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קורס הכשרת מטפלים ברפואת תדרים של ריונקס
קורס הכשרה תלת יומי

יום 1
️◀ נעבור הדגמה לאיבחון וטיפול במקום.
 .1מבוא והצגת הפילוסופיה:







מהי רפואת התדרים -היסטוריה ונרקע התיאורטי והמדעי עליה היא מבוססת.
חברת  - Rayonex Biomedicalהמייסד ,פאול שמידט והפטנט הייחודי שלו
המיושם בכל המכשירים.
דרכי גישה לאתרים מקצועיים ותרגול
הפעלה בסיסית
הדגמה לאיבחון ובניית תכנית טיפול.

 .2תפעול בסיסי של המכשיר וכללי שימוש.
 .3איבחון באמצעות הטנסור:
 אבחנה נכונה ומדויקת הינה כבר  50%מהטיפול.
 נלמד על הכלי האבחוני של מכשיר התדרים ,הטנסור והשימוש בו ,מה עקרון
הפעולה .תיאוריה והתנסות מעשית .
 הגלאים השונים בהם משתמשים לאבחון וטיפול וכיצד משתמשים בהם ומתי כיצד
נדע מתי האיזון כבר התבצע והטיפול הסתיים.
 כיצד להשתמש בספר ה( RAH -בו מופיעות כל תכניות התדרים לפי איברים
ופתולוגיות)
 נבין כיצד יודעים אם ההפרעה היא חזקה או חלשה.
 .4מערכת ה Rayonex analysis and Harmonization system RAH -של ריונקס,
המפיקה תדרים רבים סימולטנית לאיבחון ולטיפול:






מבנה ה RAH-סוגים שונים של תכניות אבחון וטיפול :תכניות פיזיולוגיה ,תכניות
פתולוגיה.
תבנית הטיפול ,שבעת השלבים בניית תכנית טיפול
תכניות ה 70-תכניות המכילות פתוגנים הרלוונטיים למערכת ספציפית.
תכניות מוכנות  189תכניות המוכנות מראש לפתולוגיות נפוצות במגוון מחלות.
מודול סי מודול לניוון תאים

יום 2
.1




.2

.3

איבחון ב:RAH -
איבחון ב RAH -ביצוע בדיקה ב RAHשל קרינה אלקטרומגנטית ושמירה בזיכרון המכשיר.
סימולציה לבניית תכנית נקע בקרסול
פרוטוקולי הבדיקה תכניות מובנות לאיבחון לפרטים של מחלות כרוניות נפוצות ושימוש
בהם לבניית תכנית טיפול.
תרגול :פרוטוקולי בדיקה איבחון ובניית תכנית ב .RAH
מבדק ערך טווח סריקה כללית של המטופל -של כל טווח התדרים שלו .תדרים בודדים.
בדיקה זו מקבילה אל בדיקת הדופק למשל ברפואה הסינית ומהווה את טביעת האצבע
האנרגטית של המטופל .מתוקף זה היא גם המפתח לטיפול עמוק ואינדיבידואלי.
גישת הטיפול מוכוון הסיבתיות הגישה של ריונקס למתן פתרון לגורמי המחלה

יום 3
.1
.2
.4
.5

השימוש בדגימות דם ,שתן ,רוק .הפרשות הגוף מכילות המון אינפורמציה העשויה לסייע
לנו באיבחון ובטיפול.
אלרגיות -איבחון וטיפול באלרגיות /אי סבילות
נבין איך לבצע בדיקה של מטופל ולגלות מהם החומרים להם יש למטופל רגישות -מזונות
 ,רכיבי מזון ,אבקנים  ,חומרי דישון/הדברה ,חומרי ניקוי ועוד.
נלמד כיצד לבצע טיפול להפחתה של אותן רגישויות.
נכיר את ערכות האלרגיה ואת האביזרים והאפשרויות לביצוע בדיקה וטיפול מסוג זה.
בדיקת התאמת תוספי תזונה ושילובים שונים.
שכפול אנרגטי  -טעינת תדרים בחומרים נושאי תדרים -מים ,שמן ,גלובולים
תרגול
 .6מבחן מסכם

