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Fájdalommentes módszerről van szó, melynek során az azonos oldali
kézen és lábon található pontok mérésével, valamint a kapott értékek
elemzésével már idejekorán észrevehető, ha bizonyos szerveknél
működési problémák állnak fenn. A módszer célja a funkcionális
problémák feltárása. Ez eltér az orvosi diagnosztizálástól. Az utóbbi
ugyanis a szervi problémákra és anatómiai elváltozásokra igyekszik
rábukkanni. Az orvosi diagnosztizálás és az energetikai diagnosztizálás
tehát egymással nem cserélhető fel. Az energetikai diagnosztika
a klasszikus orvostudomány diagnosztikai módszereinek tökéletes
kiegészítése. Legnagyobb jelentősége a megelőzésben (prevenció) van,
amikor egyben a regeneráció is a leghatékonyabb lehet. Ha valaki
félévente legalább egyszer „átméreti” magát a szóban forgó módszert
alkalmazó Energy tanácsadónál, akkor nem kell tartania a krónikus
megbetegedések veszélyétől. A készülék még a tünetek jelentkezése
előtt rámutat a működési zavarokra.
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Ha a páciensnek már vannak bizonyos tünetei, a Supertronic
segítségével a betegség eredetére irányíthatjuk a regenerációt.
Az analízis során meg lehet találni a problémák forrását, esetleg azt,
hogy miből és miért alakult ki a baj, beleértve a stresszt, annak fajtáját,
illetve a probléma érzelmi (emocionális) eredetét.
Az irányított regeneráció segítségével 6-9 hónap alatt még a súlyos,
olykor gyógyíthatatlan megbetegedések esetén is el lehet érni legalább
részleges javulást. Az, hogy milyen sokáig tart a regeneráció folyamata,
a károsodás mértékétől függ. Fiatal embereknél vagy olyan
problémáknál, amelyek csak nemrég jelentkeztek, a kezelés akár 3 hét
alatt is sikert hozhat. A regeneráció rendszerint kombinálható
a klasszikus gyógymóddal, mivel a regenerációs hatás alapelve teljes
egészében különbözik a hagyományos gyógyszerek hatásától.
Az analízis után következhet azoknak a konkrét készítményeknek vagy
készítmények kombinációjának a tesztelése, amelyek elősegítik a szerv
funkciójának megújulását és regenerálódását. A Supertronic-kal történő
mérés az egyik legjobb, mindenki számára elérhető módszer, amellyel
tesztelhetők a bioinformációkkal telített készítmények (pl. homeopátiás
szerek, az Energy készítményei) szervezetre gyakorolt hatásai.
A készülék önmagában semmiféle problémát nem okozhat. Korra, nemre
vagy betegségre való tekintet nélkül, mindenkin elvégezhető a vizsgálat.
A mérést kardiostimulátort használók vagy terhes nők esetében is el lehet
végezni. A gyermekek mérését csupán az ujjak mérete korlátozza –
megközelítőleg 3 éves kortól azonban gond nélkül mérhetők. Kisebb
gyermekeket és állatokat közvetítőn keresztül lehet megmérni.
A készüléket sérült bőrfelületen nem lehet alkalmazni.
Kérjük, hogy a vizsgálatra hozza magával korábbi orvosi leleteit.
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Az ábrán a vese és a húgyhólyag meridiánja látható.

Az Energy cég páratlanul hatékony termékeit a fitoterápia, a homeopátia,
a pszichotronika és a biorezonancia legújabb ismereteinek
felhasználásával állítják elő. A készítmények támogatják a kiválasztó
szerveket, a belső egyensúlyt (homeosztázis) helyreállító folyamatokat,
és energiát adnak a tudatnak a problémák megoldásához.
A bioinformáció hordozója olyan, többkomponensű növényi kivonat,
melynek összetevőit egy bizonyos rendszer szerint, úgy hangolták
össze, hogy segítsenek kiegyensúlyozott állapotba hozni a test
valamennyi életfolyamatát. Ezek az új módszer szerint kifejlesztett
bioinformációs készítmények egyidejűleg több szinten hatnak az emberi
szervezetre. A gyógynövények hatóanyagai a meridiánok kapcsolatai
révén közvetlenül befolyásolják a test egyes szerveit, míg az információs
összetevők – a biorezonancia segítségével – a betegség okát
közvetlenül az információs mezőben szüntetik meg.

küldözget a szervekhez, például a vesékhez. Az üzenet hosszát segít
megjeleníteni a Supertronic készülék.
Akut szervi meghibásodás esetén az agy riadót fúj, és a helyzet
megoldása céljából több frekvenciát sugároz a szerv felé, hosszabb
üzenetet küld. Ezt azonban csak rövid ideig tudja biztosítani, és ha
a probléma nem oldódik meg, a baj krónikus formába megy át. A szerv
egy része elveszti funkcióját, és a központok már csak a megmaradt,
egészséges szövetek irányítását folytatják.
A frekvenciamintákból így eltűnik néhány rezgésszám. A „morzéban” írt
üzenet hossza lerövidül, a funkció nélküli szervrész nem képes
regenerálódni, mert hiányoznak az irányító stimulusok. A szövet
elegendő információ nélkül „nem tudja”, hogyan viselkedjen.
Szélsőséges esetben ellenőrizhetetlen növekedésre „ítélődik”, amely
daganatok kialakulásához és elterjedéséhez vezethet. Ilyenkor hatásos
a gyógynövényekből, ásványi anyagokból és bioinformációkból álló
táplálékkiegészítő készítmények használata.

A pályák hosszanti jellege jól szemlélteti, hogy nem megfelelő energiaáramlás esetén

Energia és meridiánok
A diszharmónia és a betegség kialakulása mindig a test energetikai
rendszerében kezdődik. Elegendő mennyiségű energia nélkül semmi
sem működik, semmi sem megy, semmi sem mozog. Mindennapos
példával szemléltetve: a lakásunkban található számtalan elektromos
készülék közül egy sem tudná ellátni a feladatát, illetve a funkcióját, ha
a házunk elektromos vezetékeiben nem folyna áram (energia). Miért volna
a biológiai világ kivétel, miért ne érvényesülnének benne is az energia
törvényei? Az élet sem létezhet energia nélkül. A hajdani civilizációk már
évezredekkel ezelőtt ebből az alapelvből indultak ki. A kínaiak ősidők óta
ismerik az ember energiaszerkezetét, és pontosan tisztában vannak
azzal, hogy a nyirok-, illetve a vérkeringéshez hasonlóan az energetikai
keringés is jelen van az emberi testben. Ahogy a vér kering az erekben,
úgy folyik az energia a speciális energiapályákban, a meridiánokban.
Francia tudósok bebizonyították, hogy az energiapályák valóban léteznek.
Azokon a helyeken, ahol a test meridiánjai haladnak, radioaktív anyagot
fecskendeztek a bőr alá, és szcintigráfiás módszer segítségével
kimutatták, hogy a 12 meridián úgy szövi át az emberi testet, mint egy
tökéletes folyórendszer – pontosan azokon a helyeken, amelyek
a hagyományos kínai orvostudomány számára már több ezer évvel ezelőtt
ismeretesek voltak.
12 pár meridián létezik (a test bal és jobb oldalán is 12), és ezenkívül 2,
nem páros meridián található a test középvonalában, elöl és hátul.
Elnevezésüket hosszanti lefutásuk miatt kapták, mely hasonlít a
földgömb délköreire. Mindegyik meridián a test felszínén és a test
belsejében halad végig, és a felszínen haladó meridiánok energiája
akupunktúrás pontokban koncentrálódik.

a meridiánok mentén a legkülönbözőbb fizikális tünetek, betegségek jelentkezhetnek.

Vese meridián: az arc sötétes elváltozása, duzzadt szemhéjak,
pattanások, ekcémák, száraz nyelv, torok-, illetve mandulagyulladás,
ritmuszavar, szívtájéki fájdalom, szexuális és hormonális problémák,
terméketlenség, vetélés, krónikus fáradtság, fájdalom és érzékenység
a csípőn, az ágyékban, a térd belső oldalán, a combon, a lábikrán,
a bokánál, a nagylábujjon (köszvény), esetleg duzzanatokkal kiegészítve,
hallás- és egyensúlyzavar, törékeny csontok, fogszuvasodás.
Húgyhólyag meridián: fejfájás, szemkinyomódás érzése a fejből,
a hátgerinc fájdalmai és merevsége, a tarkó, a derék, az ülőizmok,
a térd, a lábikra és a sarok hátsó részének környékén jelentkező
fájdalmak, csomók a térdhajlatban, „visszeresség”, aranyér, ízületi
gyulladások, csontritkulás, korai hajhullás, a haj szürkülése és
fényvesztése, fogszuvasodás, hallászavarok.

Energetikai felmérés
a Supertronic készülékkel
Olyan elektromos berendezésről van szó, amellyel – a bőr áramvezető
képességét kihasználva – a precízen meghatározott akupunktúrás
pontokon meg lehet mérni az adott meridián, esetleg a konkrét szerv
vagy szövetek pillanatnyi energetikai állapotát. Azaz a készülék azt
mutatja, hogy az agy és a gerincvelő speciális központjai miként
irányítják az egyes szerveknek, illetve azok szöveteinek a működését.
Bármelyik szerv működésének irányítását a morzeábécében írt
üzenetekhez hasonlíthatnánk. Az agyi központ és a gerincvelő
a megfelelő hosszúságú szalagon, morzeábécében írt üzeneteket

A készítmények tartalma képes befolyásolni a biokémiai reakciók
energiáját és a szervek irányítására szolgáló agyi központok frekvenciáit.
A koncentrátumok rezgésmintája azonban csak hasonló a szervezetben
lévő rezgésekhez, hiszen a legtökéletesebb készítmény sem képes
pótolni idegrendszerünk irányító frekvenciáit. A készítményekben lévő
frekvenciaminta állandó, és a regeneráló folyamatok beindítását
szolgálja. Amint a regeneráció megkezdődik, hagyni kell, hogy azt
az irányító központok fejezzék be, meghatározott ideig szüneteltetve
a készítmény használatát.

