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No quadro da sua Medicina Bioinformativa, o Dr. W. Ludwig® trouxe estas
descobertas biofísicas para a aplicação prática.

O Dr. Ludwig® desenvolveu, há mais de 30 anos, equipamentos de tecnologia
médica; não para estimularem as estruturas materiais, mas sim o “campo
biológico” do ser humano. O estímulo dá-se por meio dos chamados efeitos de
ressonância biológica.
Entretanto, um prerrequisito para os efeitos de ressonância biológica é que este
campo eletromagnético artificial simule a tranquilidade da natureza, de forma
precisa e na proporção correta. (Vide “características únicas” dos equipamentos
AMS - “três vetores normais biológicos“ : o espectro de Schumann, o
espectro geomagnético e o espectro da frequência solar.)
Os três vetores normais biológicos são o prerrequisito para uma ressonância
biológica! Além da força do campo magnético, da forma do impulso e da(s)
frequência(s) correta(s), eles formam as qualidades decisivas para a eficiência
fisiológica de um equipamento de campo magnético pulsante.
Pois o organismo “entende” apenas os sinais que se encontrem dentro do limiar
de reação fisiológica em relação à força do campo magnético – conhecido como
“Janela de ADEY” ou “janela biológica”.
Somente os equipamentos de campo magnético desenvolvidos pelo Dr. Ludwig®
emitem um sinal eletromagnético baseado na natureza. Em relação ao decorrer
do tempo, esse sinal corresponde à transmissão dos impulsos do nosso sistema
nervoso. Esses “potenciais de ação”, como são chamados, destacam-se por um
rápido aumento e uma lenta diminuição de cada impulso.
A alta eficiência da Medicina Bioinformativa do Dr. Ludwig® está fundada no fato
de o terapeuta poder aplicar esse conceito terapêutico e trabalhar paralelamente
em vários níveis de informação e de terapia.
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Somente a Medicina Bioinformativa desenvolvida pelo Dr. W. Ludwig® dá
ao terapeuta a possibilidade de atuar paralelamente sobre todas as
quatro vias condutoras do organismo com o seu tratamento:
● Transporte de substâncias (moléculas) na circulação sanguínea
● Transporte de cargas elétricas (íons) em um sistema analógico de
corrente contínua
● Transporte de luz (energia) no sistema dos meridianos
● Transporte de sólitons (informação) no sistema nervoso digital.

O CEPES-Laser® produz diversos efeitos sinergéticos!
Dependendo do tratamento, a Medicina Bioinformativa permite que os processos
a seguir sejam combinados entre si e melhorados: laserterapia e terapia com
campo magnético, terapia de informação exógena e endógena, terapia da
biorressonância, acupuntura, homeopatia, fitoterapia, terapia de drenagem,
terapia autóloga, terapia natural e muitas outras.
Tomando o CEPES-Laser® como exemplo, é possível elucidar bem a
implementação técnica de uma combinação de diversos processos comprovados
da medicina natural. É um excelente exemplo para um tratamento sinergético. O
CEPES-Laser® trabalha paralelamente em todas as quatro vias condutoras (vide
acima).
A combinação de vários campos eletromagnéticos pulsantes (campo magnético
pulsante em combinação com luzes e cores / colorpuntura ou com infravermelho
/ CEPES-Laser®) e a transmissão paralela de informações do corpo ou de fora
do corpo / substratos produz claros efeitos sinergéticos!
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O CEPES-Laser® oferece três formas de tratamento, que podem ser realizadas
concomitantemente:

Laser infravermelho – campo magnético pulsante – transmissão de
substratos
O CEPES-Laser® ativa os processos bioenergéticos de regulação do organismo
ao nível das células, estimula o campo biológico do ser humano, é responsável
pelo controle do crescimento e regeneração, apoia e ativa as forças de autocura.
Por isso, o CEPES-Laser® provoca efeitos locais e sistêmicos, tornando-se
portanto muito versátil.

Imagem: CEPES-Laser® - um laser infravermelho soft, com campo magnético e
peça de encaixe para a ampola para a transmissão de substratos
O CEPES-Laser® é um laser infravermelho soft (valor médio 650 nm) que
dispõe ainda de um campo magnético pulsante (7,8 Hz). Ele tem, portanto, uma
grande capacidade de penetração no organismo. O campo magnético apoia os
efeitos do laser de forma eficaz!
Além disso, o intervalo da luz do laser pode ser automaticamente regulado com:
Modo CW (= “radiação contínua”) ou 1,2 Hz (= Frequência de Nogier)
A frequência fisiológica do campo magnético (7,8 Hz) pode ser usada ao mesmo
tempo como caminho de transporte e informação (= onda portadora) para
informações biológicas de fora do corpo (exógenas) e de dentro do corpo
(endógenas) - exemplo: para meios homeopáticos, medicamentos, bioterápicos,
o próprio sangue, alergênicos, Florais de Bach e espagírica.
O CEPES-Laser® possui uma peça de encaixe com um furo para inserir ampolas
de vidro, nas quais serão colocadas as respectivas informações biológicas. Os
espectros de freqûencias podem ser facilmente transportados dos substratos,
usando o campo magnético como onda portadora.
A peça de encaixe também serve para espalhar a irradiação da luz do laser,
podendo, assim, cobrir facilmente uma maior superfície da pele no tratamento,
por exemplo, de feridas, hematomas etc.
O CEPES-Laser® trabalha ao nível bioenergético do organismo. O feixe do laser
voltado para os pontos de acupuntura será transmitido aos meridianos
(condutores de luz).
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Um campo magnético pulsante com uma frequência fisiológica do pulso (7,8 Hz)
tem uma capacidade de penetração de 30 cm (importante para o desbloqueio de
cicatrizes!). Ele apoia o efeito do laser de forma sustentável, por meio da
estimulação da ressonância do campo biofotônico. É importante saber: o laser
não requer uma grande potência para atingir o limiar de reação do organismo.
Por isso, o CEPES-Laser® dispõe somente de uma potência aproximada de 0,5
mW. Além disso, há muitas outras vantagens.
O CEPES-Laser®:
● é pequeno e fácil de manusear com diminuto consumo energético
● não há uma influência negativa dos substratos durante a oscilação (por
exemplo, destruição dos meios homeopáticos por meio de um forte campo
magnético ou uma interferência dos sinais desejados por poluição elétrica).
O CEPES-Laser®:
Um verdadeiro multitalento: efeitos locais e sistêmicos!
O CEPES-Laser® é um verdadeiro multitalento e tem probabilidade de ser bemsucedido na acupuntura. Sobretudo crianças e idosos, que não apreciam a
aplicação de agulhas, reagem bem à aplicação do soft laser, totalmente indolor e
inofensivo, seja durante uma sessão de acupuntura na boca, na cabeça, na mão,
nas orelhas, no corpo, seja durante a terapia neural e no tratamento dos campos
de interferência, no tratamento das zonas de Head, nos trigger points (pontos de
gatilho), nos chakras, no desbloqueio de cicatrizes e na solução de bloqueios
emocionais. Por último, mas não menos importante, na cicatrização nas áreas da
odontologia e medicina desportiva, na acupuntura bucal, assim como para
detectar e tratar campos de interferências (odontológicos)...
Devido à sua multifuncionalidade, o CEPESLaser® oferece um vasto campo de
atuação e é, portanto, usado no mundo inteiro por clínicos gerais, médicos em
medicina complementar e naturopatia, acupunturistas e terapeutas naturais,
homeopatas, otorrinolaringologistas, dentistas, dermatologistas, veterinários
holísticos, naturopatas, ortopedistas, fisioterapeutas, e também na área estética.
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O CEPES-Laser® na medicina humana:
Exemplos práticos do uso e aplicação
O CEPES-Laser® no consultório de otorrinolaringologia
Dr. Ulrike Heller, em Tübingen*
A quantidade de pacientes que sofrem de doenças crônicas tem aumentado de
forma constante. Muitas vezes, elas são causadas por bloqueios na regulação,
motivo pelo qual a terapia alopática nem sempre dá resultado. Neste caso, a
preferência recai sobre medidas regulatórias primárias. No meu consultório, o
CEPES-Laser® é, portanto, um componente importante da terapia tanto para
doenças crônicas quanto para as agudas. Através da combinação do Softlaser
infravermelho e do campo magnético pulsante, ele une em si diversos princípios
ativos e funcionais no sentido da estimulação regulatória e, assim, pode ter a sua
gama de aplicação ampliada.
A cada dia que passa, se renova o meu entusiasmo pelo rápido efeito que o
CEPES-Laser® traz.
________________________________________________________________
O tratamento requer somente poucos minutos, é praticamente indolor e
sem efeitos colaterais. O efeito terapêutico pode ser amplificado através
da aplicação adicional de, por exemplo, medicamentos homeopáticos,
sangue do paciente etc. na peça de encaixe do laser.
Geralmente, realizo o tratamento com a frequência de NOGIER “U” que tem um
efeito antiflogístico e estimulante. Os pontos de acupuntura, a cicatriz, etc. são
irradiados por 15 segundos com intervalos a cada segundo. O tratamento de
irradiação terá uma curta interrupção sempre após 1 segundo.
Utilizo o CEPES-Laser® para o tratamento das seguintes doenças:
►
►
►
►
►
►
►

Rinite alérgica sazonal e perene
Faringite
Laringite
Disfonia funcional
Afta
Herpes simplex
Tinnitus

Mas também uso o CEPES-Laser® para:
► Acupuntura bucal
► Para detectar campos de interferência nos dentes
► desbloquear cicatrizes
► e em substituição de agulhas na acupuntura em crianças e
idosos.
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*Fonte: Publicação comemorativa para o Dr. W. Ludwig® pelo seu aniversário de 75
anos: BIOINFORMATIVE MEDIZIN. Ein Lesebuch aus der Praxis für die Praxis (MEDICINA
BIOINFORMATIVA. Um livro da prática clínica para prática clínica). Weikhersheim 2002

Quero fornecer aqui maiores detalhes do tratamento com o CEPES-Laser® em
alguns quadros clínicos.
Rinite alérgica
Na presença de sintomas alérgicos graves, trato os seguintes pontos de
acupuntura, num intervalo de alguns dias ou uma semana:
Pontos da orelha: 55, 78, timo, interferon, ACTH, eventualmente pontos de
sedação, pontos do corpo: Point de Merveille (entre as sobrancelhas), Bl 1 +2,IG
4
Além do mais, introduzo uma ampola de Allergie-Injektopas na peça de encaixe
para aumentar o efeito do laser (processo conhecido como homeosiniatria).
Em alguns pacientes, pude observar que eles ficaram praticamente sem sintomas
durante a época de libertação do pólen com apenas um tratamento.
Faringite com dificuldades de engolir
Aplico o CEPES-Laser® na mucosa da parede posterior da faringe e nas tonsilas
ou nas cicatrizes após uma tonsilectomia. Muitas vezes, as dores já diminuem
após alguns minutos.
Frequência do tratamento: Diariamente ou a cada dois dias.
Laringite e disfonia funcional
Pontos do corpo: E 9, R 27, P 11, mucosa da parede posterior da faringe, as
tonsilas ou cicatrizes após tonsilectomia.
Além do mais, pode-se acrescentar fósforo (por exemplo, D6) ou procaína na
peça de encaixe. Às vezes, a voz tem melhora imediata e estabiliza-se após
algumas repetições do tratamento, em intervalos de alguns dias a uma semana.
Herpes simplex e aftas
As bolhas são tratadas com o laser em intervalos de um a dois dias por
aproximadamente 15 segundos (eventualmente com procaína na peça de
encaixe do CEPES-Laser®).
Perda de audição e tinnitus
Pontos da orelha: Por exemplo, 55, linha sensível, pontos do ouvido, Jerome,
pontos sensíveis na zona da vértebra cervical (especialmente C6/C7), vértebras
torácicas etc., pontos de sedação, pontos do corpo: VB 20, TA 21, P 20, ID 3
O efeito pode eventualmente ser melhorado inserindo-se Lymphomyosot na peça
de encaixe.
Dores faciais em casos de campo de interferência na região dos dentes
O dente em questão passará por uma irradiação na zona da raiz com a
frequência NOGIER “U”, por aproximadamente 15 segundos .
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Se houver um campo de interferência nos dentes, o alívio das dores faciais pode
durar vários dias. Se o teste der positivo, o dentista pode constatar
frequentemente a existência de um dente infectado.
A lista dos tratamentos possíveis com o CEPES-Laser® continua. Ele é essencial
para o meu tratamento naturopático, pois através dele é possível obter efeitos
reguladores, regenerativos e analgésicos.
É – para o bem dos pacientes – altamente desejável que a terapia com o CEPESLaser® ainda encontre muitos adeptos.

O CEPES-Laser® para o tratamento de campos de
interferência
Dr. Ulrike Heller, otorrinolaringologista, Tübingen*
Muitas vezes, os pacientes com doenças crônicas sofrem de bloqueios na
regulação causados por campos de interferência, por exemplo, nos dentes, nas
tonsilas e nos seios da face. Cicatrizes também constituem um campo de
interferência. Elas podem gerar desconfortos na coluna vertebral, nas
articulações, na cabeça e no aparelho digestivo. Infelizmente, estes campos de
interferência não são levados em consideração no diagnóstico e tratamento
alopáticos.
O CEPES-Laser® também pode ser útil na busca de campos de interferências.
Ele se diferencia do softlaser infravermelho por meio de um campo magnético
pulsante adicional e une, assim, nele próprio, vários princípios funcionais e
ativos. Desta forma, ele pode ser aplicado num campo mais vasto. O CEPESLaser® não tem de ser colocado diretamente sobre a região tratada durante a
terapia. O seu efeito já pode ser sentido a vários centímetros de distância, e por
isso ele é apropriado para o tratamento de campos de interferências nos dentes.
O tratamento dura pouco tempo, é indolor e quase não tem efeitos colaterais. O
efeito terapêutico pode ser amplificado através da aplicação adicional de, por
exemplo, medicamentos homeopáticos (Kieferostitisnosode nos campos de
interferência nos dentes) na peça de encaixe do laser. Geralmente, realizo o
tratamento com a frequência de NOGIER “U” que tem um efeito antiflogístico e
ativador. Os pontos de acupuntura, a cicatriz, etc. são irradiados durante 15 a 30
segundos em intervalo de segundos; sendo que o tratamento de irradiação terá
uma curta interrupção após cada segundo.
Gostaria de relatar alguns tratamentos com o CEPES-Laser®, que foram bemsucedidos na eliminação de campos de interferência e foram realizados na minha
clínica especializada em otorrinolaringologia.
Paciente 1
Há mais de 2 anos o Sr. S. (22 anos) vinha reclamando de dores faciais no lado
esquerdo, que se espalhavam até o olho esquerdo, e de dificuldades para
respirar pelo nariz. Uma cirurgia nos seios da face com correção do septo nasal
não trouxe nenhuma melhora. Pouco antes dos problemas terem começado,
todos os 4 sisos haviam sido extraídos e o processo foi muito complicado,
sobretudo no maxilar esquerdo. Na área das cicatrizes deixadas pela extração,
foi realizada um tratamento com laseracupuntura nos maxilares superior e
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inferior com a frequência Nogier sempre por aproximadamente 30 segundos.
Depois disso, o paciente ficou completamente livre dos problemas. A melhora
deu-se já pouco depois da acupuntura com laser. Os desconfortos devem ter sido
originados pelas cicatrizes da extração.
Paciente 2
A senhora R (27 anos) sofria já há muitos anos de dificuldade em respirar pelo
nariz esquerdo, de inflamação recidiva e resistente a terapias no olho esquerdo,
e de problemas no ombro esquerdo. Também havia uma inflamação recidiva na
narina esquerda. Antes do início dos problemas, todos os 4 sisos tinham sido
extraídos. Os dentes 2/3 e 3/3 passaram por um tratamento de canal. Mesmo
após o tratamento com laseracupuntura na zona destes dentes, os sintomas não
melhoraram. Somente após o tratamento de laseracupuntura de todas as 4
cicatrizes oriundas da extração dos sisos foi que os problemas no ombro e no
olho esquerdo desapareceram completamente e a respiração normalizou-se. Aqui
também o campo de interferências eram as cicatrizes deixadas pela extração.
Paciente 3
A senhora A. (75 anos) sofria de problemas crônicos no ombro direito, de
inflamação do olho direito e de tensão muscular na região direita da nuca. Antes
ela tinha tido um abcesso no dente 2/1. Após a sua extração, foi feito um
tratamento de canal. O dente 3/1 também tinha passado por um tratamento de
canal. Após o tratamento com laseracupuntura nas zonas onde tinha sido feito o
canal do dentes 2/1 e 3/1, os problemas desapareceram no mesmo dia. Ela já
conseguia movimentar livremente o ombro direito. O processo inflamatório na
região da raiz do dente deve ter sido responsável pelo desconforto que ela
sentia.
Paciente 4
O senhor M. (41 anos) queixava-se há seis semanas de um zumbido no ouvido
direito, e há muito tempo de desconforto no ombro direito. Ao examinar a coluna
vertebral, foi identificada uma miogelose paravertebral acentuada na parte
superior direita da coluna torácica. Além da acupuntura no ouvido com o laser, a
miogelose na coluna torácica foi irradiada com laser por aproximadamente 1
minuto. Ainda no mesmo dia o zumbido e o desconforto no ombro
desapareceram. Uma acupuntura realizada anteriormente por um colega não
tinha surtido efeito. O campo de interferências pode ter sido a miogelose na
vértebra torácica.

Tratamento de alergias
O CEPES-Laser® em combinação com o MEDISEND® super
Uma paciente sofria há muitos anos de uma alergia a pólens de plantas arbóreas,
que lhe causava uma rinite pronunciada e conjuntivite alérgica, além de asma e
temperatura elevada. Os sintomas somente podiam ser controlados com Cortisol
oral e um spray contra asma a base de cortisona. Um tratamento de
hiposensibilização teve de ser interrompido devido a efeitos colaterais.
Quando os pólens de plantas arbóreas começaram a voar de novo, iniciei a
terapia descrita a seguir: semanalmente um tratamento de 10 minutos com o
MEDISEND®super, sendo que havia uma gota do sangue, da saliva e a
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secreção nasal do paciente, além de pólens de plantas arbóreas e de água da
chuva no MEDICUP / recipiente de entrada. Tudo modulado ao sinal terapêutico.
O MEDISEND®super está automaticamente ajustado ao ciclo de frequência
(1000 Hz – 1 Hz).

Imagem: MEDISEND®super com Magneto-Schlaufe (laço-Magneto) e
MEDICUP – terapia de campo magnético e de biorressonância em um sistema
Em seguida, foi feito um tratamento de laseracupuntura com o CEPES-Laser® e
uma ampola de Allergie-Injektopas inserida na peça de encaixe do laser.
Foram irradiados os pontos da orelha 55, 78, timo interferon, olho, linha sensível
e VB 20 bilateral., B 1 + 2, IG 20, BP 3 e IG 4.
Já após a primeira sessão, a paciente ficou livre dos problemas – até mesmo
mediante contato direto com o pólen de plantas arbóreas.
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Sobre o uso do CEPES-Laser® e MEDICUR® no esporte de
alto nível competitivo/ Seleção Alemã de Remo
Carolin Seidel, fisioterapeuta desportiva, em SaarbrückenDudweiler
... Gostaria de descrever aqui minhas experiências no manuseio com o
CEPES-Laser® e o equipamento MEDICUR®, no acompanhamento da
Seleção Alemã de Remo.
Já faz dois anos que acompanho a equipe, mas a concentração na
primavera de 2009 em Sabbaudia (Itália) provou ser um grande desafio
para mim no campo terapêutico.
Devido ao novo tipo e ao método de treino, agora mais intenso, os
atletas sofriam de dores na coluna vertebral, sobretudo pela maior
exigência dos músculos e tendões.
Além da terapia física com eletroterapia e ultrassom, foram utilizados,
sobretudo, métodos para estimular a autocura e o processo de
autorregulação.
Como resultado de treinos fortes e intensos, os atletas apresentaram
cansaço muscular e interferências funcionais, em especial, epicondilite
lateral e medial do úmero, sintomas da síndrome do túnel do carpo,
Thoracic-outlet (síndrome neurovascular de compressão na àrea do tórax
superior), dores nas vértebras torácicas, nos ombros e nos braços, e
bloqueio da articulação sacroilíaca com miogelose e pontos de gatilho
ativos.
Foi nesse contexto que veio o CEPES-Laser®, para melhorar o estímulo
regenerativo em combinação com acupuntura e tratamento dos pontos de
gatilho.
O tratamento a laser foi totalmente indolor e eficaz, sendo muito bem
aceito pelos terapeutas e pelos atletas. Em combinação com o tratamento
com infravermelho e campos magnéticos, ele apoiou o processo
regenerativo e criou um equilíbrio muscular.
Logo depois de algumas poucas sessões para a liberação dos músculos
com apoio do laser, os atletas apresentaram uma diminuição do tônus
muscular e das dores.
Devido à repercussão positiva na Seleção relativa ao trabalho com o
CEPES-Laser® e com o equipamento MEDICUR®, quero lhe agradecer
pela oportunidade de poder continuar a usar com sucesso esse tratamento
terapêutico eficaz na minha profissão como fisioterapeuta desportiva...
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Imagem: MEDICUR® com porta-ampolas
Em julho de 2009 acompanharei a seleção em Lucerna durante a Copa do
Mundo de Remo e, antes do Campeonato Mundial em Poznan (Polônia),
estarei com eles durante a concentração de três semanas em Ratzeburg.
Aqui também farei uso intensivo dos dois aparelhos e, como das outras
vezes, o tratamento será bem-sucedido...

A seguir, minha idéia de tratamento no esporte de alto
nível competitivo / Seleção Alemã de Remo
Como os períodos de regeneração dos atletas eram sempre muito
reduzidos e havia muitas situações de sobrecarga, apliquei regularmente o
equipamento MEDICUR® na frequência 7,8 (vermelho) nos locais
sobrecarregados, enquanto os massageava, tendo obtido assim um efeito
harmonizador. A aplicação paralela à massagem deu-se de forma fácil e
não custou nem tempo nem esforços adicionais.
O laser pode também ser bem utilizado de forma a economizar tempo. Na
aplicação de aproximadamente 30 segundos por ponto, atinge-se
rapidamente um tratamento com acupuntura ou dos pontos de gatilho.
Por exemplo, para dores dos ombros causadas por sobrecarga
Intestino grosso 15
Intestino grosso 11
Intestino grosso 4
Intestino delgado 3

Relaxa os tendões e ligamentos, alivia dores
Ponto principal para problemas musculares no
antebraço, epicondilite úmero-radial, dores das
extremidades superiores
Ponto principal contra dores
Tensão muscular e limitação de movimentos da
nuca e da região dos ombros
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Intestino delgado 11

TA 5

Vesícula biliar20
Vesícula biliar21
Vesícula biliar34
BP 9
Estômago 38

Problemas nas escápulas e região, sobretudo
problemas com a rotação externa. Ponto de gatilho
no músculo infraespinhal
Alivia dores na zona da extremidade superior
Síndrome cervicobraquial, tensão na musculatura
da nuca
Ponto de gatilho da região dos ombros, para
miogelose na região dos ombros
Ponto mestre dos tendões
Ponto distante para dores no ombro
Ponto distante para dores agudas e problemas de
abdução na articulação do ombro

Para aumentar os efeitos nos pontos de acupuntura, pode-se utilizar
adicionalmente um compartimento de ampolas. Aqui recomendamos uma
ampola de Traumeel para os processos graves. Zeel com o princípio ativo
Rhus Toxidendron é indicado para todos as afecções dos tendões e dos
músculos. Petadolex é apropriado para aliviar cãibras. Os preparados para
os meridianos podem ser utilizados como amplificadores, dependendo do
ponto de acupuntura.
Também foi importante melhorar o sistema imunológico ou bloquear
infecções ainda em estágio inicial, a fim de fortalecer o corpo como um
todo.
Intestino grosso 4
Estômago 36
BP 6
B4
VC 6
B 23

Para todos os resfriados
Imunoestimulante, tonificação do Qi
em todos os estados de fraqueza, efeitos físicos
e harmonizadores
Ponto de tonificação na convalescença
Portal da vida, fortalece o Yang, relaxa tendões e
ligamentos
Para o cansaço físico e mental
Ponto principal para o fortalecimento da força vital
tensão muscular na área lombar

Estes exemplos das aplicações não têm pretensões de serem completos,
mas consegui por meio desses tratamentos aliviar ou eliminar
completamente a dor de muitos atletas.
Claro que ainda farei outros experimentos de uso, assim como
experimentarei outras terapias e os manterei informados.
Carolin Seidel
Sportphysiotherapeutin (terapeuta desportiva)
Im Allment 14
66125 Saarbrücken-Dudweiler
Im Allment 14
66125 Saarbrücken-Dudweiler
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O CEPES-Laser® em combinação com o MEDISEND®super,
um enriquecimento essencial para teste e terapia
holísticos.
Dr. Klaus-Dieter Preis
... Após ter aprendido durante muitos anos, com o pensamento da terapia
neural, a entender a doença como um problema regulador que atinge o ser
humano em sua totalidade - corpo, mente e espírito -, dois métodos
biodiagnósticos ou terapêuticos vieram enriquecer sobremaneira minha prática
médica: o teste muscular cinesiológico e a terapia de campo magnético com a
utilização do MEDISEND®super, e do CEPES-Laser® do Dr. Ludwig®.
O teste muscular cinesiológico, como o conheci em sua forma mais eficaz com o
Dr. Von Hoff, de Hamburgo, trouxe uma enorme contribuição, para a antecipação
do diagnóstico de obstáculos terapêuticos e campos de interferência. Campos de
interferência, "um tecido patologicamente alterado que se encontra em um
estado de estimulação constante não fisiológico, decorrente de uma irritação
extremamente forte ou prolongada, ou da soma de irritações não eliminada” (3),
precisam ser considerados no entendimento de toda doença, na qual uma causa
natural da patologia não seja evidente ou um sintoma perdure de maneira
inexplicável. Em muitos casos, a injeção de procaína da terapia neural, aplicada
no campo de interferência encontrado, constitui o tratamento mais eficaz para
fortalecer as forças de autocura do corpo e bastante vezes para diminuir os
sintomas como um fenômeno instantâneo. Porém, este procedimento não é
possível em qualquer paciente devido à dor causada pela injeção. São
necessárias alternativas, especialmente para crianças e pacientes cujos campos
de interferência se encontram na arcada dentária, como ainda para todos que se
neguem a tratamentos com injeções. Na minha opinião, justamente por essas
razões, os aparelhos terapêuticos desenvolvidos pelo Dr. LUDWIG, o
MEDISEND®super e o CEPES-Laser® deram provas de sua grande utilidade.

Seis casos como exemplo
Caso 1:
Uma mulher de 39 anos se queixa de dores no lado esquerdo do quadril que
irradiam até a parte lateral externa do pé esquerdo, e de adormecimento parcial
de sua perna ao ficar em pé por muito tempo. Sob o aspecto ortopédico, levantase a suspeita de uma radiculopatia L5 à esquerda.
O teste cinesiológico indicou como resultado a pressão sobre os maxilares,
causada pelas coroas dos dentes superiores e inferiores esquerdos. Depois do
teste dos medicamentos Sanum Arthrokehlan A, Mukokehl, Pefrakehl, e do Pulpa
dentis D30, resultou uma série de tratamentos com o MEDISEND®super, em
que os medicamentos foram colocados no recipiente de entrada MEDICUP.
O tratamento foi aplicado uma vez por dia. A paciente recebeu
a radiação com o laço na área do maxilar esquerdo. Como frequência foi
escolhido o gráfico de frequência automático, com potência “10” e gama de
frequências “1000 Hz – 1 Hz”. Depois disso, os sintomas da paciente
praticamente desapareceram.
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Caso 2:
Uma mulher de 29 anos, mãe de uma filha de dois anos, havia feito uma
curetagem antes e depois dessa gravidez, respectivamente na décima terceira e
décima quarta semana de gravidez. Além disso, ela apresentava uma
menstruação irregular. O teste cinesiológico indicou como resultado um campo
de interferência no maxilar inferior direito (4/1). No dentista foi constatado um
cisto e realizada uma curetagem dentária. Depois de o teste continuar
apresentando um enfraquecimento do dente, a paciente submeteu-se a uma
magnetoterapia e o dente se estabilizou. A partir de então, ela teve uma
gravidez estável.
O tratamento com o MEDISEND®super mostrou-se bastante útil para todos os
pacientes que após um tratamento odontológico, especialmente ao retirar as
obturações de amálgama, reclamavam de dor ou hipersensibilidade nos dentes
ou no maxilar. Geralmente obtém-se uma sensível melhora após uma série de
cinco a dez tratamentos com MEDISEND® super, com os respectivos
preparados Sanum que já foram testados com o Pupitis dentis nosode D30.
Tanto na alopatia como também entre muitos naturopatas, o significado dos
dentes no quadro patológico é fortemente subestimado. De acordo com a opinião
de experientes praticantes da terapia neural, aproximadamente 70% a 80% dos
campos de interferência encontram–se na região da boca, nariz, garganta e dos
seios da face (4). Os testes cinesiológicos confirmam a extrema importância da
arcada dentária e dos maxilares (compare também número 5). De acordo com a
minha experiência, isso também vale para muitas doenças que se manifestam na
infância e juventude. Quando se compreende a natureza do campo de
interferência de muitas doenças, a terapia com o CEPES-Laser® oferece uma
possibilidade extraordinária de influenciar este processo de maneira reguladora.
Dores nas articulações ou no sistema ósseo em crianças sempre precisam ser
relacionados com a arcada dentária e o maxilar.
O caso 3 pode servir de ilustração:
Um garoto de 13 anos reclama de dores no joelho esquerdo, após fazer
movimentos que forçam, como jogar futebol ou subir escada. Colegas cirurgiões
constataram um afrouxamento bem manifesto na apófise da parte superior da
tíbia, como na síndrome de Osgood-Schlatter, considerando plausível proibir a
prática de esportes. No teste cinesiológico apareceu como problema um dente do
siso ainda não manifesto no maxilar inferior esquerdo. O tratamento do paciente
com CEPES-Laser® e a aplicação de um preparado Sanum no local fez a dor no
joelho cessar.
As doenças dermatológicas em crianças, especialmente na região facial, precisam
ser consideradas em relação a um problema odontológico.
Caso 4:
Em um menino de 8 anos, aparece no meio da coluna torácica um eczema com
um tamanho de aproximadamente 2 x 6 cm. Através do teste cinesiológico,
constata-se como campo de interferência um incisivo despontando no maxilar
superior esquerdo. A aplicação diária de laser nesse dente com o CEPES-Laser®,
com uma duração de 1 a 2 minutos, fez com que o eczema desaparecesse.
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Caso 5:
Uma criança de 15 meses apresenta uma neurodermite na região facial. O teste
cinesiológico acusa um bloqueio causado por glúten e uma pressão no campo de
interferência através de dentes nascendo na área do maxilar superior e inferior.
Um tratamento com campo magnético, com o MEDISEND®super, no plexo solar
com Gliadin D6/ D12 / D30, com a aplicação simultânea de laser na região do
maxilar e o uso de um medicamento homeopático fizeram com que alterações
dermatológicas desaparecessem nitidamente em uma semana.
Cicatrizes também, especialmente na região umbilical de crianças, podem
aparecer como campo de interferência.
Caso 6:
Uma menina de dois anos apresenta um eczema com uma dimensão maior que
uma moeda de um real, em volta do umbigo. A aplicação diária de laser com o
CEPES-Laser® fez a mancha retroceder consideravelmente em uma semana.
Em muitas doenças agudas, especialmente em crianças e jovens mas também
em adultos, pode-se utilizar o CEPES-Laser® diariamente no âmbito da terapia
neural ou da medicina auricular.
No meu consultório de clínica geral, a aplicação de laser em dentes nascentes faz
parte do procedimento terapêutico diário para diversos sintomas. Insônia,
conjuntivite unilateral e dores de cabeça são motivos para uma terapia na região
do maxilar atingido.
Em casos de dores no seio maxilar, a aplicação de laser na saída do nervo, assim
como no gânglio esfenopalatino da parte afetada, mostrou-se muito útil. Através
da aplicação, o congestionamento nasal pode ser eliminado em questão de
segundos.
O CEPESLaser® também é muito favorável no tratamento de acupuntura nos
respectivos pontos da orelha. Aqui também consegue-se frequentemente um
efeito imediato, por exemplo, em dores de garganta.
Todos esses exemplos deixam claro
_________________________________________________________
o quanto a aplicação de métodos terapêuticos e de testes
bioinformativos tornam quadros clínicos acessíveis, que antes, com um
modo de pensar mecânico, só podiam ser solucionados de maneira
insatisfatória. Esses métodos pressupõem, no entanto, que a forma de
pensar voltada para o sintoma é substituída por uma maneira de pensar
mais complexa.
Os métodos terapêuticos e de testes bioinformativos contribuem, de acordo com
a minha experiência, essencialmente para ampliar a compreensão de patologias
e da saúde. Além da satisfação que eles provocam, devido à abordagem de
problemas que antes pareciam intratáveis, mediante um procedimento inabitual,
também causam uma reação de espanto no terapeuta e nos pacientes sobre a
complexidade e capacidade de regulação do ser humano. Justamente por isso,
eles nos preservam de uma supervalorização de nossas capacidades.
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Trechos de uma entrevista com a sra. Martina SEIDEL, naturopata, em
Ettlingen, sobre os seguintes temas:

Utilização dos pequenos aparelhos no tratamento de
apoio caseiro e no desbloqueio de cicatrizes mediante o
uso do CEPES-Soft-Laser
Redação: “Sra. Martina Seidel, há alguns anos a senhora trabalha no seu
consultório com diversos aparelhos pequenos e grandes do Dr. Ludwig®, e está
bastante satisfeita com o sucesso desse procedimento. A senhora faz parte
daqueles que estudaram intensamente a Medicina Tradicional Chinesa / MTC in
loco, no Império do Centro. Há anos que a senhora combina com muito sucesso
a MTC com a medicina bioinformativa do Dr. Ludwig®. O trabalho com o CEPESLaser® faz parte dos seus “negócios” diários no consultório e nas visitas
domiciliares. Como a senhora trata o tema do desbloqueio de cicatrizes? Como a
senhora combina a MTC com o Soft-Laser? E a senhora utiliza o CEPES-Laser®
também na área estética, na área de wellness ou simplesmente do bem-estar?
Martina Seidel: “Antes de mais nada, preciso dizer que utilizo há muitos anos
os diferentes aparelhos pequenos, CEPES-Laser® e o MEDISEND®super, com
muito sucesso no meu consultório. Os aparelhos bioenergéticos do Dr. Ludwig®
podem ser combinados de maneira genial com a MTC. O fígado, a vesícula biliar
e o pâncreas desempenham um papel importante no metabolismo. De acordo
com a MTC, esses órgãos desempenham também um papel central na área
energética.
________________________________________________________________
Os aparelhos bioenergéticos do Dr. Ludwig® podem ser combinados de
maneira genial com a MTC.

Sempre empresto os pequenos aparelhos, MEDISEND®, MEDICUR®,
METRONOM solar ou o MEDICUR®color, aos meus pacientes para que eles os
utilizem em casa como um suporte terapêutico. Os “aparelhos Ludwig” assumem
um papel fundamental no âmbito do meu conceito terapêutico holístico. É claro
que a escolha dos pequenos aparelhos é feita de acordo com o quadro clínico e,
com isso, de acordo com o objetivo que deverá ser alcançado mediante um
“tratamento de apoio terapêutico caseiro”. Devido à minha experiência prática
diversificada e de longa data como terapeuta, posso afirmar que estes
“tratamentos de apoio terapêutico caseiros” deram bons resultados no âmbito de
um conceito terapêutico holístico.
________________________________________________________________
… com o MEDISEND® super e o CEPES-Laser® carrego de um certo modo
o meu “consultório ambulante“ sempre comigo!
De certo modo, carrego meu “consultório ambulante” em uma valise sempre
comigo. Dependendo do caso, posso aplicar uma terapia energética
antirreumática e /ou uma terapia imunológica (muito popular e eficaz, por
exemplo, entre os meus pacientes em asilos de idosos).
Ao fazer uma visita domiciliar, também posso utilizar diretamente um programa
com uma frequência específica, relacionado a um determinado caso, por
exemplo, no tratamento de artrose ou de micoses na pele. Além disso, as
diversas possibilidades da transmissão de sinais me permitem realizar in loco
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uma terapia diferenciada e sem problemas. Então, tenho de pensar somente na
simples transmissão de sinais de (auto-)isoterápicos com a ajuda do recipiente
para medicamento MEDISEND®super, ou do Soft-Laser com a entrada para se
encaixar a ampola.
A maioria das minhas visitas domiciliares são dedicadas a pacientes idosos.
Muitos deles não se deixariam facilmente ser “espetados". Com o CEPES-Laser®
nenhum problema!
Disfunções orgânicas podem ser submetidas ao tratamento energético de
maneira extraordinária com o CEPES-Laser®, combinado com o respectivo
preparado para os meridianos, inserido na peça de encaixe para ampola.
Interferências energéticas nos pontos de acupuntura podem ser harmonizadas
sem medo, especialmente em pacientes idosos.
Primeiramente, há uma melhora na regulação das células e as forças de autocura
do paciente são estimuladas na sua totalidade. Em segundo lugar, através disso,
o processo de cura é acelerado de maneira decisiva. E em terceiro lugar,
especialmente em quadros clínicos cujas causas devem ser encontradas em uma
regulação que apresente distúrbios, os pequenos aparelhos atuam como milagre
no sentido de “harmonização”. Os pacientes sentem esse princípio de tratamento
holístico. Eles se sentem melhor, mais descontraídos ou mais animados; sentem
simplesmente mais vitalidade.
Redação: A senhora utiliza também um dos pequenos aparelhos, por exemplo, o
MEDISEND, para o uso pessoal?

Imagem: MEDISEND com ou sem peça de encaixe para a ampola
Martina Seidel: Mas é claro! Só assim é que conheci os “aparelhos Ludwig”. Eu
os utilizei em mim mesma sucessivamente, um após o outro, testando-os sob
diversos pontos de vista. Eu preciso estar completamente convicta de uma coisa.
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Todas as pessoas que fazem essas “experiências” conhecem a situação e sabem
que não se tem todos os dias a mesma disposição. Ou: quem faz testes o dia
inteiro sabe o quanto se sente esgotado à noite. Nessas situações, o
MEDISEND® ou o METRONOM solar me prestam um serviço inestimável!
Sempre digo: Quem realiza bastante testes , consome e precisa de muita energia
para si mesmo!”
Redação: “Com o termo “energia”, a senhora dá a palavra-chave para o tema:

“Desbloqueio de cicatrizes”
A senhora utiliza o CEPES-Laser® para o desbloqueio de cicatrizes. Como a
senhora procede?”
Martina Seidel: “É muito simples. Com o desbloqueio de cicatrizes pretendo
alcançar duas coisas. Primeiramente, fazer o fluxo de energia funcionar
novamente. Em segundo lugar, se necessário, “abrandar” a cicatriz. Como eu
sempre sigo um método terapêutico holístico, o “desbloqueio de cicatrizes” tem
um aspecto “interno” e “externo”! Isso também é válido para o tema “pele e
rugas”.
Em uma breve descrição, procedo da seguinte maneira:
1. Insiro procaína em uma ampola do CEPES-Lasers® a fim de pôr o fluxo
energético em funcionamento e desbloquear a cicatriz. Enquanto isso,
deve-se observar que há diversas possibilidades de passar o laser na
cicatriz para desbloqueá-la. Dependendo da cicatriz (posição, tamanho,
profundidade), passo o aparelho em cima dela, seguindo o seu curso
natural ou em forma de losangos.
2. Em um segundo passo do tratamento, utilizo o MEDISEND®super. Para
isso, escolho o programa com a frequência para desbloqueio de cicatrizes
que, segundo minha opinião, tem um efeito muito bom. Além disso, coloco
no recipiente de entrada / MEDICUP a(s) substância(s) complexa(s) de
meridianos (de Dr. Kern) como também Calcium fluoratum e Procaína.
3. Para o tratamento em casa, meu paciente ingere Calcium fluoratum (=
bioquímica nº 1, de acordo com Dr. SCHÜSSLER) e utiliza uma pomada de
Calcium fluoratum para suavizar o quelóide. Os ácidos de frutos, alfahidróxi-ácidos (AHA), possuem um efeito amolecedor (por exemplo,
mamão, manga e melado de beterraba).
4. Depois do tratamento caseiro, aconselho o creme cicatrizante A. P. M.
Willy Penzel.
Redação: “Com os termos “interno” e “externo”, a senhora disse as palavraschave: a senhora também utiliza o CEPES-Laser® na área estética?”
Martina Seidel: “Mas é claro! Com o CEPES-Laser® podem-se tratar as
“marcas do tempo” no rosto a um preço acessível e de maneira muito eficaz!
Comigo, tanto o tratamento estético profissional como também os cuidados
estéticos caseiros precisam estar ligados a um conceito holístico de saúde.
Esse conceito holístico de saúde tem de partir de “condições e pré-condições
internas” para a “estética” e para o “ser belo”.…“
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________________________________________________________________
“Da superfície aparentemente impecável, com um núcleo doente,
rumo a um núcleo sadio com uma superfície impecável”.
Especialmente as mulheres entendem cada vez mais a questão da “beleza e de
ser bela” como um processo de saúde que compreende o todo, envolvendo
corpo, mente e espírito. As mulheres relacionam com a “beleza e o sentir-se
bela”, por exemplo:
-

querer sentir-se bem
querer ter mais energia
querer irradiar e propagar algo positivo
querer ser diferente
querer ser singular
querer atingir a beleza e conseguir sentir-se bela sem efeitos
colaterais
dar um empurrãozinho à própria natureza com produtos naturais

Redação: E o que isso tudo tem a ver com o CEPES-Laser®?
Martina Seidel: É muito simples! Com o CEPES-Laser® tenho um instrumental
à mão que me permite pôr em prática, da maneira mais simples possível, um
conceito holístico de saúde e beleza. Com o CEPES-Laser posso combinar
diversas formas terapêuticas de maneira sinergética. Por isso, posso recomendar
fortemente o CEPES-Laser® e uma acupuntura de estética facial com o CEPESLaser®!
Redação: “A sua recomendação vale também para uso pessoal ou é necessária
uma formação profissional?”
Martina Seidel: “Certamente que a minha recomendação serve também para o
uso pessoal! Quem entende um pouco do processo de cura natural, pode fazer
essa acupuntura de estética facial no próprio rosto”.
....

Acupuntura de estética facial com o CEPES-Laser®
Entrevista com Martina Seidel, naturopata, em Ettlingen
Redação: O desejo de juventude eterna e a busca pela fonte da juventude são
tão antigos quanto a própria humanidade, e esse tema foi investigado em todas
as épocas e todas as culturas. Justamente na época atual, em que nos estamos
sendo cconfrontados diariamente com as palavras de ordem “academia,
wellness, anti-aging”...
Quais são as possibilidades de tratamento para as “marcas do tempo” faciais?
Martina Seidel: A propaganda em revistas, televisão, etc., tenta nos animar a
comprar cosméticos caros e sempre novas substâncias como “cremes
milagrosos”. Se antes eram substâncias como colágeno, elastina e ácido
hialurônico, a pesquisa não parou aí. Cada vez mais se misturam novas
substâncias com os cremes já existentes: vitaminas, especialmente a vitamina C
(como apoio na formação de colágeno), vitamina E como antioxidante, vitamina
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A como vitamina para a pele, os ácidos de frutas para a melhora da superfície, os
fitoestrógenos como soja, ginseng, Shiitake, coenzima Q 10 e muitas outras.
Há tratamentos cosméticos com os cremes e ampolas supracitados, com a
iontoforese, modelagem, massagem facial Chi ou massagem tsubo (por exemplo,
da firma Shiseido), estimulação energética.
São realizados preenchimentos de rugas com colágeno, ácido hialurônico, etc.
E em último caso, a variante mais arriscada: a cirurgia plástica.
Redação: Quais vantagens oferece o CEPES-Laser® em relação aos
tratamentos acima citados?
Martina Seidel: Os preços desses cremes geralmente variam entre 45 e 125
euros. Além disso, de acordo com a propaganda de cosméticos, precisa-se
adicionalmente um creme especial para a região dos olhos e, como reforço,
ampolas com a substância. Rapidamente se tem um gasto de centenas de euros
só para os métodos de tratamento externo.
Tratamentos estéticos, realizados na maioria das vezes apenas uma vez por
mês, custam em torno de 80 a 100 euros e dão resultados apenas a curto prazo,
já que os intervalos são demasiado longos. Além disso, esses métodos exigem
muito tempo, e os métodos de tratamento citados por último, preenchimento de
rugas e cirurgia plástica, são onerosos e bastante arriscados.
________________________________________________________________
Em compensação, com o CEPES-Laser® temos um instrumental à mão
que reúne praticamente todas as terapias supracitadas!
O CEPES-Laser® tem condições de estabilizar a membrana celular, o que
significa que o metabolismo celular é estimulado, substâncias bioativas que
ativam o processo de cura são liberadas, e sob o efeito do laser ocorre um
aumento da síntese proteica e do colágeno. A neovascularização é estimulada, a
pele recebe uma irrigação melhor, o tecido fibroso é reduzido e a capacidade
regenerativa também é estimulada. Um aspecto muito importante, que torna o
CEPES-Laser® diferente dos aparelhos a laser tradicionais, é o campo
magnético como via de transporte e a peça de encaixe para inserir a ampola.
Com esta técnica podemos de fato atingir as células, e transportar substâncias
ou suas informações diretamente até elas ou para dentro delas. Os cremes
caros, ao contrário, só agem na superfície, ou precisamos de lipossomos como
moléculas transportadoras ou da iontoforese para a infiltração de substâncias.
O uso e o tratamento com o CEPES-Laser® são apropriados tanto na área
profissional quanto na utilização caseira para leigos.
A vantagem do uso caseiro consiste na aplicação diária, sem
dependência de horário e nos custos muito mais em conta. A duração do
tratamento é muito mais curta em relação aos métodos tradicionais. Ele
pode ser realizado diariamente e as substâncias podem ser
reaproveitadas, o que significa uma grande redução de custos. Além
disso, trata-se de um método de tratamento totalmente sem riscos e
indolor.
Redação: Como é realizada a acupuntura de estética facial?
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Martina Seidel: Para compreendermos o transcurso do tratamento, precisamos
entender primeiro como surgem as rugas.
A MTC tem uma explicação muito simples: o rosto não é uma área isolada, mas
uma parte de um organismo como um todo! Por esse motivo, alguns naturopatas
profissionais consideram também a patofisionomia do ser humano como
indicação de debilidade em algum órgão (por exemplo, no livro de Natale
Ferronato). Essas deficiências energéticas dos meridianos podem refletir-se na
fisionomia em forma de rugas, sulcos e perda de elasticidade da pele, com
exceção das rugas de expressão.
...essas deficiências energéticas dos meridianos podem refletir-se na
fisionomia, em forma de rugas, sulcos e perda de elasticidade da pele;
com exceção das rugas de expressão.
Outros pontos de partida são a perda de elasticidade, o pioramento da
tonacidade através da hipotrofia muscular, a diminuição da irrigação sanguínea e
uma capacidade inferior de hidratação da pele.
E também, não podemos esquecer de todas as influências ambientais,
especialmente a exposição excessiva ao sol e os radicais livres que aceleram o
processo de envelhecimento da pele.
A fim de poder realizar com sucesso a acupuntura de estética facial, precisamos
fazer uma espécie de treinamento energético para os meridianos (canais de
energia) com o CEPES-Laser®.
Para evitar o surgimento de rugas, deveríamos estimular regularmente os
respectivos pontos do rosto ou do corpo, com o objetivo de evitar uma perda de
elasticidade da pele.
Os pontos de acupuntura são estimulados bilateral. A duração da estimulação é
de 25 a 30 segundos.
Para a localização dos pontos de acupuntura aconselho uma literatura adequada
com os respectivos gráficos (1).
Fatores comprovados para o tratamento são:
Estômago 1,2,3,4,5,6
Bexiga 1,2
Intestino grosso 20
Vesícula biliar, 1,2
Intestino delgado 18,19
TA 21,23
IG 20
Ponto especial Tai Yang,
Pontos do corpo:
Os pontos dos meridianos do pulmão e do intestino grosso, devido à sua
relação com a pele
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No caso de rugas já existentes, faz-se o tratamento com o CEPES-Laser®
diariamente e nos respectivos pontos, aproximadamente 25 a 30 segundos em
cada um. Uma irradiação mais prolongada pode provocar um efeito bloqueador.
Este procedimento vale também para as rugas de expressão.
Substâncias de apoio em ampolas:
Como já foi mencionado, o CEPES-Laser® tem uma peça de encaixe onde
insere-se a ampola mais o campo magnético como via de transporte para a
célula. Utilizamos a via de transporte: pontos de acupuntura – meridiano – órgão
/ conjunto orgânico. Além da estimulação dos pontos de acupuntura, podemos
alcançar um efeito ainda maior através da adição das respectivas substâncias.
Possíveis aditivos são:

Outras possibilidades de tratamento que podem ser muito bem realizadas
com o CEPES Laser®.


Todos os cremes e ampolas cosméticas.



Substâncias como Aloe Vera, Q10, vitamina C, A, E, chá verde, ureia, etc.



Minerais como biotina e ácido silícico (Aqui utilizo os sais bioquímicos
Schüssler Silicea D12) que fortalecem o tecido conjuntivo.



Preparados Dr. Kern para os meridianos, para estimular mais ainda os
respectivos pontos dos meridianos.



Flower Remedies do Dr. Bach (Florais de Bach), por exemplo, Mimulus para
pele sensível, Holly para reação exagerada, Star of Bethlehem para rugas,
acne e ferimentos, Agrimony para rugas de expressão, Crab Apple para
impurezas na pele ou Rescue Remedy como medicamento universal para
situações de emergência.



Óleos essenciais, por exemplo, de gerânio, lavanda, teatree (óleo da árvore
de chá), rosas, esteva, etc.



Também são possíveis pedras e cristais pulverizados, como por exemplo,
ametista, âmbar, cristal de rocha, aventurina e água-marinha.



Para problemas agudos de peles, pode-se ainda manipular um medicamento
bioterápico, a partir da excreção da acne e colocá-lo como informação na
entrada de inserção de ampolas. Caspa e unhas contaminadas com micose
também podem ser utilizadas para medicamentos bioterápicos e assim
provocar uma reversão no organismo.



Desbloqueio de cicatrizes e tratamento de cicatrizes:
Toda cicatriz é um bloqueio na circulação energética. Com o CEPES-Laser®
pode-se desbloquear a cicatriz e melhorar a condutibilidade de energia. A
procaína é inserida através da ampola, colocada na peça de encaixe para a
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ampola; também são apropriados o Rescue Remedy, Staphisagria ou um
preparado para os meridianos, de acordo com o curso do meridiano.
No tratamento de quelóides, os sais bioquímicos de Schüssler deram bons
resultados, como o calcium fluoratum para amolecer ou os ácidos de frutas de
manga e mamão.


Tratamento de herpes com aditivos de lavanda, árvore do chá, tomilho, óleo
de melissa ou preparado de equinácea.



Tratamento de verrugas com a adição de suco de quelidônia ou tintura-mãe
de tuia.
Cuidados de queimaduras (por exemplo, insolação) com Aloe Vera, óleo de
lavanda e de Erva de São João.



Redação: Qual outra aplicação tem o CEPES-Laser®, além da acupuntura de
estética facial?
Martina Seidel: O lema “tratamento holístico” é o objetivo da medicina
naturalista. Não queremos tratar apenas uma parte do ser humano, mas o ser
humano como um todo. Assim conseguimos, por exemplo, com a acupuntura de
estética facial um efeito que engloba o organismo inteiro.
Se fazemos acupuntura regularmente, por exemplo, nos pontos do rosto
relacionados ao estômago, a energia do estômago é automaticamente
fortalecida, eventuais problemas estomacais são eliminados e o nível de energia
é estimulado. A acupuntura no intestino grosso 20 pode eventualmente tratar ao
mesmo tempo problemas nos seios da face, prisão de ventre ou alergia. O
meridiano da vesícula biliar e da bexiga é fortalecido e a energia do meridiano do
triplo-aquecedor e do intestino delgado é aumentada, além de outros efeitos
benéficos.
________________________________________________________________
Por essa razão é que recomendo expressamente, também de colega para
colega, o uso regular do CEPES-Lasers®! Pois com o CEPES-Laser®
perseguimos não só o objetivo de um tratamento puramente estético,
mas conseguimos além disso um efeito sinergético no organismo inteiro.
Manter a beleza e a saúde, dois elementos combinados de maneira ideal
e garantido! E tudo isso a custos extremamente acessíveis! O que mais
pode-se querer?
Outras possíveis medidas terapêuticas no consultório:
Tratamento com o MEDISEND® super:
a. Fortalecimento dos meridianos, que apresentem pouca energia, através do
respectivo “programa de frequência”, por exemplo, estômago, bexiga ou
vesícula biliar.
Os respectivos preparados são colocados no recipiente
(por exemplo, o complexo de meridianos do Dr. Kern).
b. Programa Facial toning (de acordo com a lista de frequências de A.
IRSIGLER / AMS GmbH), ácido silícico e preparado para os meridianos /
MEDICUP – eventualmente também ampolas cosméticas.
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c. Programa pulmão/ intestino grosso, devido à relação com a pele, com os
respectivos preparados de meridianos.
Redação: Quais experiências a senhora fez com os aparelhos a laser de
luz cromática, como o MEDICUR®color, COLOR-Punctur e o COLOR-Light?
Martina Seidel: Eu utilizo o MEDICUR® color. O ideal seria o COLOR-Punctur
e o COLOR-Light – também como complemento ao meu MEDISEND super.







Verde para a regeneração da pele
Laranja para as rugas
Vermelho para a circulação sanguínea
Amarelo estimula a linfa
Azul para as infecções, couperose, placas vermelhas no rosto
Violeta como cor da desintoxicação / depuração para a desintoxicação
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Amplie sua oferta terapêutica, luz e cores geram efeitos
sinergéticos!
Pergunte pelo que há de novo

COLOR-Light, mais do que uma simples ducha de luz!
COLOR-Light
216 diodos de luz fria de alta qualidade produzem uma luz
cromática incoerente de cerca de 400 nm até 750 nm. Ele é
composto de 72 diodos de luz fria vermelha, 72 de luz fria
verde e 72 de luz fria azul, com os quais podem ser
produzidas mais de 1.000 cores diferentes.
O COLOR-Light pode ser utilizado de maneira independente
(“Stand-alone-Variante” = refletor de luz cromática e caixa
de controle) ou em combinação com um aparelho AMS
[Advanced medical systems].
A combinação COLOR-Light / Aparelho AMS garante um
efeito sinergético através da ligação com outros processos
comprovados de cura naturais!

Imagem: caixa de controle
para o ajuste das cores e a
intensidade da luz

Imagem: COLOR-Light com tripé

A garantia para um tratamento diferenciado de uma parte do corpo e de
seu todo:

Profilaxia – Regeneração – Wellness - Terapia
Amplie sua oferta terapêutica, luz e cores criam efeitos
sinergéticos!
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Imagem: MEDISEND com ou sem peça de encaixe para a ampola

Imagem: CEPES-Laser® - um laser infravermelho soft, com campo magnético e
peça de encaixe para a ampola para a transmissão de substratos

Imagem: MEDISEND®super com Magneto-Schlaufe (laço-Magnético) e
MEDICUP – terapia de campo magnético e de biorressonância em um sistema
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