απόκτηση 

προσωπικής και συλλογικής αποστολής, φιλανθρωπία και 
κοινωνική υπηρεσία.

ΚΑΤΑΝΟΩ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΜΟΥ
Εργασία πάνω στο πεπρωμένο σας, συνδιασμός των 

έμφυτων ταλέντων σας και του επαγγέλματός σας σε μια 
δημιουργική διαδικασία.

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΕΜΠΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ «RASOURCE»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Για περίπου είκοσι χρόνια διδάσκω και συμβουλεύω στους τομείς 
της ανάπτυξης, του φύλου, της ψυχολογίας της επικοινωνίας, ερευνώ 
επίσης το θέμα του σκοπού και προσφέρω επαγγελματική καθοδήγηση 
σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον. Στον τομέα των 
επαγγελματικών μου συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένου του θέματος 
της διερεύνησης των παγκόσμιων κοινωνικών διαδικασιών και των 
προαπαιτούμενων από την άποψη του κόσμου που τις επηρεάζουν, δεν 
είναι μυστικό για κανέναν ότι είναι η κοσμοθεωρία ενός ατόμου που είναι 
ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση της μοίρας του και της 
μοίρας ολόκληρων γενιών.

Το μάθημα που διδάσκω είναι «Κρίσεις της Ζωής. Μονοπάτι Σοφίας». 

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ
Τη σημασία του θέματος της διαμόρφωσης της προσωπικότητας την 

συνάντησα πρώτη φορά όταν ήμουν ακόμα μαθητής. Ως έφηβος, θυμάμαι 
ότι χρειαζόμουν απόλυτα συνετή καθοδήγηση από ενήλικες. Όπως 
πολλοί από τους φίλους μου, ήταν πολύ σημαντικό για μένα να λάβω 
την κατάλληλη υποστήριξη και διευκρίνιση στα αναδυόμενα ζητήματα 
των σχέσεων μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, του σχηματισμού 
ενός συστήματος αξιών και της κοσμοθεωρίας, μια κατανόηση των 
θεμελιωδών βάσεων της κοινωνικής ζωής και της αναζήτησης του 
ρόλου κάποιου στη ζωή. Όμως, για μεγάλη μου λύπη, δεν μπορούσα πάντα 
να έχω απαντήσεις στις ερωτήσεις μου εγκαίρως και δεν είχα πάντα ένα 
αξιόλογο παράδειγμα μπροστά στα μάτια μου, γι ‘αυτό έκανα συχνά λάθη 
και συγκέντρωσα δύσκολες εμπειρίες στη ζωή μου.

Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι οι ενήλικες πρέπει να δημιουργήσουν ένα 
περιβάλλον στο οποίο η νεότερη γενιά μπορεί να αναπτυχθεί ήρεμα 
και αρμονικά, λαμβάνοντας την απαραίτητη υποστήριξη εγκαίρως. 
Διαφορετικά, οι ερωτήσεις στις οποίες δεν βρήκαμε απαντήσεις κατά τη 
νεότητά μας μετατρέπονται σε προβλήματα που σίγουρα θα πρέπει να 
λύσουμε στην ενηλικίωση. 

Ακούω συχνά τους ανθρώπους να διαμαρτύρονται 
ότι δεν κατάφεραν να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις 
εγκαίρως και, ως εκ τούτου, τώρα πρέπει να αντισταθμίσουν 
τον χαμένο χρόνο, μερικές φορές με μεγάλο κόστος. Το 
εκπαιδευτικό μας μάθημα είναι αφιερωμένο στη μελέτη 
των φυσικών σταδίων ανάπτυξης της προσωπικότητας, 
τα οποία περνάμε όλοι. 

Κάθε ένα από αυτά τα στάδια είναι ένα είδος κρίσης ή, με άλλα λόγια, ένα 
σημείο μετάβασης σε ένα νέο επίπεδο σκέψης και στάσης απέναντι στη 
ζωή. Η ανθρώπινη ανάπτυξη είναι μια μάλλον περίπλοκη και όχι γραμμική 
διαδικασία, η κίνηση της οποίας πραγματοποιείται κυκλικά, σύμφωνα 
με έναν δεδομένο αλγόριθμο, όπου κάθε κύκλος-στάδιο ανάπτυξης 
τελειώνει σε ένα είδος «εξέτασης» και μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτής 
της εξέτασης, μπορούμε να κάνουμε ένα νέο βήμα προς τα εμπρός. Ο 
χρόνος της ζωής μας μετράει αδιάκοπα τις ημέρες, τους μήνες και τα 
χρόνια, και από την άποψη της βιολογικής ηλικίας, όλοι μεγαλώνουμε. 
Ωστόσο, παρά όλα τα συσσωρευμένα χρόνια μας, η πραγματική ανάπτυξη 
της προσωπικότητας μπορεί να μην συμβεί. Συμβαίνει ότι ένα άτομο 
μεγαλώνει, αλλά ταυτόχρονα δεν κάνει εσωτερική πρόοδο, δεν 
περνάει τις «εξετάσεις» της ζωής του. Ως αποτέλεσμα, μπορούμε να 
παρατηρήσουμε τη δυσαρμονία εσωτερικής και εξωτερικής ηλικίας, την 
απόκλιση μεταξύ της πραγματικής εσωτερικής ωριμότητας ενός ατόμου 
και της βιολογικής του ηλικίας.

Αυτή η δυσαρμονία είναι η αιτία πολλών προσωπικών, οικογενειακών, 
κοινωνικών, ιδεολογικών και πολλών άλλων προβλημάτων και 
ψευδαισθήσεων.

Δυστυχώς, η σύγχρονη κοινωνία δεν αναλαμβάνει το καθήκον να 
βοηθά τον καθένα να παρακολουθεί αρμονικά όλα τα μαθήματα 
της ζωής του, προκειμένου να αποκτήσει την απαραίτητη σοφία 
και προσωπικές ιδιότητες. Πολλοί νέοι δεν έχουν ιδέα για ποιό 
πράγμα πρέπει να αγωνιστούν από την άποψη των αξιών της ζωής, 
δεν βλέπουν τον λόγο να αναπτύξουν ηθικές ιδιότητες, ευθύνη και 
ευπρέπεια. Αυτές τις μέρες, η ανάπτυξη συνήθως σημαίνει την 
ικανότητα να κερδίζεις και να συγκεντρώνεις χρήματα, ενώ οι ηθικές 
και προσωπικές ιδιότητες παραμελούνται. 

Νέους ανθρώπους, 
στους πρόποδες της 
ενήλικής τους ζωής

Παιδαγωγούς και 
όσους ασχολούνται 
με κοινωνικές 
δραστηριότητες

Νέους γονείς 
που θέλουν να 
ακολουθήσουν μια 
υπεύθυνη προσέγγιση 
για την ανατροφή των 
παιδιών τους

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: 

Όλεγκ Γιερεμένκο

Το υλικό που θα μελετήσουν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια 
αυτού του μαθήματος έχει συλλεχθεί από διάφορες πηγές με βάση 
την επίπονη έρευνα πολλών επαγγελματιών. Το υλικό του μαθήματος 
βασίζεται σε έργα σχετικά με το φύλο και την αναπτυξιακή ψυχολογία, 
την κοινωνιολογία, τη φιλοσοφία, που παρουσιάζονται από τους 
καλύτερους ειδικούς σε αυτούς τους τομείς, καθώς και στη γνώση 
από αρχαίες πραγματείες σοφών ανατολίτικων παραδόσεων.

Για τη δημιουργία του μαθήματος, το υλικό έχει επιλεγεί με την 
πάροδο των ετών και έχει δοκιμαστεί σε ένα ευρύ φάσμα ειδών 
κοινού και κοινωνικών ομάδων, προκαλώντας πάντοτε έντονο 
ενδιαφέρον μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. 

«ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.        ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΟΦΙΑΣ»
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Όλεγκ Γιερεμένκο
«ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.        ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΟΦΙΑΣ»

Εκπαιδευτικό μάθημα «Κρίσεις της ζωής». Ο δρόμος προς την σοφία είναι αφιερωμένος στη μελέτη 
των πιο σημαντικών ζωτικών αναγκών και καθηκόντων, χωρίς την εφαρμογή των οποίων ένα άτομο 
δεν θα γίνει ποτέ μια πραγματικά ολοκληρωμένη συνειδητή προσωπικότητα.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Με βάση την κατανόηση των πιθανών μαθημάτων 
του παρελθόντος που δεν έχουν διδαχθεί, θα προσδιορίσετε τις 
ζώνες της ανάπτυξής τους, θα διευκρινίσετε τις αδύναμες και ισχυρές 
πλευρές τους, θα βρείτε αξιόλογα παραδείγματα από την πραγματική 
ζωή και θα συγκεκριμενοποιήστε τους στόχους και τα βήματά σας. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Το μάθημα περιλαμβάνει μια ολόκληρη σειρά 

πρακτικών εργασιών σε κάθε ένα από τα στάδια της εκπαίδευσης. 
Χάρη σε αυτές τις εργασίες, ο συμμετέχων θα μπορεί να ενεργεί με 
συνέπεια για να βρει το απαραίτητο και επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ
Συμβάλλει στο να αναλύσει ο καθένας τον εαυτό του, 

να δει την «εσωτερική» του ηλικία, να συνειδητοποιήσει 
τα μαθήματα που δεν έχει «περάσει» και  τις πιθανές δυσκολίες που 
σχετίζονται με αυτά. 

κοινωνικούς ηγέτες 
αλλά και εκείνους που 
λόγω επαγγέλματος 
συναναστρέφονται με 
πολλούς ανθρώπους

έμπειρους 
συμβούλους και 
καθηγητές

όλους όσους 
ενδιαφέρονται για 
την προσωπική 
ανάπτυξη

1

2

3

(ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ) 

ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: 

Εκπαιδευτικό μάθημα «Κρίσεις της ζωής». Ο δρόμος προς την σοφία 
θα είναι χρήσιμος για όλους. Κατά τη διαδικασία της προσεκτικής και 
υπεύθυνης εκπαίδευσης, ο συμμετέχων θα κατανοήσει την ακολουθία και 
τη λογική των σταδίων ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, θα είναι σε 
θέση να δει τις δυσκολίες και τα καθήκοντά του, να καταλάβει τι χρειάζονται 
οι συγγενείς και οι συνάδελφοί του. Ένας από τους πιο σημαντικούς 
στόχους του μαθήματος είναι να σας βοηθήσει να δείτε τα σημαντικά 
πράγματα που στην καθημερινή μας ζωή χάνουμε, δεν τα παρατηρούμε και, 
ως αποτέλεσμα, λόγω των οποίων αισθανόμαστε δυσαρεστημένοι με τον 
εαυτό μας και τις σχέσεις μας με άλλους ανθρώπους.

Όποιος έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευη σωστά από την αρχή 
έως το τέλος θα καταλάβει πού είναι τώρα και προς τα που πρέπει 
να κινηθεί για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Σας καλώ να αποκτήσετε 
γνώσεις που θα δημιουργήσουν 
τα θεμέλια για μια ευτυχισμένη 
και αρμονική ζωή.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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«ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τατιάνα Σουγκέικο

Ψυχολόγος, εκπαιδευτής προσωπικής ανάπτυξης και υπεύθυνη του 
μαθήματος «Χάρτης της Ζωής» στην Ακαδημία Rasource 

Татьяна-Сугейко/100033283503150

id225696698

taifunia

Για 10 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων η μεγάλη μας οικογένεια 
χρησιμοποιεί και προωθεί τις τεχνολογίες DeVita, πάντα γνώριζα όλες τις 
ειδήσεις της DEHolding, συμμετείχα σε πολλές εκδηλώσεις και πρότεινα 
τις αγαπημένες μας συσκευές, αλλά το έκανα μέσω του συζύγου μου, του 
Ιούλιου Σουγκέικο, ο οποίος είναι αναπόσπαστο μέρος της εταιρίας από 
την ίδρυσή της. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έχω δημιουργήσει 
μια ισχυρή ανάγκη να προσφέρω την επαγγελματική μου εμπειρία στον 
κοινό σκοπό της DEHolding για τη βελτίωση της ευεξίας του έθνους.

Είμαι ψυχολόγος και εκπαιδεύτρια, και πραγματικά ήθελα να 
χρησιμοποιήσω τις επαγγελματικές μου δεξιότητες και την εμπειρία μου 
προς όφελος του κοινού μας στόχου.

Προφανώς, σε μια ωραία στιγμή, τα αστέρια ενώθηκαν και γεννήθηκε 
το κοινό εκπαιδευτικό μάθημά μας «Χάρτης της Ζωής», το οποίο 
δημιουργήθηκε ειδικά για την Ακαδημία «Rasource», και στο οποίο 
συλλέγονται πρακτικές λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπικαλυπτόμενες 
εργασίες και αποστολές της DEHolding και της Ακαδημίας.

Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν καλύτερα. Όλοι ανεξαιρέτως, 
έχουμε χώρο να αναπτυχθούμε. Εξάλλου, όπου κι αν βρισκόμαστε, μια 
δεδομένη στιγμή, υπάρχει πάντα το επόμενο βήμα.

Ναι, είναι διαφορετικό για όλους. Κάποιος έχει 100 χιλιάδες, και κάποιος 
έχει 100 εκατομμύρια ρούβλια. Για μερικούς, αυτό το βήμα είναι να βρει έναν 
σύντροφο ψυχής και για κάποιον να βελτιώσει τις οικογενειακές σχέσεις. 
Υπάρχουν εκείνοι που θέλουν να αρχίσουν να σπουδάζουν, και υπάρχουν εκείνοι 
που θέλουν τελικά να πάνε στη δουλειά ... Και υπάρχουν διαφορές όχι μόνο 
στον οικονομικό, αλλά και σε όλους τους άλλους τομείς της ανθρώπινης ζωής.

Αλλά το πιο σημαντικό, είναι να επιτρέψετε στον εαυτό σας να κάνει 
ένα βήμα προς τα εμπρός. Και το καλύτερο δεν είναι ένα βήμα, αλλά 
ένα άλμα! Και όχι μόνο προς τα εμπρός, αλλά και προς τα πάνω! Κάθε 
αθλητής που πηδά ψηλά μπορεί να σας πει με σιγουριά ότι πρώτα 
χρειάζεστε μια ισχυρή ώθηση και, στη συνέχεια, μια ισχυρή κίνηση 
προς τα πάνω. Στον στόχο σας, στη νέα σας γραμμή! Διασχίζοντας την 
οποία δεν θα είσαστε ποτέ ο ίδιος άνθρωπος. Μετά από αυτό το άλμα 
σας περιμένει η νίκη και μια νέα αίσθηση του εαυτού σας, που νίκησε 
την προηγούμενη ημέρα.

Ακριβώς αυτή η ισχυρή ώθηση ονομάζεται 
«Χάρτης της Ζωής».

Πάντα αναζητούσα τρόπους και πρακτικές που θα μπορούσαν να 
εφαρμοστούν για τη βελτίωση διαφορετικών τομέων της ζωής. Και 
πριν δούλευα τα πάντα ξεχωριστά: την μια ήταν χρήματα την άλλη 
σχέσεις. Στην πραγματικότητα, όλη την ώρα διόρθωνα τις «τρύπες» 
που εμφανίζονταν στη διάρκεια της ζωής μου. Λόγω του γεγονότος 
ότι το επίκεντρο της προσοχής μου ήταν όλη την ώρα σε έναν 
μόνο από τους τομείς της ζωής, υπήρχαν συνεχείς στρεβλώσεις. 
Το εισόδημα αυξήθηκε ενώ οι σχέσεις γκρεμίστηκαν. Οι σχέσεις 
βελτιώθηκαν, ενώ η αυτοπραγμάτωσή μου υπέφερε. Ασχολούμουν 
με την αυτοπραγμάτωση, τότε τα χόμπι μου εξαφανίστηκαν. Παρά τη 
συνεχή δουλειά πάνω στον εαυτό μου, ήμουν σε δυσαρμονία.

Συνειδητοποιώντας αυτό, άρχισα να ψάχνω για την πηγή άντλησης, 
η οποία θα μου επέτρεπε να δουλεύω «σε όλα τα μέτωπα». Δηλαδή, 
να καλύπτω ταυτόχρονα όλες τις κύριες σφαίρες της ζωής μου, 
χωρίς να αμελώ όλα όσα είναι σημαντικά και πολύτιμα.

Είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ποιο είναι πιο σημαντικό, η υγεία 
ή τα χρήματα; Ή η αγάπη; Ή η φωτεινότητα της ζωής; Ομοίως, δεν 
μπορείτε να διαγράψετε καμία από τις σφαίρες από την ύπαρξή σας. 
Όλα είναι σημαντικά και όλα έχουν τη συγκεκριμένη θέση τους  τόσο 
στο σύστημα των ανθρώπινων αξιών όσο και στην καθημερινή σας 
ζωή.

Ήταν η ανάγκη μου να έχω μια αρμονική, ισορροπημένη, όμορφη, 
πλούσια, φωτεινή και νόστιμη ζωή που γέννησε την ιδέα της 
δημιουργίας ενός «Χάρτη της Ζωής». Στην πραγματικότητα, αυτό το 
έγραψα για τον εαυτό μου. Και όταν το «έκανα» πολλές φορές στην 
οικογένειά μας, στους φίλους μου, αποφάσισα να μοιραστώ αυτή τη 
γνώση με όλους όσους θέλουν να μετατρέψουν τη συνήθη καθημερινή 
τους ζωή σε μια ονειρική ζωή.

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ?

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Χάρτης της Ζωής» 

είναι το εργαλείο που θα βοηθήσει όλους 

όσους θέλουν να προχωρήσουν πέρα από το 

συνηθισμένο, σε αυτό το πιο όμορφο αύριο που 

ενθουσιάζει τη φαντασία με τις εικόνες του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Η μοναδική ευκαιρία που δίνει ο «Χάρτης της ζωής», εκτός από το πανέμορφο σύστημα πρακτικών για την επεξεργασία της ζωής σας, είναι να 
αυξήσετε την οικονομική σας ροή.

Σας προσκαλώ να σπουδάσετε μαζί, να γίνετε καλύτεροι, να ζήσετε καλύτερα και ταυτόχρονα να κερδίσετε 
αξιοπρεπή χρήματα!

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: «ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ;»
Είναι μια εργασία με τον εσωτερικό σας κόσμο. Γνωρίζοντας τον εαυτό σας ως άτομο, όλες τις πτυχές και τις εκδηλώσεις, 
τα όνειρα και τις προθέσεις του. Είναι δικά σας; Ή σας έχουν επιβληθεί από το περιβάλλον και την κοινωνία;

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ. ΠΑΛΜΟΣ. ΦΟΡΤΙΣΗ. ΚΙΝΗΤΡΟ.
Όλα αυτά μαζί θα σας επιτρέψουν να ξεκινήσετε μια νέα ζωή πιο γρήγορα.

ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: «ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΤΩΡΑ;» 

Θα αναζητήσουμε ένα σημείο εκκίνησης για περαιτέρω έναρξη, θα μάθουμε την κατάστασή μας «εδώ και τώρα» και θα 
μάθουμε να μένουμε σε αυτήν

ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΑΣ: «ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΥ ΠΑΩ;» 

Η δημιουργία μιας εικόνας για το μέλλον είναι μια επίπονη δουλειά. Απαιτεί προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια. Με τον «Χάρτη 
της ζωής» θα είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνουμε. Οι τεχνολογίες είναι ενσωματωμένες σε αυτό, με τη βοήθεια των 
οποίων θα δημιουργήσετε έναν ενιαίο καμβά του μέλλοντός σας από διαφορετικά και χαοτικά κομμάτια.

ΠΡΩΤΟΝ

ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΤΡΙΤΟΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ 
ΓΝΩΣΕΩΝ «RASOURCE» ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ;

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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DESCHOOL

Εκπαίδευση για την χρήση των τεχνολογιών αποκατάσταση της διεθνούς 
εταιρίας DEHolding

Εκπαίδευση στη χρήση προσωπικού λογαριασμού, αποτελεσματική 
αλληλεπίδραση με συνεργάτες, βασικές αρχές του μάρκετινγκ και 
εφαρμογή τους, αγορά και πώληση προϊόντων της εταιρίας DEHolding

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DEHOLDING»

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ DESCHOOL

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ2

Τα συμπληρώματα De-
Lixir είναι φυσικά και με 
ισορροπημένη σύνθεση, 
χωρίς τεχνιτά συντηρητικά 
και σάκχαρα, με σύμπλεγμα 
βιταμινών και ιχνοστοιχείων 
για καθημερινή χρήση. 
Κάθε μπουκάλι αρκεί για 30 
ημέρες χρήσης!

Η συσκευή DeVita BRT 
της εταιρίας DEHold-
ing λειτουργεί με τις 
ηλεκτρομαγνητικές 
ταλαντώσεις του 
ανθρώπινου οργανισμού, και 
επιτρέπει την εξάλειψη των 
ανώμαλων εκδηλώσεων 
και την εναρμόνηση 
και ενεργοποίηση των 
αμυντικών μηχανισμών του 
οργανισμού, επαννεκινώντας 
το ανοσοποιητικό σύστημα.

Στην σειρά μαθημάτων θα 
μάθετε πως:
- Να συνδέετε σωστά 
την συσκευή σας στον 
υπολογιστή.
- Να περιηγηθείτε στην 
διεπαφή προγραμμάτων.
- Να ενημερώσετε την 
συσκευή και τα προγράμματα.
- Να συμπληρώσετε 
την υπάρχουσα λίστα 
προγραμμάτων.
- Να δημιουργήσετε ένα 
εξατομικευμένο ΣΕΤ 
προγραμμάτων.

Στο μάθημα θα μάθετε:
- Νέες πρακτικές γνώσεις 
στον τομέα της ατομικής 
προσέγγισης για την 
αποκατάσταση της υγείας.
- Επικαιρες πληροφορίες 
για τις νεες καινοτόμες 
τεχνολογίες για την υγεία και 
μακροζωία της DEHolding
- Πλήρη εκπαίδευση στις 
τεχνολογίες της DEHolding, η 
οποία μπορεί να χρησιμοπιηθεί 
στην συνεργασία με πελάτες, 
συνεργάτες και ιατρούς.

ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΕΞΥΠΝΗΣ 
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ 
ΘΡΕΨΗΣ DELIXIR

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
DEVITA MINI

ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗ DEVITA 
BRT
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ DEHOLDING

Η DEHolding διαθέτει τις δικές της σελίδες στο διαδίκτυο και ομάδες 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μπορείτε να εξοικειωθείτε 
λεπτομερώς με τα προϊόντα της εταιρείας και να μάθετε για τη ζωή και 
την ανάπτυξή της.

Επίσημη σελίδα της DEHolding

Μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης

www.deholding.infodeholding

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ 

Η κύρια σελίδα της εταιρίας από την οποία μπορείτε να 
μεταφερθείτε στην σελίδα για τις επιχειρήσεις και στο ηλεκτρονικό 
περιοδικό της εταιρίας:

Στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης:

https://www.facebook.com/detaelisholding

https://vk.com/deholding

https://www.instagram.com/deholding/

https://ok.ru/deholding

https://www.youtube.com/c/DetaElisHolding

instagram

https://www.instagram.com/deholding/

https://vk.com/deholding

h
ttp

s://d
e

h
o

ld
in

g
.in

fo
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DEVITA BRT
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ

Το BRT είναι μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος διόρθωσης που 
προάγει την αποκατάσταση της άμυνας του οργανισμού και των 
αποθεμάτων προσαρμογής ενισχύοντας τις αρμονικές (φυσιολογικές) 
και εξασθενίζοντας τις δυσαρμονικές (παθολογικές) ηλεκτρομαγνητικές 
ταλαντώσεις του ανθρώπινου σώματος.

Το θεραπευτικό αποτέλεσμα πραγματοποιείται 
σε ολόκληρο το σώμα μέσω βιολογικά ενεργών 
σημείων που βρίσκονται στις παλάμες και τις 
πατούσες των ποδιών, δηλ.στις περιοχές της 
προβολής των οργάνων.

Προωθεί την ταχεία ανάκαμψη του οργανισμού 
εξαλείφοντας τις δυσαρμονικές (παθολογικές) 
ταλαντώσεις και ενισχύοντας τις αρμονικές 
(φυσιολογικές).

Επηρεάζει την αύξηση των αμυντικών 
δυνάμεων και την αντίσταση στις αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιρροές, διατηρώντας τη 
φυσιολογική ομοιόσταση του οργανισμού.

Ως πιο αποτελεσματική η μέθοδος έχει 
αποδειχθεί στην αποκατάσταση της τροφικής 
δυσανεξίας, των δηλητηριάσεων, των 
φλεγμονωδών διεργασιών, των μεταβολικών 
διαταραχών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ DEVITA BRT:

• Λειτουργεί με ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις 
τού συγκεκριμένου ατόμου; 

• Δεν χρησιμοποιούνται εξωτερικές επιδράσεις, 
διορθώνονται μόνο οι ιδιοταλαντώσεις του κάθε 
ατόμου ξεχωριστά;

• Εξουδετερώνει τις παθολογικές διακυμάνσεις, 
απομακρύνει τις τοξίνες;

• Ενεργοποιεί την άμυνα του οργανισμού.

Η BRT είναι μια μέθοδος για την αποκατάσταση της υγείας 

χρησιμοποιώντας τα υπερευαίσθητα ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία του ανθρώπινου οργανισμού. 



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ DEVITA BRT

Η λειτουργία της συσκευής βασίζεται στις εξελίξεις των F.Morell και Ε. 
Rasche. Το 1977, στη Γερμανία, πρότειναν μια νέα Βιοφυσική μέθοδο BRT. 
Για πρώτη φορά, η εμπειρία ενός γιατρού και ενός μηχανικού συνδυάστηκαν 
για να αναπτυχθεί η μέθοδος αυτή.

Η BRT είναι μια μέθοδος ενδογενούς αποκατάστασης  με βάση τα 
υπερευαίσθητα  ηλεκτρομαγνητικά σήματα του ανθρώπινου σώματος.

Πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη μέθοδο που προάγει την 
αποκατάσταση της άμυνας του σώματος και των αποθεμάτων προσαρμογής, 
ενισχύοντας τις αρμονικές (φυσιολογικές) και εξασθενίζοντας τις 
δυσαρμονικές (παθολογικές) ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις ενός 
ατόμου.

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΑΓΧΟΥΣ

ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΕΠΤΙΚΟΥ

ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η εφαρμογή είναι δυνατή συμπληρωματικά στις άλλες μεθόδους 

αποκατάστασης για τη διατήρηση ενός υψηλού συντελεστή υγείας. 
Η πιο αποτελεσματική είναι η συνδυασμένη χρήση ενδογενών και 
εξωγενών μεθόδων διόρθωσης, ως συμπληρωματικές, με DeVita 
Ritm, DeVita Energy,  ενισχύοντας η μία την άλλη.

Το DeVita BRT μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε συνδυασμό με τα προγράμματα DeVita 
Ritm:

Παθολογικές ταλαντώσεις

Φυσιολογικές ταλαντώσεις

Tαλαντώσεις εισόδου

Tα
λα

ντ
ώ

σε
ις

 ε
ξό

δο
υ

Διεξάγετε τις συνεδρίες ευεξίας με την 
DeVita BRT στο σπίτι για τον εαυτό σας και την 
οικογένειά σας, ή οργανώστε  συνεδρίες BRT για 
τους πελάτες σας.



ΧΡΟΝΙΟ ΑΓΧΟΣ,
ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
ΝΕΦΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΑΘΗΤΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

DEVITA ENERGY 8
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΤΗΣ DEHOLDINGNew


