Mi a MeriDiM?
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CSAKRA MODUL (új)
Nagy örömmel küldöm tájékoztatónkat, miszerint napokon belül elkészül a MeriDiM® család
legújabb terápiás modulja: a
CSAKRA MODUL
.

Alapjait a csakra-akupunktúra képezi, mely módszer egyszerűsége és hatékonysága
ösztönzött arra, hogy ezt a tudást és tapasztalást a MeriDiM® rendszerén keresztül átadjam.

Miben áll a lényege? A meridiánok kiegyensúlyozatlanságát alapul véve a rendszer terápiás
javaslatokat ad a fülön levő akupunktúrás pontok, azaz a fül-csakrapontok kezelésére.

Miben áll a hatékonysága? Minden csakrához 1 fülakupunktúrás pont tartozik, így gyorsan,
viszonylag kevés pont kezelésével ösztönözni tudjuk a szervezetet az energetikai
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rendeződésre, az öngyógyító folyamatok elindítására. Ráadásul ezt az
Orientációs Térkép segítségével
jelenítjük meg, ezáltal is elősegítve a pontos lokalizációt.

Például az alábbi grafikonon látható, hogy a csakra kezeléssel, 43 perc múlva a meridiánokban
igen jelentős egyensúlyi állapot jött létre.

A felkínált terápián kívül a rendszerbe megjeleníthető a kezelendő meridiánhoz tartozó
csakrapont leírása, jellemzői 18 paraméter alapján: Elhelyezkedése; Késztetése; Lényege;
Tudatszintje, Feladata; Kapcsolódó életkor; Elégtelen működése esetén; Túlzott
működésekor; Színe; Uralkodó bolygója; Jegye; Eleme; Ásványai; Aromája; Arkangyala;
Belső elválasztású mirigye; Kapcsolódó szervek; Betegségek.

Például
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A Harmadik szem jellemzői:

A mentális fogalmak képi megjelenítésével kapcsolatos mágikus erőközpont és egyben ez a
végrehajtó akarati központ is. Ez a csakra irányítja az értelmet és egyben a többi csakrát is
ellenőrzése alatt tartja. Érzelmi szinten segít jobban megérteni a hétköznapi életünket, azáltal,
hogy tudatosítja bennünk a spirituális természetünket. Az intuíciók központja.

- Elhelyezkedése: A homlokon, a szemöldökök között.
- Késztetése: felülemelkedés
- Lényege: spirituális tudat, lényeglátás, mások inspirálása
- Tudatszintje: ráhangolódás az átfogóbb valóságra
- Feladata: a képzelet fejlesztése, irányítása, kreativitás növelése
- Kapcsolódó életkor: 36 -42 kor között
- Elégtelen működése esetén: önbizalomhiányos, félénk lesz.
- Túlzott működésekor: büszke, ellentmondást nem tűrő, manipuláló lesz.
- Színe: indigókék
- Uralkodó bolygója: Neptunusz, Jupiter
- Jegye: Nyilas, Halak
- Eleme: fény (nincs kínai megfelelője)
- Ásványai: azurit, ametiszt, indigókék zafír, szodalit,
- Aromája: menta, jázmin
- Arkangyala: Raziel
- Belső elválasztású mirigye: agyalapi mirigy, hipofízis
- Kapcsolódó szervek: Az arc, a szem, a fül, az orr, a melléküregek, a kisagy, valamint a
központi idegrendszer.
- Betegségek: folyamatosan visszaköszönő fejfájás, nátha, arcüreg-,
melléküreg-gyulladásai, látászavarok (rövid-, és távollátás, kancsalság, kötőhártya-gyulladás)
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Az új modul szeptember
kedvezmény
előrendelhető
20-ig
webshopunkban,
érvényes.
most 10.000 Ft kedvezménnyel! : itt>> A

Mérés összehasonlítások; Előtte-utána

4 / 20

Mi a MeriDiM?

5 / 20

Mi a MeriDiM?

v

6 / 20

Mi a MeriDiM?

A LU9-es pont egymásután 24 alkalommal történő mérése
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MeriDiM® 2.0

A számítástechnika gyors fejlődése és a felhasználói élmény még jobbá tétele arra ösztönöztek
minket, hogy fejlesszünk. Célunk, hogy a MeriDiM® egy még pontosabb mérési lehetőséggel,
rugalmas, könnyen kezelhető felületen, maximális felhasználói élményt biztosítson. Hogy mi
változott? Kattintson, megmutatjuk...
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Fül-fázis Modul

A MeriDiM® „Pontkereső” funkcióját használva, nem csak a gerinc anomáliáit, hanem már a 3
fázisnak megfelelő területek/zónák energetikai zavarai is kimutathatóvá és kezelhetővé válnak
1. az akut, 2. krónikus degeneratív és 3. krónikus nem-degeneratív fázisállapotoknak
megfelelően. Miért jó ez? T ovább&gt;&gt;&gt;
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A FOG Modul és a GERINC Modul
Miben segít ez a két Modul?
- Egyrészt: a mérés alapján - oszlopgrafikonok színei- kijelölik, hogy amelyik az a színes
meridián (nem zöld színű), amelyhez tartozó fog/fogak a szervezet különböző zavarait
jelezhetik.
- Másrészt: a Füldiagnosztika (3. mérési lehetőség) szerint további információkkal
szolgálhat. Az elmozdult csigolyák, csigolya-rendellenességek irritálhatják az ideggyököket, így
befolyásolhatják a belső szerveink és izmaink működését.
Tovább&gt;&gt;
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MeriDiM® Basic -Gyors, árban kedvezőbb műszer: energetikai
állapotfelmérés beavatkozás/terápia utáni kontroll lehetőséggel,
terápiás modulok nélkül

Nézze meg összehasonlító táblázatunkat >>

MeriDiM® a kutatásban
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MeriDiM® műszer kiválóan vizsgázott fülakupunktúrás ( „bizonyítékokon alapuló orvoslás”)
kutatásunkban.
A kutatás témája az 5 pontos fülakupunktúrás kezelés hatása, amelyet a laborvizsgálat (Serum
prolaktin-szint) egészített ki. A hagyományos kínai orvoslás végpontrendszerének (12 fő
meridián kezdő – illetve végpontjai) MeriDiM® mérésével, a bőr vezető-képesség változásának
nyomon követésével történt, amelynek p< 0,001 (99 %-os megbízhatósággal) szignifikáns
eredményt adott.

Mi a MeriDiM®?

MÉRÉS - KIÉRTÉKELÉS-KEZELÉS; A SIKER AZ ÖNÉ!
Az alapelv: a biológiai alapfunkciókat tükröző 12 fő meridián állapotának grafikai megjelenítése
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– heveny és idült kórállapotokban egyformán energetikai egyensúly

látványosan segíti az
esetleges hiányának feltérképezését
ill. a helyes kezelést követő harmonikus működés dokumentálását , ilyen módon biztosítva a
páciens objektív nyomon követését is.
A különböző energetikai terápiák
( akupunktúra, fülakupunktúra, homeopátia, Bach-virágterápia, Schüssler sók…)
integratív módon képesek a biológiai működésekre hatást gyakorolni, így a meridiánok
különböző működészavarait harmonizálni, azaz a biotermodinamikai állapotot jótékonyan
befolyásolni
.

A MeriDiM tehát egy olyan, a XXI. század korszerű követelményeinek megfelelő számítógépes
állapotfelmérő eszköz
,

rezte, hogy le kell feküdnie,
" mert nagyon
Imádom
fáradt
ezt
( elég
a készüléket
sok pontot kellett kezelnem náluk) Kb. negyed óra elteltéve
amely segít a meridiánok energiasztinjét feltérképezni, kiértékelni, dokumentálni,
nyomonkövetni
és választható kezelési lehetőségeket
kínál:
fülakupunktúra,
Homeopátia-Bach-virágterápia-Schüssler sók, testakupunktúra szakterületeire, az energetikai
egyensúly helyreállítása céljából. Tehát
a MeriDiM
professzionális segítséget nyújt
a szakember számára, hozzájárul a
sikeres kezelésekhez
, ahol úgy a terápiás szakember, mint a kliens elégedett lesz.

Dr. Széchenyi István pszichológus - akupunktőr a hagyományos kínai orvoslás, a japán (dr.
Nakatani neurológus) Ryodoraku-rendszer törvényszerűségeit illetve Nogier francia neurológus
kutatásait is figyelembe véve és a nyugati technológiát együttesen alkalmazva, 18 éves
terápiás, kutató és oktató munkássága alapján készítette el/fejlesztette ki a MeriDiM® rendszer
ét (Meridián Digitális Mérőműszert).

{youtube}c8sJuJRnY4E{/youtube}

A három alappillér.
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1.) A műszer egyik fő alappillérét a Ryodoraku rendszer képezi.

Dr.Yoshio Nakatani MD, PhD 1951-ben fejlesztette ki elektroakupunktúrás diagnosztikai és
terápiás eljárását. A bőr elektromos ellenállását mérve kutatásai bebizonyították, hogy
hagyományos akupunktúrás csatornahálózat bőrpontjai hálózatba szerveződnek. A pontokat
Ryodoten-nek (hiperelektromos vezetőpont), a rendszert pedig RYODORAKU-nak (ryo: jó, ’do:
elektromos, ’raku: vonal) nevezte el.

Dr.Nakatani addig finomította eljárását, hogy diagnózisra és terápiára egyformán alkalmas lett.
A diagnózist elektromos eszközzel mérte, amely a bőr elektromos vezetőképességéről
szolgáltatott adatokat. Minden meridiánt megmért, így alakította ki az elektromos túlműködésről,
illetve alulműködésről szóló térképeit. A terápia pedig abból állt, hogy bizonyos akupunktúrás
pontokat ingerelt (tonizált), ahol hiányállapotot detektált; illetve „szedálta” a túlműködő
meridiánokat. További kiegészítő pontokat használt a meridiánok kiegyensúlyozására, ha azt
tapasztalta, hogy a test jobb és balfele között lényeges elektromosenergia-különbség
mutatkozott.

Számos kutatás bizonyítja a meridiánok megnövekedett vezetőképességét, tehát a Ryodoraku
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állapotfelmérés és terápia hatékony módszer az energetikai egyensúlyzavarok helyének
felderítésében és abban is, hogy az egyensúly helyreállítására energetikai korrekciót
végezzünk.

Az állapotfelmérés további 2 fő alappillére a 2.)Tsing-well rendszer ( a 12 fő meridián kezdőés végpontjain történő mérés) illetve a
3.)Pont/zónakereső
által felállított diganosztikai térkép. Ez a 3 alappillér biztosítja az állapotfelmérés komplexitását
és az ebből adódó meridiánok
feltérképezésének pontosságát.

Miért jó a MeriDiM?

Olyan diagnosztikai eszközt biztosítunk a HKO alapjait használó szakemberek részére, amely
kiválóan kiegészíti – vagy akár helyettesíti – a hagyományos, nehezen kezelhető és/vagy
kivitelezhető diagnosztikai eszközöket ( pl. pulzusdiagnosztika). Az eredmények
dokumentálhatók, rögzíthetők, amely egyrészt a terapeuta munkáját megkönnyíti az
állapotfelmérés pontosságával és gyorsaságával, másrészt a kliens számára kézzel foghatóvá
válik a „ láthatalan” CHI, megérti a gyógyító folyamatokat, bizalma megnő úgy a gyógyító
szakember, mint a terápia irányában.
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Mi a MeriDiM legnagyobb előnye?

A MeriDiM legnagyobb előnye talán abban fogalmazható meg, hogy kiváló ár-érték arányú
műszer nagymértékben
segíti a szakembert a
sikeres terápiában
. Helyesen feltérképezve az energia-blokkokat, az egyensúlytalanságokat, könnyen
értelmezhető kiértékelő grafikonok és ábrák segítségével, képi megjelenítéssel számos
szakterület ( akupunktúra, fülakupunktúra, akupresszúra, különböző masszázstípusok,
reflexológia, kineziológia, meditáció, jóga , tay-chi, chigong stb – minden olyan szakterület,
amely a meridiánblokkok oldásával gyógyít) a saját eszközeivel végzi a gyógyítást. A műszer
önmagában nem kezel, csupán mankót biztosít egy komplex terápia felállításában és abban,
hogy kliensünk elégedetten távozzon rendelőnkből. Az elérhető terápiás javaslatokat minden
terapeuta saját kompetenciájához mérte választja ki és használja. Jelenleg a fülakupunktúrás
kezelési javaslatok valamint „Homeopátia, Bach-virágterápia és Süssler sók” terápiás
javaslatok modul és Testakupunktúrás modul is.

További előnyök:
- objektív
- gyors
- pontos
- megbízható
- ismételhető
- folyamatos konzultáns

A Hagyományos Kínai Orvoslás törvényszerűségei.

Az állapotfelmérést követően a MeriDiM®, a Hagyományos Kínai Orvoslás törvényszerűségeit
figyelembe végzi el a kiértékelést. A Yin-Yang csoportosítás, az Öt elem, a Szervóra vagy akár
a teljes egyensúly ábra tökéletes képet ad a szakembernek a kliens állapotáról, ahol a terápiát
– a saját kompetenciájának megfelelően választhatja meg.
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Hogyan segíti a szakemeber terápiás munkáját?

Hármas kezelési javaslat-támogatás : a siker záloga!

- 1.) mért eredmények alapján személyre szabott kezelési javaslatok
- - fülakupunktúrás kezelési javaslat
- - homeopátia-, bach-virágterápia- és Süssler-só javaslatok
- - testakupunktúrás pontok kezelési javaslata

-2.) adatbázisból választható kb. 180 betegségtípus fülakupunktúrás kezelési ajánlással
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A személyre szabott terápiás javaslaton túl a szoftver lehetőséget ad konkrét betegségtípusok
fülakupunktúrás pontkombinációjára, megerősítve a sikeres kezelést

- 3.) pont-, zónakereső funkció, mely alkalmas az aktív pontok-zónák feltérképezésére,
egyidejűleg a terápiás területek (pontok, zónák) dokumentálására

Egy olyan egyedi megoldást kínálunk, amely a meridiánok állapotfelmérésén túl, a fül
„érzékeny” pontjait megkeresve térképezhetjük fel az aktív területeket, pontokat, ezt a fülön
bejelölve képként lementhetjük, dokumentálhatjuk akár további terápia akár a visszakövetés a
célunk.

A MeriDiM®, mint kommunikációs eszköz

segíti a kommunikációt, hiszen az állapotfelmérés kiértékelése, a grafikonok és ábrák egy
közös „ nyelvet” biztosít a terapeuta és a kliens között
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Miért a MeriDiM®?

A MeriDiM Digitális Meridiánmérő Műszer esetében a korszerű, számítógépes technológia nem
helyettesíti, hanem a szakmai kompetenciát erősíti. Nem egy gép, hanem a TERAPEUTA
lesz sikeres! Így lehetséges, hogy többmilliós műszer helyett egy
kiváló ár-érték arányú
, a helyi szakember zsebéhez igazodó, a legkorszerűbb technológiát biztosító, magyar
gyártmányú állapotfelmérő műszert tudunk a terapeutáknak biztosítani.

MeriDiM előadás az ICMART XV. világkongresszusán (
Athén, 2012.05.25-27.)
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