
Co jsou to balanční náramky FORZA BALANCE a jak fungují ? 

Dříve, než najdeme odpověď na tuto prostou otázku, je nutné podívat se na pozadí tohoto fenomenálního 
objevu  a důsledkům, které Vám může přinést. 

Především se podívejme na prostředí a dobu ve které žijeme. Jsme obklopeni tisíci 
fantastickými vynálezy, které nám velmi usnadňují život a pomáhají nám v 
každodenním životě. Nechceme a ani nemůžeme se jich vzdát bez ohrožení 
standardů, na které jsme si zvykli. Porovnejme však životní tempo před 100 lety 
s tím dnešním. Netvrdíme, že tehdy byl život lepší či snazší. Byl tvrdší, méně 
pohodlný a také z hlediska jednotlivce, mnohem kratší. Lidé tehdy umírali spíše na 
špatné životní podmínky a nedostatek léků, než na cokoliv jiného. 

Moderní doba přinesla mnoho dobrého. Pokrok, který lidstvo udělalo za posledních 70 let je neskutečně větší 
než za předchozích 700 let. Žijeme déle, kvalitněji .... ale také mnohem rychleji,  pod tlakem a musíme čelit 
zcela novým výzvám, kterým je třeba se přizpůsobovat, abychom udrželi krok s dobou. Ať se nám to líbí, nebo 
ne, žijeme v prostředí, na které nás evoluce nepřipravila. Zcela jiná struktura jídelníčku, sedavé zaměstnání 
místo tvrdé práce, informační přehlcení, elektrosmog, normální smog, stresy a další faktory utvářejí prostředí, 
ve kterém jako lidstvo žijeme teprve pár desítek let.   

Za posledních 20 let se událo tolik věcí, že si je ani nedokážeme uvědomit. Jen si stačí 
představit následující situaci. Pokud by Vám někdo v roce 1990 začal povídat o přístroji, 
díky kterému se domluvíte s kýmkoliv na planetě, budete moci čerpat informace z 
nekonečného zdroje znalostí, budete znát svoji polohu a směr i plán cesty, budete s ním 
moci filmovat, fotografovat a prohlížet si filmy či poslouchat hudbu, psát dokumenty a 
okamžitě je odesílat, sdílet své pocity atd. atd.  .... a  pak by dodal, že takovýto přístroj se 
Vám vejde do kapsy u košile, tak byste si 
mysleli, že je to blázen. 

Jako lidstvo máme za sebou desetitisíce let 
evolučního vývoje, kdy se nás naše “matka 
příroda” snažila co nejlépe uzpůsobit k životu. 

Tempo změn posledních let je však tak zběsilé, 
že se naše tělo ani psychika neumí s nastávajícími situacemi 
vypořádat. Vždyť kdy před tím naše civilizace řešila 
kardiovaskulární choroby, celospolečenskou obezitu a nyní i děsivý 
vzestup psychosomatických chorob. 
 
Lidské tělo je velmi komplexní systém, který nelze popsat jen jako 
shluk buněk, které vykonávají určité funkce. Každý živý organismus je zázrakem přírody a stejně jako funkce 
kteréhokoliv složitého systému, je závislý na správném vyvážení všech jeho složek. Balanční hologramy 
FORZA BALANCE mohou být jednou z možností, jak pomoci vrátit našemu tělu to správné nastavení.  



Náš mozek, svalová soustava i jednotlivé buňky fungují na principu biorezonance a přenosu drobných 
elektrických signálů. Moderní medicína si nedokáže představit fungování bez diagnostických postupů EEG, 
EKG atd.  Jde o měření bioelektrických impulsů na určitých frekvencích, které umožňují medicíně 
diagnostikovat případné poruchy. Právě skutečnosti, že naše tělo je i komplexem na bázi elektromagnetické 
energie, využívají hologramy FORZA BALANCE. 

Jak již bylo řečeno, mozek pracuje na určitých frekvencích, jejichž intenzita je přímo úměrná potřebám našeho 
organismu. Je to jako motor v automobilu - čím vyšší otáčky, tím vyšší rychlost, výkon .... ale tím více 
škodlivých látek, opotřebení motoru a kratší životnost celého vozu.  Jistě jsou situace, kdy je třeba zvýšeného 
výkonu, ale není možné takto fungovat neustále. Převeďme si nyní tento příklad sami na sebe. Dnešní doba si 
žádá vyšší výkony a rychlejší životní tempo, ale bez kvalitní kompenzace v podobě odpočinku, relaxace, 
regenerace a uvolnění, se celý organismus nesmírně vyčerpává a hrozí závažné “poruchy”. 

Nejenom životní tempo, ale také vlivy našeho měnícího se okolí mají 
významný vliv na kvalitu našeho života. Jen za posledních 10 let se 
zmnohonásobil počet vysílačů různého záření, které máme ve svém okolí. 
Všechny zářiče a vysílače vystavují bioelektromagnetické pole našich těl 
situacím, na které nejsme vůbec připravení. Mobilní telefony, Wi-Fi, 
obrazovky a tisíce ostatních přístrojů generují frekvence, na které nejsme 
zvyklí. Nejedná se zdaleka jen o lidi, ale problémy mají všechna zvířata, 
která původně jasně a zřetelně vnímala přirozené elektromagnetické pole 
Země, jenž je nyní velmi silně rušeno právě vysílači vytvořenými lidmi.  

Tím se dostáváme k frekvenci, na kterou jsme my i ostatní savci zvyklí již 
tisíce let. Popsal a zdokumentoval ji v roce 1952 Winfried Otto Schumann. Země jakožto velice silná “anténa” 
vysílá vlny na velmi dlouhých frekvencích, které díky tomu prostupují celou naší planetou. Odrážejí se od 
ochranné ionosféry a rezonují s povrchem.  Této přirozené elektromagnetické vibraci se dlouho nepřisuzoval 
žádný význam.  Schumannovy vlny se dostaly do centra pozornosti v roce 1978, když se ukázalo, že se 
shodují s vibrací alfa vln lidského mozku, jejichž hodnota je okolo 8 Hz. 

Alfa vlny? 
Jak již bylo řečeno, náš mozek pracuje v celém spektru různých frekvencí, 
podobně jako náš automobil pracuje v různých otáčkách. Alfa frekvence 
našeho mozku je úžasný stav uvolnění našeho nervového systému. Nejde 
však o relaxaci pasivní, jde o aktivní využití tohoto stavu uvolnění, o využití 
výjimečných vlastností našeho nervového systému, je-li frekvence jeho 
aktivity mezi 7 a 8 Hz. Mezi nejčastěji uváděné a četnými zkušenostmi 
prokázané znaky frekvence alfa patří: vynikající paměť a soustředění, 
výrazná aktivace imunitní soustavy a lépe sladěná činnost levé tedy 
logické, rozumové a pravé, intuitivní, tvůrčí hemisféry mozku (celkové 
použití mozku) a konečně psychická i fyzická vyrovnanost, zrychlení 
regenerace, zkvalitnění spánku a celková pohoda.

Jak tedy pracuji kódované hologramy v náramcích SBS FORZA BALANCE? 
Princip je v podstatě velmi jednoduchý. Ačkoliv bývá někdy hologram označován jako 3D fotografie, je to 

mylná představa. Jednodušší je, přirovnat  hologram ke zvukovému záznamu. 
Písničku někdo nahrál, uložil a lze ji pak kdykoliv reprodukovat. Hologram je 
tedy systém kódování, který umožňuje kdykoliv znovu “přehrávat” do něj 
vloženou informaci. V náramcích FORZA BALANCE je zakódována informace, 
které rozumí naše bioelektromagnetické pole a díky principu biorezonance je 
dokáže předávat našemu tělu.
Celé naše tělo totiž vysílá a přijímá různé elektromagnetické vlny, a je vědecky 
potvrzeno, že buňky různých orgánů šíří vlnění různých vlastností (oscilují na 



různých frekvencích a s různými amplitudami). Mezi jednotlivými 
oscilacemi existují vzájemné vztahy, a dohromady vytváří 
oscilační spektrum tzv. oscilační obraz. Buňky lidského organizmu 
spolu totiž komunikují - vyměňují si informace prostřednictvím 
elektromagnetického vlnění určitých vlnových délek. 
Lze to přirovnat v velkému symfonickému orchestru, ve 
kterém hraje celá řada různých nástrojů. Aby orchestr produkoval 
krásnou hudbu, musí jednotlivé nástroje hrát pod taktovkou 
dirigenta, který určuje rytmus skladby. 
Hologramy FORZA BALANCE přenáší (přímo a bez rušení)  do 
našeho těla informaci o základním rytmu naší planety, který je 
zároveň velmi prospěšným rytmem naší nervové soustavy. Díky 
tomu, že vnímáme tuto základní frekvenci mnohem intenzivněji, 
začneme se velmi rychle cítit lépe, zdravěji, odpočinutější  a především plní energie. 
Tím, že je naše bioelektromagnetické pole naladěno na správnou frekvenci, nevnímá tolik vliv elektronického 
smogu z různých vysílačů a je vůči těmto vlivům mnohem odolnější. 

Tento převratný výrobek naši zákazníci přirovnávají k 
jakémusi “šetřiči energie”. Představte si, že se lépe vyspíte a 
budete ráno opravdu odpočinutější. Během dne Vás nebude 
přepadat únava. Rozloučíte se s drobnými nepříjemnostmi 
jako je bolení hlavy, bolení v zádech způsobené nestabilním 
držením těla atd.  Pokud navíc sportujete, zjistíte, že můžete 
podávat mnohem větší výkony, lépe regenerujete a máte větší 
chuť překonávat sám sebe. Hubnete? I zde Vám náramek 
může pomoci s kvalitnějším a především delším cvičením a 
rychlejší regenerací po něm. 
Pokud by Vám náramek dokázal ušetřit  byť jen 5% energie 
při každé této činnosti a díky sportu a díky lepšímu spánku 
zase 5% přidat, bude to v konečném důsledku obrovská 

změna, která se u Vás stane během překvapivě krátké doby. 
Tím, že posiluje základní frekvenci našeho těla, umožňuje mnohem lepší funkci všech buněk. Okamžitě se to 
projeví na nejrychlejších buňkách v těle - na neuronech a tedy na svalové činnosti. Harmonizovaný 
nervový systém okamžitě zvyšuje stabilitu celého těla a sílu našich svalů, což lze snadno vyzkoušet.  
Lepším přenosem elektrických impulzů do svalů se zvyšuje dynamika, vytrvalost i rozsah pohybů. 

Tato úžasná skutečnost je jedním z hlavních důvodů, proč je náramek tolik oblíben mezi špičkovými sportovci. 
Tím, že pomáhá těmto extrémně zatíženým jednotlivcům, prokazuje, že může pomoci i nám - běžným lidem. 
Stejně jako tomu bylo u jiných technologií, které přinesly sportovní laboratoře (iontové nápoje, potravinové 
doplňky, funkční prádlo, textilní materiály atd.), tak i technologie balančních hologramů je nyní běžně dostupná 
celé populaci a dynamicky proniká do všech oblastí lidské činnosti u všech věkových kategorií.

Celkový vliv náramků můžete nejlépe posoudit po několika dnech jeho nošení, kdy sami budete moci 
pozorovat změny například v kvalitě spánku, při odpočinku po fyzické či psychické zátěži, soustředění atd. 
Máte-li občas bolesti zad či hlavy, mohou být způsobené jen nestabilním držením těla (a nejčastěji také jsou). 
Porovnejte svůj stav po pár dnech nošení náramků. Takto bychom mohli pokračovat dále, ale důležitější než 
zkušenosti našich zákazníků, bude Vaše vlastní zkušenost. Budeme rádi, pokud se s námi o ni podělíte 
(forza@sbstrade.cz) 
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ČKD aneb často kladené dotazy :

Záleží na tom, na které ruce náramek nosím ? 
Nikoliv, náramek můžete mít kdekoliv na těle či v kapse (do cca 5 cm od 
kůže)

Je třeba náramek sundávat ? 
Záleží na Vás. Drtivá většina našich zákazníků nosí náramek neustále. 
Není nutné jej sundávat ani při koupání a to ani v moři. Je dobré mít 
náramek například v noci - může Vám velmi pomoci ke kvalitnějšímu 
spánku. 

Můžu mít na náramek nějakou nežádoucí reakci ?
Nejsou známy žádné takové případy. Mnozí naší zákazníci mají kloubní 
náhrady, kardiostimulátory a další pomůcky a jsou s užíváním velmi 
spokojeni bez jakýchkoliv nežádoucích jevů.

Je třeba náramek nějak dobíjet, aktivovat apod. ? 
Dokud se nezmění rezonance naší planety (to nepředpokládáme) či fungování našeho mozku (to také ne), 
bude náramek stále nést tu správnou informaci pro správné ovlivňování našeho těla. 

Co když nebudu cítit žádné pozitivní změny a nebudu tedy spokojen? 
Toto se zatím ještě nestalo, ale pokud přesto budete chtít náramek vrátit, můžete tak učinit do 30 dnů u 
distributora, který Vám náramek prodal. V případě nejasností se na nás co nejdříve obraťte. 

Někde na internetu jsem viděl něco podobného, ale ze směšnou cenu ... jak to? 
Bezcenné čínské napodobeniny nelze srovnávat s funkčním náramkem SBS FORZA BALANCE! Koupí 
falzifikátu vyhodíte své peníze z okna - jako byste si koupili prázdné CD. Bez hudby, bez informací, bez 
ceny.... a samozřejmě zcela nefunkční a bez záruky. 

Přejeme Vám hodně pozitivních zkušeností s balančními náramky FORZA BALANCE 

SBS TRADE s.r.o.
Rádlo 286
46803 Rádlo 
tel: +420 483 312 599 
info@sbstrade.cz 
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