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TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

 
Działanie Schumann 3D Platte na ciało 

 
Schumann 3D Platte jest biodynamicznym systemem energii 
(BDES). Intensyfikuje funkcje naszego ciała w przyspieszonym 
tempie 
 
Przy Schumann 3D Platte nie jest wytwarzany żaden nienaturalny „twardy” ruch, tak 
jak jest to w przypadku płyt wibracyjnych, które są ogólnodostępne na rynku. Chodzi 
tu o biodynamiczny system energii, który imituje naturalne procesy ruchu, bez udziału 
prądu wzbudzającego oraz substancji chemicznych. Przez to otwiera się nowy 
wymiar dla większości świadomych swego zdrowia, którym po prostu brakuje czasu 
na odpowiedzialne obchodzenie się z własnym ciałem. 
System polega na przeniesieniu sinusoidalnej, miękkiej, trójwymiarowej, 
zdefiniowanej obracającej się w prawo szerokości (amplitudy). W dalszej kolejności 
częstotliwość zostaje przeniesiona na całe ciało, szczególnie na układ nerwowo-
mięśniowy. Ta metoda została w międzyczasie wypróbowana w terapii, rehabilitacji, 
regeneracji oraz prewencji. Jedna jednostka zabiegowa Schumann 3D Platte  
odpowiada całej serii aktywności oraz przynosi efekty, które dotąd wymagały 
wielogodzinnego treningu. Oddziałuje na całe ciało i to wielostronnie. 
 
Podstawy zastosowania 
 
Muskulatura szkieletowa  tworzy przy 40% udziale w całkowitej masie ciała 
największy rytmicznie wibrujący organ ciała. Stąd można było założyć, że sprawuje 
ona funkcję regulującą dla układu rezonansowego wszystkich innych układów 
cielesnych. Normalny zdrowy mięsień pokazuje sam w stanie spoczynku tzw. mikro-
wibrację. Przyjemne drżenie w określonych obszarach częstotliwości, które jakiś czas 
się jeszcze utrzymuje po śmierci.  
Podstawowa wibracja, tzn. częstotliwość oddziałująca na wiele obszarów ciała, 
znajduje się w obszarze częstotliwości Schumanna, która wynosi 7,8 Hz. Mikro-
wibracja nadaje mięśniowi napięcie przygotowawcze, które pozwala na szybsze 
napinanie, oraz jest odpowiedzialne za utrzymanie temperatury ciała oraz 
prawidłowej konsystencji krwi i tkanki łącznej. Jedną z najważniejszych funkcji mikro-
wibracji układu mięśniowego jest jednak jej działanie na układ krwionośny, którego 
praca w żadnym wypadku nie jest podtrzymywana przez samo serce. Tak czy inaczej 
nie powinno się traktować układu krwionośnego w sposób wyizolowany. Jest on tylko 
częścią całego ustroju organizmu, przy którym prócz systemu naczyń żylnych i 
limfatycznego ważną rolę pełnią również płyny pozakomórkowe, które nie krążą w 
naczyniach. W pobudzaniu i utrzymywaniu tego systemu główną rolę pełni tu 
muskulatura. Drżenie włókien mięśniowych wytwarza razem z układem żylnym i 
limfatycznym aktywną siłę ssącą, która dba o kierowany w stronę serca strumień 
płynów. Dzięki temu komórki w rytmiczny sposób są odżywiane, pozbywając się 
jednocześnie produktów przemiany materii. Tutaj trójwymiarowy biodynamiczny 
proces Schumann 3D Platte stanowi doskonałe wsparcie. 



 

Tkanka łączna tworzy wraz z włóknami końcowymi wegetatywnego systemu 
nerwowego, kapilarami końcowymi układu krwionośnego oraz układu limfatycznego 
jedną funkcjonalną całość. Dziś musi być traktowana jako aktywny samodzielny 
układ organiczny. Ponieważ przechodzi przez całe ciało, tworząc wszędzie element 
łączący komórki organów, układu krwionośnego, nerwowego oraz limfatycznego, 
przypada mu nawet centralna rola. Zaniedbany system macierzy zachodzi zarówno 
przy chronicznych degeneratywnych schorzeniach oraz stanach bólu, jak i również 
niespecyficznych zakłóceniach nastroju, ograniczających wydajność, które pełnią 
dziś duża rolę. 
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Intensyfikacja ukrwienia 
 
Poprzez intensyfikację ukrwienia osiągniemy maksymalne zaopatrzenie komórek w 
tlen i substancje odżywcze 
Szybszy przepływ krwi zapobiega i niszczy osady oraz wypłukuje toksyny poprzez 
system limfatyczny. Zwiększona absorpcja płynów przyspiesza ten proces. 
Organizm jest zmotywowany do tworzenia nowych tkanek. Do tego potrzebuje on 
cholesterol zmagazynowany w wątrobie (obniżenie poziomu cholesterolu!) 
 
Zastój w układzie ustrojowym 
 
Stan macierzy pełni centralną rolę w procesach spoczynku, leczenia i 
przekształcania. Brak przepuszczalności – w środowisku nadkwasoty płyn macierzy 
przybiera stan przypominający żel – prowadzi do zastoju w kanałach zaopatrywania 
oraz wydalania. W następstwie tego dochodzi do niedostatecznego ukrwienia oraz 
zaopatrzenia w tlen. Wynikiem tego jest zwiększony poziom kwasu w tkance. Przy 
utrzymaniu tego stanu rozwijają się zmiany strukturalne we wszystkich tkankach: 
układu mięśniowego, naczyniowego, nerwowego, kości, układu chrzęstnego itd. 
Poprzez pobudzenie wibracji własnej mięśni Schumann 3D Platte sprowadza system 
tkanek łącznych do optymalnego funkcjonowania. Prowadzi to z kolei do upłynnienia, 
odkwaszenia, oraz normalizacji ukrwienia oraz przemiany materii. Łączy się to z 
optymalnym polepszeniem poziomu leczenia oraz procesów immunologicznych. 
Dalszym skutkiem są redukcja lokalnych skurczy, ogólne odprężenie, złagodzenie 
bólu oraz ożywienie. 
 
Zastosowanie jest szczególnie sensowne zarówno, jako środek zapobiegawczy, jak i 
w rehabilitacji po przeciążeniach, obrażeniach, wypadkach oraz operacjach jak i w 
terapii przeciwbólowej. 
 
Specyficzne skutki wibracji 3D na ciało – Działanie na krwiobieg i system 
limfatyczny 
 
Układ naczyniowy dysponuje wprawdzie własną muskulaturą, nie jest jednak w 
stanie samemu zaopatrzyć krwiobiegu ciała celem jego stabilizacji. Aby tę stabilizację 
zapewnić, potrzebna jest aktywizacja mięśniowa (pompa mięśniowa). Poprzez 
napięcie (długa wibracja włókien mięśniowych) krew jest wyciskana z naczyń. W 
fazie rozładowania napięcia naczynie przybiera swoją normalną formę, także krew z 
arterii może znów do niego wpłynąć. 



 

Wytwarzana przez urządzenie wibracja z obrotem w kierunku prawym wspomaga 
naturalny ruch ustrojowy, tak jak to rozpoznał znany hydrolog Victor Schauberger. 
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Działanie na system nerwowy 
 
Przy pobudzeniu receptorów w systemie nerwowo-mięśniowym informacje docierają 
poprzez drogi sensoryczne z obszarów peryferyjnych do centralnego układu 
nerwowego. Pobudzenie tych nerwów zachodzi na ich końcówkach, na 
mechanoreceptorach. Chodzi tu o drobne końcówki rozgałęzień nerwowych bez 
osłony, które spiralnie okalają jedno lub więcej włókien mięśniowych. 
Mechanoreceptory (zwane również proprioreceptorami) dostarczają informacje 
kinestetyczne (Uczucie pozycji, ruchu, obciążenia). Występują w mięśniach, powięzi, 
ścięgnach czy w tkance łącznej, która znajduje się praktycznie we wszystkich 
organach. 
 
Przy zdrowych mięśniach 
 
zachodzi świadoma inerwacja (napięcie) ze strony mózgu. Świadome napięcie lub 
rozciągnięcie muskulatury oddziałuje na bodziec receptorów, które przekazują go 
drogami nerwowymi dalej do centralnego systemu nerwowego. 
 
Przy patologicznie zmienionych mięśniach, 
 
paraliżu lub spastyczności proces ten jest zakłócony. Bodziec (polecenie) wychodzi z 
mózgu, nie może być jednak wykonany z powodu zakłócenia, całkowicie lub 
częściowo.  
 
Z pomocą wibracji Schumann 3D Platte stymuluje się aktywność muskulatury, w 
efekcie czego w mózgu meldowany jest „normalny wzorzec ruchu”. Odbywa się 
ponowne programowanie stref motorycznych. Zmiana długości mięśnia deformuje go 
i zmienia zasięg naczynia krwionośnego, przez co wzrasta zdolność pompowania 
krwi w muskulaturze. Ma to wpływ również na mechanoreceptory a przez to na 
centralny układ nerwowy. 
 
Przy zakłóceniach we wrażliwym obszarze może dojść do dalekosiężnej normalizacji 
poprzez zastosowanie Schumann 3D Platte , np. hipestezja (zmniejszenie 
pobudliwości czuciowej) lub nadwrażliwość po lezjach nerwowych. Efekt pobudzenia 
w receptorach może być aktywowany poprzez wibrację. 
 
Zastosowanie przy cellulicie, 
 
Czym jest cellulit i jak powstaje? 
 
Cellulit (lipodystrofia) charakteryzuje się tym, że komórki tłuszczowe tkanki 
tłuszczowej, która znajduje się pod skórą mogą się rozrosnąć dziesięciokrotnie 
począwszy od wielkości główki szpilki. Mogą również bez trudu przybrać rozmiar 
„białej fasoli”. 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lipodystrofia


 

Dziś wiemy, że przede wszystkim żeński hormon „progesteron” prowadzi do 
przedwczesnego rozluźnienia długopasmowej tkanki łącznej. Umożliwia to z kolei 
rozrośnięcie się komórkom tłuszczowym z wielkości główki szpilki. 
 
Kobiety, które z natury produkują wiele żeńskich hormonów i posiadają stosownie do 
tego „żeńską” formę, mają większą skłonność do „skórki pomarańczowej” niż kobiety 
produkujące mniej żeńskich hormonów. Wprawdzie natura miała dobry zamiar, że 
umożliwiła rozluźnianie się tkanki łącznej u kobiet (ciąża), ponieważ cenne 
substancje odżywcze mogą zostać zmagazynowane w tkance podskórnej.  
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Było to jednak ważne przed wieloma tysiącami lat. Dziś nasza żywność jest 
bezpieczna, a utrata jędrnej tkanki łącznej prowadzi jednak do tego, że obniża się 
działanie kompresyjne na muskulaturę oraz system limfatyczny. Oznacza to istotną 
stratę dla zdrowia. 
 
Przy próbie wyjaśnienia cellulitu w sposób fizjologiczny, nie ominie się pompy 
mięśniowej. Kto porusza się za mało lub tylko jednostronnie, tak że muskulatura nie 
pracuje prawidłowo wiotczejąc, pompuje stosownie do tego mniej limfy z kończyn. 
Skutek ma to taki, że w komórkach odkładają się niestrawione resztki, a te się 
nadymają. Jest to więc takie małe wysypisko śmieci. 
 
Tylko przez ruch muskulatury limfa może się poruszać, ponieważ system limfatyczny 
nie dysponuje własnym systemem pompowania. Jednak również wystarczająca ilość 
ruchu sama nie wystarcza, aby aktywować pożądany system pompujący. Należy do 
tego mianowicie stała tkanka łączna, dzięki czemu wytwarza się przeciwciśnienie.  
  
Na powierzchni skóry umożliwione jest optymalne działanie cennego naturalnego 
pokarmu oraz produktów do pielęgnacji skóry poprzez oczyszczanie i otwieranie por i 
komórek. 
Ciało jest zmotywowane do produkcji nowej, zdrowej tkanki. Do tego potrzebuje ono 
również cholesterol zmagazynowany w wątrobie (obniżenie poziomu cholesterolu!) 
 
Podsumowanie efektów 
 
W ciągu krótkiego czasu mogą Państwo osiągnąć wspaniałą fizyczną i psychiczną 
kondycję, połączoną ze odczuwalnym od razu doskonałym samopoczuciem oraz 
nieznaną dotąd fizyczną ruchliwością. Po regularnym stosowaniu zostanie 
zredukowany obwód ud, pośladków oraz brzucha. Nabiorą one zarazem jędrności!  
Aby zastosowanie było efektywniejsze oraz delikatniejsze dla ciała, koniecznym jest, 
aby Państwo pili wystarczającą ilość dobrej, czystej wody, oraz by się Państwo 
odżywiali w sposób zrównoważony. Skuteczne są tu substancje ziołowe, które mogą 
Państwo dodatkowo zażyć, stosownie do zdrowotnego zapotrzebowania. 
 
Najważniejsze zastosowania Schumann 3D Platte : 

 Schorzenia ortopedyczne (np. ramion, pleców, bioder) 

 Bóle karku i głowy (np. syndrom szyjno/kręgosłupowy), migrena 



 

 Uszkodzenia dysku, wypadnięcie dysku 

 Redukcja bólu, bóle w układzie ruchu 

 Leczenie po udarze i paraliżu, (neurologia!) 

 Skurcz mięśniowy, osłabnięcie mięśniowe, ubytek masy mięśniowej oraz zanik 
mięśni 

 Stwardnienie rozsiane / fibromialgia 
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 Schorzenia degeneratywne, reumatyczne 

 Zakłócenia przemiany materii oraz ukrwienia 

 Sklerodermia (chorobliwe stwardnienie oraz marszczenie się skóry oraz tkanki 
łącznej) 

 Leczenie blizn (np. blizny po oparzeniach) 

 Usuwanie zrostów (np. zrost brzucha), przykurczy 

 Spadek kondycji oraz koordynacji 

 Bóle różnego pochodzenia 

 Atrofie mięśniowe 

 Niemożność utrzymania, aktywacja obszaru przepony miednicy 

 Słabości tkanki łącznej 

 Sport, trening 

 Wellness, kosmetyka 
 
Zastosowanie docelowe: 
 
Schodzenia kręgosłupa, leczenie skurczy mięśniowych, zastój (Ulcus cruris), 
leczenie obrzęków, migreny, niemożność utrzymania moczu, niedowład, 
stwardnienie rozsiane, sklerodermia, szumy uszne, atrofia i dystrofia mięśniowa oraz 
wszelkiego rodzaju problemy układu nerwowego- mięśniowo! 
 
Sport, fitness i trening: 
Szybkość, ruchliwość, koordynacja, szybsze okresy regeneracji, itd. …. 
 
Profilaktyka: 
W przypadku ukrytych dolegliwości spowodowanych przeciążeniem (mięśni, 
ścięgien, wiązadeł, torebki stawowej), ale również przy zbyt małej ruchliwości ciała; 
karłowaceniu oraz przy istotnym obciążeniu. 
 
 
Kosmetyka: 
Leczenie blizn, znacząca odbudowa kolagenowa, redukcja zmarszczek, woreczki 
łzowe, ujędrnienie tkanki (-skórnej), muskulatury, cellulit, itd. …….. 
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Wyniki Schumann 3D Platte: 

 wspomaga siłę, wytrzymałość oraz mobilność, wspomaga siłę, dynamikę, 
wytrzymałość oraz mobilność 

 witalizacja całego ciała, przyspieszenie przemiany materii 



 

 wzrost ogólnej wydajności 

 wspomaga ukrwienie 

 wspiera terapię i prewencję  

 wspomaga koordynację, wzrost masy mięśniowej oraz siłę 

 stymuluje koncentrację 

 zmniejsza ryzyko upadku 

 pomaga przy schorzeniach ortopedycznych 

 wspomaga terapię osteoporozy oraz jej zapobieganie 

 usuwa skurcze mięśni 

 redukuje ból 

 odpowiedni dla treningu pleców oraz przepony miednicowej 
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Opinia medyczna 
 
Opinia sportowo-medyczna  
Doktora medycyny Egmar Herth 
Lekarz specjalista ortopedii i chirurgii urazowej  
 
Biomechaniczne koncepty leczenia: 
Głowa, kręgosłup, ramię, ręka, biodro, kolano i stopa dla wszystkich technik 
ruchu i procesów 
 
Dzięki Schumann 3D Platte otwierają się w medycynie całkowicie nowe koncepty 
leczenia. 
 
„Cała głowa” jest leczona i trenowana na Schumann 3D Platte przy 7,83Hz techniką 
manualną w ramach drgania wertykalnego przy obrocie w prawą stronę. Celem jest 
uzyskanie „trójwymiarowej dynamicznej rzeźby ciała”. 
Poprzez dotknięcie palcem stref ciała oraz punktów akupunkturowych w ruchu, 
rozciągnięciu oraz kontrakcji mięśni stymuluje i aktywuje się mechanoreceptory. 
Mechanoreceptory są sensorem zmysłowym dla jakości dotyku, napięcia 
mięśniowego i ścięgna, oraz napięcia ciała. Aktywacja mechanoreceptorów prowadzi 
przez właściwe dla ciała mechanizmy refleksyjne do „łagodzenia” bolesnych stanów 
napięcia mięśniowego. „Rozumiemy” i „mówimy” językiem naszego ciała bez 
jakiegokolwiek zewnętrznego oddziaływania jak leki, repozycja czy igły. 
 
W ciele zachodzą procesy regulacyjne, które łagodzą „zakłócenia” lub blokady, i 
wprowadzają nasze ciało znów w „zdrowy stan”, „resetując” je. Łagodzenie zakłóceń 
funkcjonalnych w układzie ruchu (ręka, ramię/kręgosłup, nogi) za pomocą technik 
manualnych jest medycznym wskazaniem „terapii Schumanna”.  
Kto chciałby zwiększyć swoją wydajność – przy pomocy techniki ruchu na lepszą, 
sprawniejszą i silniejszą, trafi przy treningu i terapii Schumanna w dziesiątkę. Aby 
móc przekonać krytycznie nastawionych , oferujemy w naszym gabinecie lekarskim 
terapię „Schumanna”, trening personalny oraz kursy z Schumann 3D Platte. 
 
Dr med. Egmar Herth 
Lekarz specjalista ortopedii i chirurgii urazowej  
/-/ odręczny podpis: E. Herth 
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Pracujemy od kilku miesięcy z Schumann Platte i integrujemy ją w wielu różnych projektach opieki 

fizjoterapeutycznej. 

 

Pacjenci, którzy przychodzą do nas z powodu chorób ortopedycznych, a w szczególności przy problemach z 

kręgosłupem, obojętnie czy pochodzenia korzonkowego czy przy rzekomych objawach korzonkowych, otrzymują  

techniki terapii manualnych / powięzi – i techniki osteopatyczne bezpośrednio w różnych pozycjach na Schumann 

3 D  Platte. 

Tym samym zyskujemy o wiele szybsze zwalczanie bólu i uruchomienie zblokowanych stawów, w szczególności 

także przy zespole stawu krzyżowo – biodrowego. 

Spowodowane bólem unikanie ruchu może być ponownie złagodzone w przeciągu 2 sesji terapeutycznych. 

Pacjent nauczy się bardzo szybko dobrego czucia tułowia i może ponownie wzmocnić środkową część ciała i 

ćwiczyć normalne wzorce ruchu. 

 

Bardzo dobre wyniki mamy także w obszarach neurologicznych, w szczególności u pacjentów ze stwardnieniem 

rozsianym i chorobą Parkinsona. 

Przykład: pacjent przychodzi do gabinetu o kulach, tylko z trudem może się poruszać , przesunięte osi nóg w 

wewnętrznym ruchu obrotowym i w skrajnej pozycji kolan koślawych, nie może prawie unieść stóp i jest 

przechylony do przodu w górnej części ciała. Już po 5 minutach w pozycji stojącej na Schumann Platte jest on w 

stanie , swoją oś nóg skorygować do 90%, napięcie mięśniowe wyraźnie obniżyło się, może unosić stopy, dobrze 

je stawiać i prostować, długość kroku powiększa się, górna część ciała prostuje się i spojrzenie ponownie 

skierowane jest do przodu a nie już na podłogę. 

Utrzymuje się to przez 2 dni. 

Jeżeli ktoś się zastanawia, że pacjent już od roku przychodzi do gabinetu i moi współpracownicy leczą go przy 

wykorzystaniu metody Bobath i PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe) i teraz przy wykorzystaniu Schumann – 

Platte  osiągają sukces, jest to więcej niż wspaniałe.  Wszyscy pacjenci z problemami neurologicznymi mówią –

niezależnie od siebie - , że mają ponownie normalne czucie, są bardziej witalni i prowadzą  o wiele lepsze życie, 

tak samo znikają zaburzenia czucia w stopach i nogach, które często towarzyszyły tym pacjentom.   

Kolejnym ważnym aspektem, dla mnie jako terapeuty, do wykorzystywania Schumann Platte jest to, że my w 

naszych terapiach także sami wkładamy olbrzymi  wysiłek fizyczny. Poprzez leczenie Schumann Platte możemy 

go zredukować i odciążyć  siebie podczas codziennych dni pracy i mamy pomimo tego lub właśnie dlatego tak 

wspaniałe wyniki terapii i zadowolonych pacjentów, 

 

/-/odręczny podpis 
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Nasze doświadczenia z Schumann Platte 

 

 

Od lutego tego roku wykorzystujemy w naszej praktyce Schumann Platte, przeważnie w leczeniu 

pacjentów z chorobami neurologicznymi i ortopedycznymi. 

Obserwujemy pozytywne oddziaływanie na regulację napięcia mięsni, na postrzeganie i odczuwanie 

bólu. 

Przygotowanie na Schumann Platte wzmacnia późniejsze leczenie, ćwiczenie bezpośrednio na 

urządzeniu można przeprowadzać dostosowując je do problemu pacjenta a poprzez to działać 

skuteczniej. 

U pacjentów z zaburzeniem odpływu chłonki wymierne jest ograniczenie tej dolegliwości, ruch do 

toalety następuje często spontanicznie przy zakończeniu terapii, podobnie jak po manualnym drenażu 

limfatycznym.  

Ponieważ przeciwwskazania do stosowania są niewielkie – do naocznego określenia, zastosowanie 

Schumann Platte może być realizowane w dużej populacji pacjentów, nawet dzieci z zaburzeniami 

rozwoju i świadomości są zachwycone z naszej „kiwającej płyty” i smucą się, gdy muszą ją ponownie 

opuszczać. 

Także my terapeuci, w krótkich przerwach korzystamy z błogiego oddziaływania Schumann Platte i 

zbieramy ponownie i bardzo szybko siły  do naszej codziennej, często stresującej pracy. 
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Analiza  3-tygodniowego testu Schumann 3D Platte 

Osoba testująca:  Matthias W., osoba lecząca metodami niekonwencjonalnymi; 46 lat 

Początek testu: 18.12.2012r., zakończenie testu: 08.01.2013r.; okres trwania : 22 dni 

 

Początek 
Moje subiektywne samopoczucie na początku 1-2x dziennego stosowania  Schumann 3D Platte 

przedstawiało się w dniu 18.12.2012r. jak poniżej: 

- rekonwalescencja ostrego, bolesnego, około kręgosłupowego bólu pleców; stan po nagłej blokadzie 

stawu kręgowego  

- ostry ból ścięgna piętowego (zapalenie ścięgna Achillesa)  

- spazm mięśniowy uda / kolana 

- zaburzenia snu w następstwie intensywnych faz pracy, także w następstwie zwiększonego ciśnienia 

na dotrzymanie terminów przed świętami Bożonarodzeniowymi…  

 

Przebieg 
Już po krótkim wprowadzeniu odnośnie zastosowania Schumann 3D Platte przez pana F pojawiły się 

pierwsze dostrzegalne, interesujące i przyjemne efekty : błogie, mięśniowe odprężenie, które z jednej 

strony uwidoczniło się w większej ruchliwości i z drugiej strony wpłynęło na natychmiastowe 

zmniejszenie się mojego ostrego poziomu bólu. Ponadto ogólne odczucie odprężenia na całym ciele.  

Jednocześnie intensywne, wyraźne wzmocnienie ukrwienia, przede wszystkim w obszarach, które 

poprzez napięcie mięśni aktualnie były słabo ukrwione. Już podczas pierwszej nocy po korzystaniu z 

Schumann Platte odczuwałem lepszą jakość snu. 

Aby móc - w przebiegu mojego testu - ocenić rezultat stosowania Schumann 3D Platte, także w pełni 

obiektywnie na podstawie medyczno – naukowych parametrów, prowadziłem łącznie cztery 

diagnostyczne badania kontrolne na samym sobie; wybranymi parametrami względnie procesami były: 

- pomiar ciśnienia krwi i częstość uderzeń serca w spoczynku 

- analiza metabolizmu z wyznaczeniem podstawowej przemiany materii i proporcjonalnym stosunkiem 

spalania tłuszczu do spalania węglowodanów. 

- waga ciała, skład ciała (mięśnie, tłuszcz, woda) 

- badanie stresu i witalności poprzez mierzenie zmienności rytmu serca (HRV) 

- badanie EKG – spoczynkowe, rytm serca 

- układ współczulny / przywspółczulny – analiza, poziom stresu 

- tętnicze,  obwodowe nasycenie O2 

 

Rezultat 
Analiza metabolizmu przy wyznaczeniu podstawowej przemiany materii i proporcjonalnym 

stosunkom spalania tłuszczu do spalania węglowodanów. 

 

Moja aktywność przemiany materii w stanie spoczynku podniosła się podczas stosowania Schumann 

3D Platte o 304 kcal/ dziennie i niniejszym jest prawie o 20% wyższa od wartości wyjściowej ! 

Podczas mojego pierwszego pomiaru, niepożądany negatywny bilans energii  wyniósł 234 kcal przy 

spoczynkowym metabolizmie, jednakże podczas ostatniego pomiaru  ukazał się o wiele lepszy obraz : 

122  kcal pozytywnego bilansu przy spoczynkowym metabolizmie – tak więc lepiej niż 

rekomendowane  wartości naukowe ! 

 



 

Także jakość fizjologii metabolizmu uległa obiektywnej poprawie, mój poziom spalania tłuszczu 

poprawił się o 376 kcal / dziennie, podczas gdy przemiana materii dla cukrów została zredukowana o 

363 kcal/ dziennie: bardzo pożądany rezultat. 

 

Masa mojego ciała spadła o 3,4 kg; uległ przy tym zmianie skład ciała (mięśnie, tłuszcz, woda) w 

następujący sposób: 

- zredukowana masa tłuszczu: 2,5 kg 

- zredukowana ilość wody:  0,8 L 

- przyrost masy mięśniowej:   0,5% 

 

Ciśnienie krwi i częstość uderzeń serca w spoczynku 

 

Moje wartości unormowały się na poziomie 119/81 (poziom wyjściowy 131/86) 

 

Badanie EKG spoczynkowe, zmienność rytmu serca, rytm serca 

 

Mój rytm serca, ustalony przy pomocy HRV, poprawił się o 2 stopnie  i znajduje się po mojej 3-

tygodniowej terapii w optymalnym zakresie! Moje spoczynkowe EKG nie wykazało nieprawidłowości 

zarówno na początku jak i na końcu testu. 

- układ współczulny / przywspółczulny – analiza; poziom stresu 

Wpływ układu przywspółczulnego wzmagał się ciągle podczas faz testu; moje objawy wegetatywne 

oraz nastrój był zrównoważony, inicjowanych było mniej impulsów stresowych poprzez układ 

współczulny 

 

Tętnicze,  obwodowe nasycenie O2 

 

Moje tętnicze, obwodowe nasycenie O2 poprawiło się z 96,0 na 98,0 

 

Zmiana mojego subiektywnego samopoczucia. 

 

Po 3 dniach stosowania Schumann 3D Platte  nie występował już więcej mój ból pleców; ustąpiły 

również ograniczenia związane z blokadą stawu kręgowego. Codzienne ćwiczenia i stretching 

(rozciąganie) na Schumann 3D Platte spowodowało całkowity zanik zapalenia ścięgna Achillesa w 

przeciągu 2 tygodni. 

Spazm mięśniowy uda i lateralny w lewym kolanie poprawiał się codziennie i również po około 2 

tygodniach zniknął zupełnie.  

Moje problemy ze snem w pełni zniknęły; mój sen stał się głębszy i spokojniejszy. 

 

Moje serdeczne podziękowania kieruję do Pana Günther F           i dla Schumann 3D Platte! 

 

Radolfzell, styczeń 2013 

 

Matthias W. 

 

Zastosowana diagnostyka 

sanusplus Diagnostic Center 

(Analiza metabolizmu przy użyciu ergospirometrii i badań kontrolnych) 
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     metabolic & health 

 

 

Osobista ocena dla Matthias Will                                                                        18.12.2012r. 

 

Kontrola witalności 

 

Aktualny rytm serca 

 

Zapis zmienności rytmu serca przedstawia zdrowe, rytmiczne wahania uderzeń serca. Te naturalne 

wahania są wyrażeniem wegetatywnej zdolności adaptacji organizmu i znajdują się w zakresie kilku 

milisekund pomiędzy pojedynczymi uderzeniami serca. W stanie spoczynku, ewentualnie w stanie 

zrelaksowanym HRV powinien być wyrównany i powinien tym samym wyrażać harmonijną równowagę 

układu współczulnego i przywspółczulnego. 

Stres i brak regularnej regeneracji mogą obciążać organizm, a w szczególności serce i krwioobieg. 

 

Aktualna równowaga relaksacyjna / stresowa 

  

Określenie „stres” pochodzi od „stringere”, łac. : napięcie, i oznacza wysokie fizyczne i psychiczne 

obciążenie. Rozróżnia się zasadniczo stres nagły i stres chroniczny. Każda forma stresu oddziałuje na 

fizjologiczne procesy organizmu, dalej aż do obciążenia przemiany materii,  systemu 

immunologicznego oraz sprawności (witalności). 

Regularne fazy rozładowania napięcia, ćwiczenia regeneracyjne i zdrowa dieta mogą Panu pomóc w 

redukcji podwyższonego stresu, względnie negatywnego oddziaływania poprzez stres na zdrowie i 

samopoczucie. 

 

 

Częstość uderzeń serca 

 

Częstotliwość uderzeń serca jest bezpośrednio miarodajna na podstawie pulsu. Podwyższony puls w 

stanie spoczynku może być odzwierciedleniem na reakcję stresową lub także na inne zaburzenia w 

organizmie. 

  

 

 


