
ERI qlife – Cloudový systém pre monitorovanie Zdravia a Starnutia 

Entropy Regulating Intelligence 

 
 
 
Existujú rôzne teórie popisujúce starnutie a príčiny chorôb. Väčšina z nich je čisto biologická. 
Zdá sa však, že základná skutočná príčina starnutia ako fenoménu je skôr termodynamická. 
Proces starnutia je nepretržitá, po sebe idúca zmena stavu biologického systému spôsobená 
všeobecnou tendenciou rastu entropie (chaosu). Všetky biologické, morfologické a 
štrukturálne zmeny sa vyskytujú v dôsledku nárastu entropie. Entropia je jedným z 
najdôležitejších pojmov vo fyzike a v teórii informácie. Neformálne je entropia mierou množstva 
poruchy vo fyzickom alebo biologickom systéme. Prejavuje sa stupňom molekulárnej, 
atómovej a iónovej poruchy alebo chaosu. Rýchlosť starnutia a dozrievania zjavne súvisí s 
rýchlosťou produkcie entropie celého systému. Nižšia miera produkcie entropie umožňuje 
organizmu žiť dlhšie a zdravšie.  
Dnes už vieme tento proces v ľudskom organizme monitorovať a regulovať. 
 
  
„ERI qlife“ je jedným z prvých cloudových softvérových systémov na meranie a 
korekciu entropie v biologických systémoch pomocou umelej inteligencie.  
 
         

                                               
 
 
“ERI qlife” je naprogramovaný na cielenú optimalizáciu hodnôt entropie na rôznych úrovniach 
biologicých systémov, orgánov a procesov obnovením koherencie ich dynamického 
elektrického poľa. Je v ňom obsiahnutá aj regulácia vnútrobunkových procesov samočistenia 
a regenerácie  ako  autofágia, apoptóza a ďalšie intra- a extracelulárne mechanizmy súvisiace 
so starnutím a chorobami na vsetkých biologických hierarchiách tela (systémy-orgány-bunky-
proteíny-molekuly-anorganické látky-elektricky nabité častice). 
“ERI qlife” poskytuje moderný spôsob monitorovania zdravia, prevencie a predlžovania  
kvality života do vysokého veku.  
Systém umožňuje sledovanie zdravotného stavu aj na diaľku (telemedicína), čo poskytuje 
nespočetné výhody pre management zdravia u starších ľudí. Technológia je certifikovaná 
podľa štandardov EÚ a je okamžite k dispozícii na praktické použitie. Softvér ERI sa stiahne z 
cloudu do akéhokoľvek počítača a ultracitlivá anténa sa doručí klientovi poštou. 
 
Tento osobný asistent zdravého životného štýlu umožňuje každému mať management  
svojho zdravia a starnutia vo vlastných rukách! 
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