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 -1تنصيب البرنامج Installation
 ال تقم بتوصيل الجھاز بالكومبيوتر حتى االنتھاء من تحميل البرنامج.
 نضغط ضغطا ً مزدوجا ً على أيقونة البرنامج:

 مالحظة :يجب أن يكون مسار ملف البرنامج كله باالنكليزي )مثالD:\Medical Programs\Voll :
 ،(Officeأي يجب أال يكون ھناك اسم أي مجل ٍد باللغة العربية.
 نضغط :Next

 نضغط ) Nextھنا يحدد مسار المجلد وموقعه في الھارد حيث سينزل البرنامج(:
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 نضغط :Next

 نضغط ) Nextونضع عالمة في المربع إلنشاء اختصار للبرنامج على سطح المكتب(:
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:Install  نضغط
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 اآلن سينصب البرنامج:

حال :Continue Anyway
 قد تظھر ھذه الرسالة ،نضغط المتابعة على أية ٍ

ت أثناء التنصيب ،وفي كل مر ٍة نضغط المتابعة على أية حال.
 مالحظةُ ھامةُ :قد تظھر ھذه الرسالة عدة مرا ٍ
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 نضغط :Finish

 -2وصل الجھاز Connection
 نقوم بوصل الجھاز بالكھرباء وجھاز الكومبيوتر اآلن.
 سيتم التعرف على الجھاز وفق الخطوات التالية:
 نضغط “  ،“ No, not this timeثم نضغط :Next
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:Next  ثم نضغط،Install the software automatically (Recommended)  نضغط

: سيتعرف اآلن على الجھاز
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حال :Continue Anyway
 قد تظھر ھذه الرسالة ،نضغط المتابعة على أية ٍ

 نضغط :Finish

 سيتم التعرف على الدنغل وفق الخطوات التالية:
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:Next  ثم نضغط،“ No, not this time “  نضغط

:Next  ثم نضغط،Install the software automatically (Recommended)  نضغط
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 سيتم اآلن التعرف على الدنغل:

حال :Continue Anyway
 قد تظھر ھذه الرسالة ،نضغط المتابعة على أية ٍ

 نضغط :Finish
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 نقوم بإعادة تشغيل الكومبيوتر.

 -3إعداد الجھاز Settings
 نضغط زر اإلعدادات : Settings

13

 نقوم بوصل طرفي الجكين األحمر واألسود مع بعضھما البعض مباشرةً كما في الشكل:
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خط في الشاشة الصغرى
 سنجد ارتسام ٍ
 نبقي طرفي الشريط ملتصقين حتى نسمع صوت طنين ويظھر نص “  ”It’s possible to workداخل
الشاشة
 نضغط :ok
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 أصبح اآلن الجھاز جاھزاً للعمل.
) مالحظةُ ھامةُ :في حال لم يتعرف الكومبيوتر على الجھاز أو الدنغل بعد التعريف ،يجب إزالة البرنامج من
الكومبيوتر نھائيا ً )كما في قسم إزالة البرنامج( ثم إعادة الخطوات السابقة(.

 -4إزالة البرنامج وتعريف الجھاز Removal
 نقوم أوالً بإزالة البرنامج من لوحة التحكم:

 نضغط :Yes

 تم اآلن إزالة البرنامج.
 ندخل على القرص الصلب “ :“ C
 ثم ندخل على “ :“ Program Files
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 نحذف مجلد “ :“ Biors

) مالحظةُ ھامةُ :يجب أن نقوم بإعادة تشغيل الكومبيوتر بعد االنتھاء من إزالة البرنامج(.

يحوي ھذه البرامجVoll-Office
ھو نظام البرمجيات واألجھزة متعددة الوظائف الطبية لديھا العديد من برامج التشخيص منھا
،aurometry Vegatest-- VOLL- Riodoraku- Sujok- Auricular
ومن البرامج العالجيه:
الرنين الحيوي – الرنين الحيوي لعالج الطفيليات -والعالج الطبيعي والعالج الكھربائي والوخز باألبر
وكذلك مجموعه واسعه من البيانات والتطبيقات...
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Delivery set Master
Apparatus «Master»

1 pcs.

Electrodes cylindrical

2 pcs.

Probe electrode

1 pcs.

Attachment for diagnostics on Nakatani

1 pcs.

Attachment for diagnostics on Su-Jok

1 pcs.

Cups for testing

2 pcs.

Cable for connecting the electrodes with apparatus

1 pcs.

Cable for testing

1 pcs.

Cable USB for connecting the apparatus with computer

1 pcs.

Power cable

1 pcs.

Electrodes for physiotherapy

2 pcs.

Adapter for physiotherapeutic electrodes

2 pcs.

Esmarch's bandage

1 pcs.

CD-disk with installation

1 pcs.
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Electrodes cylindrical
2 pcs.

Probe electrode
1 pcs.
Cups for testing
2 pcs.

Electrodes for physiotherapy
2 pcs.

Adapter for physiotherapeutic electrodes
2 pcs.

Attachment for diagnostics on Nakatani
1 pcs.
Attachment for diagnostics on Su‐Jok
1 pcs.
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Esmarch's bandage
1 pcs.

Cable for connecting the electrodes with
apparatus
1 pcs.
Cable for testing
1 pcs.

Cable USB for connecting the apparatus
with computer
1 pcs.

Power cable
1 pcs.

CD‐disk with installation
1 pcs.
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 -5تسجيل المريض Registration
 من أجل تسجيل المريض يجب ملء البيانات في الحقول المبينة أدناه ثم نضغط زر التسجيل :Registration

 -6التشخيص بقياس طاقة الجسم Diagnosis
 حسب نظرية الطب الصيني فإن لكل عض ٍو من األعضاء طاقةً تسمى  ،Qiولھذه الطاقة مساراتُ تسير من
خاللھا في الجسم تسمى مساراتُ أو قنواتُ  ،Meridiansويوجد في ھذه المسارات نقاطُ يمكن من خاللھا
قياس طاقة العضو أو التأثير على طاقته.
 تسمى ھذه الطريقة في قياس طاقة األعضاء بطريقة  Dr.Vollوذلك نسبة للعالم األلماني .Dr.Voll
 وھناك عدة أجھز ٍة لقياس ھذه الطاقة ومن ھذه األجھزة :جھاز .BIORS
 لكي نقوم بفحص المريض يجب أوالً أن نقوم بتسجيل المريض كما ورد أعاله.
 بعد االنتھاء من تسجيل المريض نختار الفحص الذي نريده.
 ويتم الفحص أوالً عبر األطراف.
نقاط من كل إصبع.
 ثم نفحص عدة ٍ
 تظھر النقطة الواجب فحصھا باللون األحمر في داخل الشاشة السوداء.
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 يجب أن يمسك الفاحص بااللكترود األحمر )بعد وضع مسبر الفحص فيه( ،ويمسك المريض بااللكترود األسود
في اليد اليسرى في حال فحص نقاط موجودة في اليد اليمنى
)والعكس بالعكس( ،ويمسك االلكترود باليد اليمنى في حال فحص
نقاط موجودة في الرجل اليمنى ،ويمسك االلكترود باليد اليسرى في
حال فحص نقاط موجودة في الرجل اليسرى) .مالحظةُ ھامةُ :يمسك
الفاحص الكترود الفحص باليد اليمنى ويرتدي قفازاً باليد اليسرى
لعزل جسمه عن المريض عند مالمسته أو العكس بالعكس إذا كان
الفاحص أعسراً(.
 ينبغي أن يكون الضغط بالكترود الفحص على النقطة متوسط الشدة )أي يجب أال يكون شديداً وال خفيفا ً(.
 من أجل تحديد نقطة الفحص يمكننا أن نختار إما شكل الجسم مع التغطية الجلدية له أو نختار العظام فقط عبر
الضغط على زر  3Dالموجود أعلى يسار الشاشة السوداء ،كما يمكن تكبير مكان النقطة عبر المكبرة الموجود
بجانبه ،ويمكن كذلك تغيير اتجاه الطرف المفحوص عبر زر  Rotateالموجود بجانب زر المكبرة )كما في
الشكل(:

 معظم النقاط تقع في نھايات العظام ،لذلك يجب عند فحصھا أن يتجه االلكترود الفاحص داخل تقعر النھاية
العظمية وإلى الداخل بزاوية  °45كما في الشكل:

 يعطي الجھاز  3قياسات لكل نقط ٍة ويجب أن نبقي االلكترود الفاحص على نقطة الفحص حتى االنتھاء من
ق كبي ُر بين
فحص النقطة )عندھا نسمع صوتا ً يدلنا على انتھاء الفحص() ،مالحظةُ ھامةُ :إذا كان ھناك فر ُ
القياسات الثالث للنقطة الواحدة سيعود البرنامج لھذه النقطة إلعادة فحصھا حتى تكون النتائج متقاربة(.
 يوجد عدة برامج تشخيصية في جھاز :BIORS
تشخيص سري ُع )Express analysisلتحديد موقع المشكلة بشكل عام( )فحص  80نقطة(.
-1
ُ
تشخيص بطريقة معمقة حسب طريقة  Dr.Vollأو ) Screening analysisفحص  115نقطة(.
-2
ُ
 -3تشخيص طاقة مسارات الطب الصيني ) Meridian analysisفحص  232نقطة(.
لنوع محد ٍد من األمراض ) Diagnosis analysisيختلف عدد نقاط الفحص حسب المرض(.
تشخيص
-4
ُ
ٍ
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 -5التدرب على الفحص .Trainig
 -6فحص نقاط مختلفة )غير محددة( في أي مكان من الجسم .Voll's device
 نختار أي طريقة من الطرق السابقة ،وبعد االنتھاء من فحص كل النقاط )في أي طريق ٍة كانت( نختار من
الشريط العلوي  Windowsثم نختار .Organs
بياني وملونةً.
برسم
 تظھر أعضاء الجسم
ٍ
ٍ
 اللون األخضر يدل على طاق ٍة طبيعي ٍة للعضو.
 اللون الزھري )طاقةُ زائدةُ قليالً  (Irritationواللون األحمر )طاقةُ زائدةُ أكثر( واللون األحمر الداكن )طاقةُ
زائدةُ كثيراً(.
 اللون األزرق الفاتح )طاقةُ خفيفةُ قليالً  (Fatigueواللون األزرق )طاقةُ أقل انخفاضا ً( واللون األزرق الغامق
)طاقةُ أقل بكثير(.

 كما يمكن أن نختار من قائمة  Windowsقسم  Spineحيث يظھر العمود الفقري:

 يظھر العمود الفقري باأللوان.
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 اللون األخضر يدل على طاق ٍة طبيعي ٍة للفقرة.
ب في الفقرة).(Irritation or Inflammation
 اللون األحمر يدل على وجود طاق ٍة عالي ٍة أو
تھيج أو التھا ٍ
ٍ
تصلب فيھا ).(Lassitude
 اللون األزرق يعني نقصانُ في طاقة الفقرة أو
ُ
 في حال أعدنا فحص المريض بعد فترة يمكن أن نختار من قائمة  Windowsمقارنة  Compareحيث يظھر
الفحص القديم والجديد بجانب بعضھما وبالتالي يمكن مقارنة تحسن الطاقة أو تراجعھا عند المريض من خالل
تغير األلوان.

Scale exponents
________________________________________
اتھاب عام( 90-100 Total inflammation
التھاب الجسيمات( 80-90 Particulate inflammation
سموم( 65-80 Toxic load
طبيعي( 48-65 Norm
40-48 Initial signs of an involution (a hepatosis, a nephrosis, a
األشارات األوليه لألرتداد – ( )myocardiosclerosis, a fibrosis, a cirrhosis, an arthrosis
الكبد -الكلي -والتھاب المفاصل...
ارتداد متقدم( 30-40 Progressing involution
ارتداد سريع( 20-30 Expressed involution
Less than 20 Terminating stage of an involution (an atrophy, an ankylosis,
مرحله خطره من األرتداد والضمور ومرحله سرطانيه( )blastosis, carcinomatosis
________________________________________
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على األخصائي ان يلبس في يديه كفوف كما في الصوره – وكذلك رفع القدم عن األرض بوضع كرسي خشبي او ما
يعزل...
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 -7فحص األدوية والمواد Testing
 يمكن من خالل جھاز  Biorsأن نقوم بفحص أي ماد ٍة سوا ًء أكانت دوائيةً )كيميائيةً( أو عشبيةً أو من مواد
الطب البديل.
 كما يحوي البرنامج العديد من المواد الدوائية أو البديلة المدخلة سابقا ً فيه والتي يمكن أن نستخدمھا للفحص.
ص للمريض بأحد الطرق السابقة.
 من أجل الفحص نقوم أوالً بإجراء تشخي ٍ
 نختار إما مادةً موجودةً في البرنامج  Medicamental testingأو نضع أي ماد ٍة نريدھا في وعاء الفحص
ونختار .Testing from container
 ومن خالل ھذه الطريقة يمكننا أن نعرف تأثير ھذه المادة على جسم المريض ،حيث نقارن بين نتائج فحص
المريض بدون المادة ومع المادة فإذا تحسنت طاقة الجسم )أي تغيرت األلوان إلى األفضل :مثالً من األحمر
الداكن إلى األحمر أو الزھري أو األخضر ،أو من األزرق إلى األزرق الفاتح أو األخضر( فھذا يعني أن ھذه
المادة مناسبةُ للمريض ،أما إذا تراجعت طاقة المريض فھذا يعني أن ھذه المادة ضارةُ للمريض ،وإذا لم تتغير
طاقة المريض فذلك يعني أن ھذه المادة ال تفيد وال تضر المريض.
 نستطيع من خالل ھذه الطريقة أيضا ً معرفة فعالية الدواء قبل إعطائه للمريض وكذلك نستطيع معرفة آثاره
الجانبية )فإذا أعطينا مسكنا ً أللم الظھر مثالً ووجدنا أنه يرجع طاقة الظھر إلى الطبيعي لكنه يؤدي إلى زيادة
طاقة المعدة فوق الطبيعي فھذا يعني أن ھذا الدواء يفيد المريض في تسكين ألمه لكنه يؤثر على معدته،
وبالتالي يجب علينا إما أن نغير الدواء أو نعطي ما يفيد المعدة في ھذه الحالة(.
 طريقة الفحص:
 .1نقوم أوالً بإجراء تشخيص للمريض بأحد الطرق السابقة.
 .2نختار ) Medicamental Testingإذا أردنا أن نفحص مواد موجودة أصالً في الجھاز( ومن ثم نختار
من القائمة السفلية المادة التي نريد فحصھا )حسب خبرة المعالج(.
 .3أو نختار  Testing from Containerإذا أردنا أن نفحص مادة من عندنا )وعندھا نضع المادة في الـ
 Containerونصل الـ  Containerمع جھاز الفحص حيث نصل بين الثقب الذي في وسط الـ
 Containerوبين الثقب الموجود في الجھاز تحت اسم .(Test
 .4نضغط  Begin analysisونعيد فحص النقاط كاملة.
 .5نقارن بين النتائج التي ظھرت لدينا قبل وبعد وضع المادة ونحدد فعالية المادة.
 تسجيل نتائج الفحص  :Record of remediesيمكن لنا بعد أن قمنا بفحص أي مادة على جسم المريض أن
نسجل ھذا الفحص ،نختار  Record of remediesونضع اسما ً لھذا الفحص ثم نضغط تسجيل .Record
 بھذا نكون قد سجلنا المعلومات الناتجة عن ھذا الفحص ،والبرنامج سيقوم بحفظھا كترددات فيه.
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 كما يمكن أن نحفظھا على ذاكرة الجھاز )الذي يحوي ذاكرةً صلبةً( وذلك بوضع عالمة على Writing in
 the EPROM of the deviceوبذلك نكون قد حفظناھا على ذاكرة الجھاز الداخلية مما يسمح لنا
باستخدامھا فيما بعد حتى لو غيرنا جھاز الكومبيوتر الذي نستعمله.
 نقل النتائج الحيوي  :Biotransferويمكن أن نستفيد الحقا ً من المعلومات التي قمنا بتسجيلھا ،من خالل
شحن ھذه البيانات )التي تحفظ على شكل تردد معين( على الماء مثالً أو مواد أخرى ) ،(Homeopathyفمثالً
يمكن أن نقوم بشحن طاقة أو تردد أي ماد ٍة دوائي ٍة مثل الـ  Diclofenacعلى كأس ما ٍء وإعطاؤه للمريض
وھكذا..
 وإلجراء الشحن نضع المادة التي نريد أن نشحنھا )الماء مثالً( في الـ .Container
 نصل الـ  Containerمع الجھاز :حيث نضع االلكترودين األحمر واألسود في الثقبين الجانبيين للـ
 Containerونصل بين الثقب الذي في وسط الـ  Containerوبين الثقب الموجود في الجھاز تحت اسم
.Test
 نختار  Biotransferثم نختار اسم المادة )الموجودة أصالً في الجھاز( أو التي قمنا بفحصھا ثم نضغط زر
 ،Begin transferونستطيع أن نزيد التركيز من خالل نافذة  ،Intensificationويمكن أن نحدد زمن النقل
من خالل  Transfer durationالموجود في األسفل )والزمن يعتمد على كمية المادة التي نريد أن نقوم
بشحنھا( ،وبعد انتھاء الشحن تكون ھذه المادة قابلةُ لالستعمال.
 ومن ميزات ھذه الطريقة أننا نستطيع أن نعطي أي ماد ٍة للمريض )على شكل تردد ھذه المادة( دون اآلثار
الجانبية لھذه المادة )مثالً نعرف أن مادة الـ  Diclofenacلھا تأثي ُر ضا ُر على المعدة ،فإذا قمنا بشحن تردد
ھذه المادة على الماء وأعطينا الماء للمريض فإنه سيأخذ تأثير ھذه المادة دون أن نعرضه لألثر السلبي على
المعدة الناتج عنھا(.

 -8العالج الكھربائي Electrotherapy
 يمكن لنا بعد أن قمنا بفحص المريض أن نجري عالجا ً له.
 من أحد ھذه العالجات ھو العالج بالنبضات الكھربائية.
 وھو عدة أقسام:
عالج كھربائ ُي على النقاط التي قمنا بفحصھا :Procedure room
(1
ُ
 حيث يمكن أن نختار أي نقط ٍة من النقاط التي قمنا بفحصھا ونعطي نبضةً كھربائيةً لھا.
وھنا يجب أن نحدد مواصفات النبضة الكھربائية التي سنعطيھا من خالل النافذة الموجودة في المنتصف
واليسار حسب ما يلي:
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 شكل الموجة :Pulse waveform

وھي إلنقاص الطاقة )نستعملھا إذا وجدنا أثناء الفحص أن طاقة النقطة زائدةُ )لون أحمر((.

وھي لرفع الطاقة )نستعملھا إذا وجدنا أثناء الفحص أن طاقة النقطة ناقصةُ )لون أزرق((.


زمن الموجة )ميلي ثانية( ) :Period (msec.نزيد الزمن في حال
زيادة الطاقة ،ونقلله في حال انخفاض الطاقة.



التردد ) :Frequency (Hzنرفع التردد في حال زيادة الطاقة ،ونقلل
التردد في حال انخفاض الطاقة.



شدة الموجة ) :Voltage (vنرفع الشدة في حال زيادة الطاقة ،ونقلل
الشدة في حال انخفاض الطاقة.



زمن التعرض للموجة ) :Exposure time (min.نزيد الزمن في حال
زيادة الطاقة ،ونقلل الزمن في حال انخفاض الطاقة.
العالج باختيار المرض :Therapy by nosologies

(2


حيث نقوم ھنا باختيار المرض من األمراض الموجودة في النافذة
اليسرى ،حيث يقوم البرنامج لوحده بتحديد مواصفات النبضة الكھربائية وبتحديد النقاط التي سنضع
االلكترود عليھا ،ثم نضغط بداية العالج .Begin therapy



ويحوي البرنامج العديد من األمراض لعالجھا بھذه الطريقة.



وھذه الطريقة فعالةُ جداً في عالج الحاالت اإلسعافية بشكل خاص.
العالج بتأثير النبضة :Therapy by effects

(3

حيث نحدد ھنا ما ھو التأثير الذي نرغبه من النبضة الكھربائية )مثالً



مسكن ألم نختار  ،Analgesicأو مھدئ نختار  ،(Sedativeوھنا يقوم أيضا ً البرنامج بتحديد
مواصفات النبضة الكھربائية ومكان وضع االلكترود وما علينا إال أن نضغط بداية العالج Begin
.therapy
وھنا أيضا ً الفعالية للعالج اإلسعافي أو الداعم في بعض العالجات.



العالج تحت جدول معين :Therapy under the schedule

(4


وھو مشابه للرقم  1الوارد أعاله لكن ھنا يمكن أن نختار أكثر من نبض ٍة
كھربائي ٍة نستخدمھا في نفس الجلسة بشكل متواصل ،حيث نضع إشارة "صح" على المربع الصغير
الموجود بجانب مواصفات الموجة ونحدد المواصفات )كما ورد أعاله( ،ثم نضع إشارة "صح"
أخرى على المربع الثاني الذي ظھر ونحدد مواصفات الموجة وھكذا ،ويمكن أن نضع عدد الموجات
الذي نريده.
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ونحدد شدة الفولتاج الذي نريده من المستطيل الموجودة في أسفل
المنتصف ومن ثم نضغط بداية العالج .Begin therapy

 -9العالج الكھربائي الصيني Electropuncture
 ومن ھذه العالجات أيضا ً ھو العالج بالنبضات الكھربائية الصينية.
 وھو عدة أقسام:
 (1عالج كھربائي على نقاط المسارات :Procedure room
 حيث يمكن أن نختار أي نقطة من نقاط المسارات الصينية .Meridians
 وھنا يجب أن نحدد الطريقة التي نريد استخدامھا من خالل النافذة الموجودة في الوسط حسب ما يلي:
 الطريقة  :Gوھنا نحدد فقط الزمن بالدقائق ) Durationنرفعه إلنقاص الطاقة ونخفضه لزيادة
الطاقة( ،والفولتاج ) Voltageنرفعه إلنقاص الطاقة ونخفضه لزيادة الطاقة( من خالل المستطيلين
الموجودين في يسار الشاشة من المنتصف.
ومن ثم نضغط بداية العالج .Begin therapy
 طريقة  :EPTوفيھا نحدد:
 -1القطبية  :Polarityوھي إما أحادية القطبية  Monopolarأو ثنائية القطبية .Bipolar
 -2حزمة التردد  :Frequency bandوھنا إما أن نختار تردداً ثابتا ً غير متغي ٍر Constant
قيم.
 frequencyأو نختار أن تتغير حزمة التردد بين عدة ٍ
 -3التردد ھرتز  :Frequency, Hzوھنا نحدد قيمة التردد )نزيده لخفض الطاقة ،ونخفضه لرفع
الطاقة(.
 -4تغير التردد  :Frequency changeوھو إما مثلثي  triangleأو مثل أسنان المنشار saw-
.toothed
ثم نحدد أيضا ً الزمن )بالدقائق( والفولتاج )كما ورد سابقا ً(.
ومن ثم نضغط بداية العالج .Begin therapy
 طريقة  :BRTوفيھا نحدد:
 .1الشدة  :Intensificationحيث نختار الشدة )شدة نبضة الرنين الحيوي(.
 .2العكوسية  :Inversionوإما أن نختار تشغيله  onأو إطفاؤه .off
نحدد الزمن )بالدقائق( والفولتاج )كما ورد سابقا ً( ،ومن ثم نضغط بداية العالج Begin
therapy
 طريقة  :VOLLوفيھا نحدد:
 -1شكل الموجة :Pulse waveform
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وھي إلنقاص الطاقة )نستعملھا إذا وجدنا أثناء الفحص أن طاقة النقطة زائدةً )لون أحمر((.

وھي لرفع الطاقة )نستعملھا إذا وجدنا أثناء الفحص أن طاقة النقطة ناقصةً )لون أزرق((.
-2

زمن الموجة )ميلي ثانية( ) :Period (msec.نزيد الزمن في حال
زيادة الطاقة ،ونقلله في حال انخفاض الطاقة.

-3

التردد ) :Frequency (Hzنرفع التردد في حال زيادة الطاقة ،ونقلل
التردد في حال انخفاض الطاقة.
ومن ثم نضغط بداية العالج .Begin therapy

مالحظة :يظھر في أسفل ويسار الصفحة مستطيل صغير يشرح فيه معلوماتُ عن نقطة المسار الصيني التي حددناھا
)اسمھا ،وظيفتھا ،موقعھا ،استطباباتھا ،تقنية إدخال اإلبرة الصينية فيھا(.
عالج حسب المرض :Therapy by nosologies

(2


وھنا نختار المرض من القائمة الموجودة في األيسر ،وسيقوم الجھاز
بتحديد النقاط التي يجب أن نستخدمھا.
ونحن نحدد فقط طريقة العالج النبضي )كما ورد في الفقرة السابقة( ،والزمن والفولتاج )كما ورد
سابقا ً( ،ومن ثم نضغط بداية العالج .Begin therapy
العالج حسب الزمن الصيني :Chronopuncture

(3


وھنا نحدد تاريخ إجراء الجلسة عبر الروزنامة الموجودة في نافذة
البرنامج ،ونحدد المدينة الموجودين بھا )وإن لم نجد المدينة ضمن قائمة المدن الموجودة في
مستطيل  Cityيمكن أن نحدد خط العرض  Latitudeوالطول ) Longitudeويمكن الحصول
عليھما بسھولة من خالل برنامج  Google Earthفي حال كان الشخص ال يعرف إحداثيات موقعه(.



ويعطينا البرنامج أوقات النشاط األعظمي لكل مسا ٍر أو عض ٍو
) (Meridians activity time (by the Sunحسب المكان الجغرافي )(Horary Cycle
والتي تشمل  12عضواً رئيسيا ً )حسب الطب الصيني(.



كما يعطينا توصيات خاصة بھذا اليوم وھي:
-

مسار اليوم .The day of the meridian activity

-

األعضاء األكثر نشاطا ً في ھذا اليوم )التي ال يجب أن نجري لھا عالجا ً(
).Most active (do not conduct the therapy

-

األعضاء التي ال ينصح بإجراء عالج لـھا It is not recommended
.to conduct therapy on
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األعضاء التي ينصح بإجراء عالج لـھا It is recommended to

-

.conduct therapy on
وبعد ذلك يعطينا البرنامج عدة جداول حول نقاط اإلبر الصينية التي

-

ت معين ٍة )واستخدام ھذه النقاط يحتاج لخبر ٍة في نظرية الطب الصيني الختيار
تسيطر في أوقا ٍ
األنسب منھا في العالج(.

 -10العالج بالرنين الحيوي Bioresonance therapy
 وھو من أھم العالجات وأحدثھا في العالم.
متحرك يولد حوله مجاالً كھرومغناطيسيا ً له
جسم
 يعتمد مبدأ الرنين الحيوي على نظرية فيزيائية تقول ":إن أي
ٍ
ٍ
ترد ُد معينُ )ھرتز(" ،وخاليا جسم اإلنسان وجميع الخاليا الحية متحركةُ وتولد مجاالً كھرومغناطيسيا ً.
 وأثبتت الدراسات أنه يمكننا عالج المرض عبر إعطاء موج ٍة كھرومغناطيسي ٍة لھا ترد ُد يعاكس التردد المرضي
معاكس لتردد الجرثومة( أو ترد ُد يماثل التردد للجسم في حال كان التردد ضعيفا ً )مثالً قصو ُر في
)مثالً ترد ُد
ُ
مماثل لھا ينشط خاليا الغدة(.
الغدة الدرقية أي أن تردد خاليا الغدة ضعيفُ وإعطاء ترد ٍد
ٍ
 ويوجد عدة أقسام في ھذا القسم:
 -1العالج بالرنين الحيوي Bioresonance
:therapy
 حيث نختار النقطة التي نريد أن نعطي
النبضة لھا.
 نحدد الشدة  :Intensificationحيث نختار
الشدة )شدة نبضة الرنين الحيوي(.
 ونحدد العكوسية  :Inversionوإما أن
نختار تشغيله  onأو إطفاؤه .off
 نحدد الزمن بالدقائق ،ومن ثم نضغط بداية
العالج .Begin therapy
 -2النقل الحيوي :Biotransfer
 حيث نضع المادة التي نختارھا نحن )حسب الخبرة سوا ًء أكانت كيميائيةً )دوا ُء( أو طبيعيةُ( في
الوعاء  Containerومن ثم نضع االلكترود على النقطة التي نختارھا )والتي كان فيھا مشكلة أثناء
الفحص( ثم نضغط بدء التسجيل  Begin recordونسجل النتائج لنستخدمھا في العالج الحقا ً.
 -3العالج باستخدام العالجات :Therapy by remedies
 ھنا نحدد أوالً النقطة التي نريد تطبيق العالج عليھا.
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 نختار الفئة من العالجات التي نعرف أنھا تناسب المريض من النافذة الموجودة في منتصف يسار
الشاشة )مثالً نختار فئة الحموض األمينية  Aminoacidsأو أية فئ ٍة أخرى(.
 في منتصف الشاشة نختار من نافذة العالجات  Remedyالعالج الذي نريده.
 نحدد الشدة  :Intensificationحيث نختار الشدة )شدة نبضة الرنين الحيوي(.
 ونحدد العكوسية  :Inversionوإما أن نختار تشغيله  onأو إطفاؤه .off
 نحدد الزمن بالدقائق ،ومن ثم نضغط بداية العالج .Begin therapy
 وھنا تنتقل نبضة الرنين الحيوي للمادة التي اختارنھا إلى جسم المريض وتعطيه تأثير المادة.
 -4العالج بالرنين الحيوي المضاد للطفيليات :Antiparasitic bioresonance therapy
 وھو يعالج العديد من الطفيليات والجراثيم والفيروسات.
 نحدد اسم الطفيلي من القائمة الموجودة.
 نحدد الفولتاج من المستطيل في األسفل.
 ثم نضغط بداية العالج .Begin therapy
 والجلسة عبارةُ عن ثالثة أقسام :القسم األول عالج لمدة  7دقائق ،ثم راحة  20دقيقة ثم عالج لمدة 7
دقائق ،ثم راحة  20دقيقة ثم عالج لمدة  7دقائق )أي أن مدة جلسة العالج كاملةً ھي  61دقيقةً(.

-5

العالج بالترددات :Frequency therapy
 وھو قسمان:
 (1طبقا ً للمرض  :According to nosologiesوھنا نختار من القائمة اليسرى أحد القوائم
الموجودة )وھي قوائم بترددات علماء اكتشفوھا( ومن ثم نختار من القائمة المجاورة لھا اسم
المرض الذي نريد معالجته.
سنجد بجانب اسم المرض التردد الخاص بھذا المرض وبجانبه مثلث صغير )إذا ضغطنا عليه
سنجد ترددات أخرى ،وھذه الترددات يجب أن نستعملھا جميعا ً في ھذا المرض ،أي يمكن في كل
جلسة أن نستعمل تردداً منھم(.
في األسفل سنجد مستطيالً يدل على شكل الموجة  :Formإما متعرجة ) Meanderوھي
األقوى عالجيا ً( ،أو جيبية .Sinus
كما سنجد مستطيالً آخر للقطبية  :Polarityإما أحادية ) Monopolarوھي األقوى عالجيا ً( أو
ثنائية القطبية .Bipolar
نحدد الزمن )بالدقائق( والفولتاج )كما ورد سابقا ً(.
ومن ثم نضغط بداية العالج .Begin therapy
 (2طبقا ً لجدولة  :Schadullerوھنا نحن من يحدد التردد الذي نريد أن نستخدمه وزمنه
)بالثواني(.
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حيث نضع إشارة "صح" على المربع الصغير الموجود في النافذة الوسطى ثم نقوم بإدخال
التردد ) Frequency (Hzفي المستطيل )يمكن أن نستخدم أكثر من ترد ٍد في الجلسة الواحدة(
والزمن ) Duration (sبالثواني.
ونختار شكل الموجة والقطبية كما ورد في الفقرة السابقة.
نحدد الفولتاج )ال داعي لتحديد الزمن ھنا ألننا حددناه سابقا ً(.
ومن ثم نضغط بداية العالج .Begin therapy

مالحظةُ ھامةُ جداً :في حال استخدام العالج بالرنين الحيوي )في جميع أقسامه( يجب أن ندھن االكتروادات بالماء
والملح )ألن النبضات الكھرومغناطيسية يمكن أن تؤدي إلى خروج الكترونات من النحاس ،والماء المملح يمتص ھذه
االلكترونات بدالً من أن تدخل جسم المريض(.

 -11طريقة الفيغا Vega
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 التحميل الوظيفي  :Functional loadحيث نختار من القائمة اليسرى األماكن الموجودة ،ويعطينا في القائمة
في المنتصف المكان الذي يجب أن نضع فيه االلكترودات ،نضغط  ، Begin therapyبعدھا يطلب منا أن
نضغط على قضيب المسافة  Press SPACE for continueفيبدأ الجھاز بفحص الطاقة ،ثم يعطي نبضةً
عالجيةً.
 التحليل بطريقة الفيغا  :Vega analysisوھنا نقوم بحص النقاط الموجودة )مع اختيار المادة التي
سنستخدمھا في العالج من خالل المواد الموجودة في قائمة  Materialلنعرف فائدة ھذا العالج على المريض(
ونضغط .Begin analysis
 التحليل بطريقة الفيغا  :Vega-electronوھي نفس الطريقة السابقة لكن المواد الموجودة ھنا كثيرة ومن
فئات مختلفة.

 -12طريقة Ryodoraku
وھي طريقة لفحص المسارات.

 إما بطريقة ناكاتاني Nakatani

أو بطريقة SU-jok
 حيث نفحص النقاط التي تظھر في الصورة ويعطينا
البرنامج طاقة كل مسا ٍر.
وفي النھايه نحصل على الخريطه التشخيصيه كما في التشخيص
فول واألذن ألخ...

DIAGNOSTIC RESULTS

SPINE EVALUATION

VISCERAL ANALYSIS
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 -13الھالة Aura
 وھي طريقة لفحص مستويات الطاقة )الشاكرات .(Chackras
 ونقاط الفحص موجودة في اليدين فقط.
 حيث نقوم بفحص  7نقاط من كل مسار من المسارات الثالث الموجودة في كل يد )ويفضل استخدام الرأس
الصغير اللكترود الفحص( )وبعض ھذه النقاط تحتاج لضغط شديد نوعا ً ما في حال كانت في راحة اليد(.
 بعد االنتھاء من الفحص نضغط على عرض الھالة فتظھر الھالة حول الجسم ونرى من خالل الرسم أماكن الخلل
في ھذه الھالة كما في الشكل أدناه.

 ويمكن أن نختار أن تظھر الھالة إما بشكل بعدين  2Dأو ثالثية األبعاد .3D
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 -14األذن Auri
 الفحص :Auriculodiagnostics
-

حيث نقوم بفحص النقاط المحددة على األذنين )كما ورد في الطرق السابقة أعاله(.

-

يمكن لنا أن نختار أعضاءاً محددةً لنفحصھا )من دون أن نفحص كامل األعضاء( حيث نختار
الجھاز الذي نريد أن نفحصه من مستطيل  Choice route of measurementsمثالً يمكن
أن نختار جھاز التنفس  Respiratory systemفتظھر نقاط الجھاز التنفسي فقط.

 العالج عبر غرفة اإلجراءات :Procedure room
-

وھنا نحدد النقطة التي نريد عالجھا.

-

نحدد طريقة العالج كما ورد في طريقة
العالج الكھربائي الصيني )صفحة
.(26

-

ثم نبدأ العالج.

 العالج حسب المرض Therapy for
:nosologies
-

حيث نختار المرض من القائمة في اليسار.

-

ويعطينا البرنامج النقاط التي يجب أن نستخدمھا.

-

نحدد طريقة العالج كما ورد في طريقة العالج الكھربائي الصيني )صفحة .(26

-

ثم نبدأ العالج.

 ميزة العالج عبر األذن أنه فعا ُل جداً ،لكن يحتاج إلى دق ٍة كبير ٍة بسبب صغر مساحة األذن وتقارب النقاط على
س لاللكترود سوا ُء أكان ذلك في التشخيص أو العالج(.
بعضھا البعض )لذلك نستخدم أصغر رأ ٍ

 -15مالحظات
إلظھار القوائم التي نريدھا )معلومات  ،Informationالتشخيص  ،Diagnosisالتسجيل  ،Registrationاألعضاء
 ،Organsالعمود الفقري  ،Spineالھالة  (Auraيمكن أن نضغط على زر  Windowsأو نقف بالفأرة على
المستطيل العلوي لنافذة البرنامج ونضغط على الزر األيمن للفأرة قتظھر قائمة منبثقة فيھا ما سبق ونحن نختار منھا ما
نريد كما في الشكل:
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عام العالج
 اختيار الطريقة المناسبة للعالج يعتمد على خبرة المعالج ودراسته وحالة المريض ،لكن
بشكل ٍ
ٍ
الكھربائي والعالج عبر األذن فعا ُل جداً في عالج الحاالت اإلسعافية ،والرنين الحيوي فعا ُل جداً في عالج
الحاالت المزمنة ،ولكن كما ذكرنا خبرة المعالج ھي األساس.
خاص بالمعالجين الفيزيائيين الذين ھم أصحاب
 ھناك قس ُم للعالج الفيزيائي  Electro physiotherapyوھو
ُ
الخبرة في ھذا المجال.
حيوي( بدون نقاط محددة )أي في حالة كان على
رنين
 عندما نجري جلسةً للمريض عبر يديه )مثالً جلسة
ٍ
ٍ
المريض أن يمسك بااللكترودات ھو بدون أن نستعمل نحن االلكترود الفاحص بيدنا( نضع االلكترودين
االسطوانيين في الجكين األحمر واألسود ،ويمسك المريض االلكترود األحمر في يده اليمنى واألسود في يده
اليسرى.
 يمكن استخدام ھذا الجھاز في الطب الكالسيكي والبديل معاً ،فالطبيب الكالسيكي يستطيع أن يحدد مكان المشكلة
عند المريض وبالتالي يتوجه إلى المرض ومن ثم يمكن أن يتابع بالفحوص الكالسيكية االعتيادية )مثالً إذا ظھر
مشكلة في طاقة أو مسار المرارة فيستطيع الطبيب أن يجري للمريض فحصا ً باألمواج ما فوق الصوتية
التھاب في المرارة أو حصياتُ فيھا ويعالج ھذا الموضوع( ،كما ويمكن
 Ultrasoundللتأكد ما إذا كان ھناك
ُ
أن بعالج عبر الجھاز إما باختيار المواد الدوائية الموجودة في البرنامج أو باستخدام الرنين الحيوي المضاد
للفطريات أو العالج بالرنين الحيوي حسب نوع المرض كما ذكر آنفا ً.
 وكذلك االختصاصي بالطب الصيني يستطيع استعمال الجھاز في التشخيص والعالج كما ورد أعاله.
 واختصاصي الطاقة أيضا ً يمكنه استعمال الجھاز لفحص الھالة.
 كما ويمكن استعما الجھاز بالعالج المثلي أو .Homeopathy
 إضافةً إلمكانية استعمال الجھاز في العالج الفيزيائي.
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