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İlk nesil MARS III

Copen MARS lll - (D) Evrim
İşinizde yeni ufuklar açın
65 yılı aşkın bir süredir Bruce Copen Laboratories, komplike ancak bir o kadar da kullanımı kolay tıbbi cihazlar
üretmektedir. Kurucu Dr. Bruce Copen (1923-1998) pek çok açıdan bir öncü ve yenilikçi olmuştur. Diğer pek çok
çalışmasının yanı sıra, günümüzün QuantumResponse® Teknolojisi prensiplerini Amerika’dan Avrupa’ya
getirmiştir. Bugün endüstri standardı haline gelmiş pek çok yöntem geliştirmiştir.

Copen MARS III şaheserdir ve tüm Copen sistemlerimiz içerisindeki en esnek çözümdür.
Rakamlar durumu yeterince açık ortaya koymaktadır: Tüm dünya genelinde her gün binlerce hekim olağanüstü bir
başarıyla bu teknolojimizi kullanmaktadır.
Bruce Copen Laboratories, en başta bir rahatsızlığın semptomunu değil nedenini tayin etmeye odaklanmaktadır.
Çalışmalarımız, zihin, beden ve duygunun bütüncül bir anlayışla tedavi edilmesine yöneliktir. Copen MARS III, bir
hekim olarak hangi etkenlerin rahatsızlığı tetiklediğini bulma ve ardından da mutlak suretle ağrısız ve invazif
olmayan hızlı ve güvenilir neticeler alma arayışınızda yanınızdadır. Öte yandan Copen MARS III yalnızca analiz
özelliğine sahip değildir, aynı zamanda en gelişmiş kuantum tıbbına dayalı olarak tedavi sürecini yönetmektedir.
Aldığınız ürünün en yüksek kaliteye sahip olduğundan emin olabilirsiniz, çünkü sektördeki ilk üreticilerden biri
olarak, üretim sürecimizde ISO 13485’e uygun bir kalite yönetim sistemi hayata geçirilmiştir. Yüksek kalite
standartlarımızın sürekliliği adına her yıl MedCert tarafından denetlenmekteyiz.
İzleyen sayfalarda sizi Copen MARS III’ü yakından tanımaya davet ediyoruz.

Tıbbi Uygulamalarınızda Yüksek Verim
Copen MARS III, test ve tedavi uygulamaları sunmaktadır.

Copen MARS III günlük çalışmalarınıza destek olur ve işin en önemli kısmına daha çok zaman ayırmanızı sağlar:

Copen MARS III, doğrudan izlem tedavisi sayesinde, hastalarınızın doğru ve kapsamlı bir kuantum analizini yapmanızı
sağlar. Aynı zamanda kolay kullanımlı ve zaman kazandıran bir cihazdır.

Sistemin sağladığı avantajlar
EAV’de veya tek el kullanımlı elektrotta olduğu gibi hasta veya hekim için karmaşık, zahmetli hasta tetkiklerine artık sonCopen MARS III, hasta ile test örneği arasındaki rezonansı otomatik olarak tayin eder. Ve bu işlem sadece birkaç dakika alır.

Ne analiz ne de tedavi için karmaşık elektrot uygulamaları yapmanız gerekmez. Hastaların tek yapması gereken,
otururken veya uzanırken ellerini ergonomik el pedleri üzerine koymak.

Pahalı test setlerine para harcamanız gerekmez – sistemde halihazırda hemen hemen her homeopatik güçte 60.000’nin
üzerinde dijital test seti mevcut. Ek test setlerine mi ihtiyacınız var? Tek yapmanız gereken, kişisel ihtiyaçlarınıza ve
projelerinize göre test setlerini tarayarak bunları veritabanınıza dahil etmek.

Her hasta için kişiye özel homeopatik çözümler oluşturur. Ayrıca, sistemi daha da kişiye özel hale getirmek ve
semptomun nedenlerini saptamak amacıyla pretisyen tarafından ek test verilerinin de dahil edilmesine olanak verir.

Copen MARS III ile, hastalarınızın analiz ve tedavi süreçlerinde size yardımcı olmak üzere
emrinizde olan yüksek teknolojili, bilgisayar kontrollü bir sisteminiz vardır.
Alelade standart programlara artık son – Hastalarınızın her biri özeldir. Copen MARS III, birkaç dakika içerisinde
hastanızdaki anormal değerleri size göstererek tam ihtiyaç duyduğunuz tedavi programlarını uygulamanızı
sağlayacaktır.

Sınır yok – Copen MARS III açık bir veritabanına sahiptir ve istenen her an kişisel ihtiyaçlarınıza göre adapte edilebilir.
Özel alanları test edebilmek için her an üzerinde kendi başınıza düzenleme yapabileceğiniz spesifik şablonlar
mevcuttur (örn. alerjik durumlar, beslenme profilleri, yaşam maddesi ihtiyacı, detoks terapisi, virüsler, bakteriler,
mantarlar, parazitler ve daha pek çok alan).

İzole uygulamalara son– Copen MARS III, ürün gamımızdaki Copen SuperTuning veya Copen Qfield gibi diğer
ürünlerle kombine edilerek makul, kombine bir tedavi konsepti elde edilebilmektedir.

Tedavi Endikasyonları
Copen MARS III - sizin kadar esnek!
Tıp
Copen MARS III, tıp alanında pek çok uygulamada kullanılabilmektedir.
Bütüncül bir etkiye sahiptir ve her düzeyde etki göstermektedir. Organik
ve organik olmayan semptomların ve bunun yanı sıra akut ve kronik
rahatsızlıkların tedavisinde destek sağlamaktadır. Psikolojik düzeyde
dengeyi ve stabiliteyi arttırmakta; hasta, yeniden travma ve stres
yaşamadan tedavi edilmektedir.

Veterinerlik
Copen MARS III, uzun yıllardır veterinerlik uygulamalarında da oldukça başarılı
olmuştur. Kas-iskelet sistemi, gıda testi, alerji, akıl sağlığı, profilaksi ve motivasyon
konularında kayda değer iyileşmeler elde edilmiştir. Copen MARS III kronik
rahatsızlıklara çok uyumludur. Tedavi invazif değildir ve böylelikle tamamen ağrısız
ve stressiz geçer

Kişisel gelişim / Koçluk
Bir koç veya iş danışmanı olarak müşterilerinize kişisel gelişimlerinde optimal
destek sağlamak ister misiniz? Copen MARS III tam aradığınız enstrüman.
Engellerin nerede olduğunu basit ve net şekilde gösterir ve bunları somut olarak
ortadan kaldırır. Uygulama esnasında verilen spesifik bilgiler size o an yardımcı
olur.

Tıbbi Zindelik ve Spor
Uyum ve denge sağlayabilme özelliği sayesinde Copen MARS III spa tesislerinde kullanım için idealdir. Beslenme
planlarının oluşturulması ve yaşam maddesi ihtiyacının belirlenmesi, sistemin sunduğu özelliklerden yalnızca
birkaçıdır. Copen MARS III özel olarak vücudun en çok ihtiyacı olan noktada çalışır. Organizma bütünüyle dengeye
kavuşturulur ve maksimum performans gösterir. Öte yandan sporcular Copen MARS III uygulaması sonrası tüm güç
ve enerji kapasitelerine erişir.

Su arıtımı, yapı biyolojisi ve çevresel teknoloji
1950li yılarda Bruce Copen Laboratories sistemleri tarımda başarıyla kullanılıyordu. Copen MARS III, zirai kullanımın yanı
sıra tüm dünya genelinde ayrıca su arıtımında kullanılmaktadır. Bu alanda pazarlanan pek çok standart uygulamanın
aksine Copen MARS III kişiselleştirilebilme avantajı ile gelmektedir. Örneğin, her tip su analiz edilebilmekte ve bu analize
göre tayin edilen net bilgiler çerçevesinde arıtılmaktadır. Copen MARS III ayrıca, hiç olmadığı kadar artan
elektromanyetik kirlilik, jeopatolojik rahatsızlık bölgeleri, vb.’ye karşı çevresel teknoloji ve yapı biyolojisi gibi diğer
alanlarda da destek vermektedir

İş akışı
Hiçbir detayı gözden kaçırmadan sizi
hedefinize hızla ve güvenle götürecektir.
Copen MARS III veritabanı, analiz sürecinde size kılavuzluk yapacak şekilde
tasarlanmıştır. Hastanızı tarayarak dakikalar içerisinde enerji datalarını tam olarak
alabilir ve hiçbir detayın gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz. Ki bu da başarılı bir
terapinin temelidir.

Analiz – Tedavinin temeli
İlk olarak hastanızın semptomlarına ilişkin neden analizine
yoğunlaşırız. Copen MARS III, hangi faktörlerin bir rahatsızlığa
yol açtığınızı anlamanıza yardımcı olma adına basit ve pratik
çözümler sunmaktadır;bunlar çevresel toksinler, fizyolojik
stresörler, alerjenler veya parazitik ajanlar olabilir. Vücut hangi
rejeneratif datalardan yoksun? Hangi kontrol alanları tıkalı?
Hasta ile Birebir Görüşme ve Test
Hasta el pedleri ile tetkik edilebilir veya saç, idrar veya kan
örneği verebilir. Hasta, rahat bir şekilde ellerini ergonomik
pedlerin üzerine koyar. Cihazın girişine madde numuneleri
yerleştirilir. Verilen bilgiler taranır ve ardından analiz edilir. Bu
amaçla veritabanında 60.000’den fazla dijital test seçeneği
mevcuttur. Bağlı olan bilgisayar ekranında hastanın enerji
alanının nerede tıkalı veya sıkıntılı olduğunu anında ve vurgulu
bir şekilde görebilirsiniz. Alınan sonuç hekim tarafından
değerlendirilir ve hastanın tıbbi öyküsü tayin edilirken hasta ile
müzakere edilir. Bu esnada, ilacı Copen MARS III ile okuyabilir ve
herhangi bir yan etki olmaksızın ilacın etkinliğini hastanızda da
test edebilirsiniz.

Terapi – Eksik datalar uygulanır
Verilen dataların analizine göre, hastanın kontrol alanlarındaki ilgili datalar
düzeltilir.
Bu işlemden sonra datalar herhangi bir ağrıya yol açmadan hastaya
uygulanır. Bu işlem yine doğrudan el pedleri aracılığıyla ya da Copen MARS III
tarafından anlaşılır şekilde açıklanmış homeopatik çözümler uygulanarak
gerçekleştirilir. Uygulanan datalar hastanın sistemini yeniden denge
durumuna getirir, semptomları hafifletir ve iyileşme sürecini tetikler.
Doğrudan dengeye getirme mekanizmasına ilave olarak, yatak veya
uygulama alanı etrafındaki rahatsızlık unsurlarını ortadan kaldırmak veya
sadece destek olmak amacıyla başka bir terapi şekli olarak programlanmış
manyetik kartları da kullanabilirsiniz. Copen MARS III’ün diğer bir artısı da,
çakra-aura enerji analiz prosesine ilişkin teknik bilgi ve deneyimi bir araya
getiren eşsiz renk/ses modülü ColorTuning’tir.

Veritabanları sistemin kalbi
60.000’den fazla dijital test seti, sayısız analiz ve terapi seçeneği sunmaktadır.
Copen MARS III, standart olarak 60.000’in üzerinde setle gelmektedir. Hastalarınızın analizini ve tedavisini yapmak
için kullandığınız veri paternlerine set diyoruz. Bu setler, EAV, RAC veya kinezioloji gibi yaygın test prosedürlerindeki
test setlerine karşılık gelmektedir. Setler toplam 15 kategori altında toplanmaktadır. Veritabanı tamamen açık bir
yapıya sahiptir, bu sayede kendi kategorilerinizi yapılandırabilir veya kendi setlerinizi oluşturabilir ve/veya maddeleri
dijital hale getirebilirsiniz. Her sete 1 ila 1031 (1 yanında 31 sıfır) arası D, C ve LM güç değerleri atanabilmektedir.

Kategori

Set Sayısı

01 İnsan Organları
02 Dişler
03 Muhtelif rezonans testleri
04 TCM
05 Beslenme - metabolizma
06 Psikoloji
07 Homeopati
08 Nozodlar

11.620
1.490
1.360
1.320
1.030
1.020
5.990
5.670

09 Preparatlar
10 Üretici Bileşikleri

13.800
5.210

11 Felsefeler

2.300

30 Veterinerlik

6.840

50 MT-Kosmus Enerji Bilimi
60 İşletmeler – Koçluk
70 Tarım (agriyoni)

560
1.260
60

Örnekler

“Bağ dokudan” “Hücre yapısına” kadar tüm organlar
Dişlenme, dişler ve fonksiyonel devreler, diş materyalleri
Alerjiler, yapı biyolojisi, terapi testi
Akupunktur, Çin kökenli şifalı otlar
Aminoasitler, enzimler, beslenme, mineraller, vitaminler
Duygu durumu, mental durum, psikokinezioloji, sistemik analizler
Tekli ajan, kompleks ajan, miazmalar, Schüssler tuzları
Bakteriler, aşılar, parazitler, mantarlar, virüsler, çevresel
toksinler
Aura-Soma, çiçek esansları, tomurcuklar, tıbbi mantarlar, çaylar
Ceres’ten Weidemann Pharma’ya kadar 30’un üzerinde üreticinin
ürettiği test setleri
Olumlama, incelikli anatomi (çakralar ve aura), doğum öncesi
motif
Köpeklere, kedilere, atlara, papağanlara, muhabbet kuşlarına ve
gevişgetiren hayvanlara yönelik test programları
MT-Kosmus Enstitüsü tarafından geliştirilmiş özel test yapısı
Strateji, pazarlama, kontrol, şirkette feng şui
Bitki tedavisi ve toprak analizi

Birçok farklı insan - aynı görüş
Müşterilerimizin Copen MARS III hakkında söylediklerine kulak verelim:
“MARS III, Bruce Copen tarafından geliştirilmiş, kullanıcı dostu ve çok geniş bir uygulama portföyü sunan bir tedavi cihazı.
MARS III’ü mesela renk terapisi gibi kişisel bir cihaz olarak kullanmakla kalmıyor aynı zamanda MORA’ya bağlıyorum. Bu
sayede tanı çok daha kesinleşiyor, örneğin prostatın hangi lobunun kanserli olduğu gibi. Uyguladığım tedavi MARS III
sayesinde kesinlikle daha başarılı oldu.”
Andreas Ende, Alternatif Tıp Uzmanı, Koblenz (Almanya)
“Kardeşimin bir çiftliği var. Sevdiği ineklerden biri doğum yaptıktan sonra ölmek üzere olduğundan bana geldi. Veteriner
umut olmadığını söylemiş, yani yapmamız gereken şey ineği öldürmekti.
İlk tedavi gününden sonra yeniden yemek yemeye başladı ve turp gibi oldu.”
Marion Mairoll, Enerji Uygulama Uzmanı, Salzburg (Avusturya)
“MARS III ile sadece iki aydan daha az bir süredir birlikteyim ve kesinlikle etkilendim. İlk olarak cihazın sunduğu
seçenekleri kendi üzerimde denedim. Cihazın menopoz problemleri olan kadınlardaki hormonel eksiklikleri üreticinin
hazırladığı ölçekte genel olarak tespit edebilmesi ve ardından menopoz semptomlarına yönelik tedaviler önermesi
gerçekten ilginçti. Preparatlara aşina olduğunuzda spesifik patolojik analizler isteyebiliyorsunuz.”
Tıp doktoru Ulla Mack-Ziegler, Pratisyen, Hollstadt (Almanya)

Copen MARS III – bilimsel temel
+

Copen MARS III, kuantum veya enformasyon tıbbı prensiplerine dayalıdır. Kuantum fiziği
kavramlarına benzerlikler sergileyen enerji tıbbı paradokslarıyla sık sık karşılaştığımızdan, “kuantum
tıbbı” terimi gitgide yaygınlaşmaktadır. Kuantum tıbbı, herhangi bir yaşam formu gibi insanlara
genellikle üç açıdan bakılabileceğini kabul eder: madde, enerji ve data. Kuantum tıbbı için anlamlı
olan data düzeyidir, yani data düzeyini oluşturan morfogenetik alanlardır.
Morfogenetik alanlar (kısaca MGF), organizmada temel kontrol fonksiyonları olduğunu kabul eder.
MGF ile organizma arasındaki kontrol devreleri bozulduğunda veya tıkandığında, organizma denge
dışına çıkar. Çoğunlukla birden çok nedeni olan patolojik semptomlar gelişir.
Bu noktada Copen MARS III, bozukluk faktörlerinin olup olmadığını analiz ederek, vücuda eksik
dataları verir ve buna bağlı olarak denge durumu geri kazanılır. Hasta yeniden denge durumuna
kavuşur, regüle edici mekanizmalar normale döner ve biyolojik sistem, kendi kendine düzelen
enerjileri aracılığıyla iyileşir.
Elektromanyetik frekanslar ve salt datalar arasındaki açık, QuantumResponse® teknolojisi
sayesinde Copen MARS III ile kapatılır. Bu tekniğin merkezinde Tesla bobinleri olarak adlandırılan
teknoloji yer almaktadır. Bu bobinlerin sahip olduğu özel geometri, morfogenetik alanlarla (MGF)
esasen özdeş olan elektrik frekanslarından saf, sayısal datalar üretir. Bu da, analiz ve ayrıca tedavi
süreci boyunca MGF ile iletişim kurulmasını mümkün kılar.

Enformasyon tıbbı perspektifinden dünya

Zaman ve uzay
(klasik fizik)

Zaman ve
uzayın

Sayısal dalga / Boylamsal dalga

Etrafımızdaki dünya olan makroskopik dünyayı açıklayan klasik fizik
bilimine ilave olarak, son 100 yılda en küçük parçalar fiziği olan kuantum
fiziği gelişmiştir. Madde ve fiziksel enerji (potansiyel, termal, kinetik
enerji, vb.) zaman ve uzay içerisinde hareket ederken, kuantum fiziği
prensipleri , zaman ve uzayın ötesine geçen bir enformasyon alanının
varlığını öne sürer.

TESLASPULE

Manyetik alan

Data

Mg Rezonans

Copen MARSIII – bütüncül sistem
Copen MARS III sistemi bileşenleri:
Copen MARS III için Scope4 kontrol yazılımı
Copen MARS III donanımı
Tesla bobinli 2 MAX el pedleri
EECS kartlarının, topların ve düz kupaların yer aldığı başlangıç kiti
Kılavuz
Almanca, İngilizce, İspanyolca dil modülü

Sistemi hemen çalıştırmak için tek ihtiyacınız olan şey
aşağıda belirtilen minimum konfigürasyona sahip bir masaüstü veya dizüstü bilgisayardır:
2048 MB RAM
1,8 GHz’den başlayan DualCore işlemci
300 MB boş sabit disk alanı
CD/DVD sürücü
MS Word (kayıtların çıktısını almak için)
USB veya Eternet bağlantısı
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