DIAGNOSTIKO-TERAPEUTICKÝ SYSTÉM

REE - RESTAUROVÁNÍ ELEKTROMAGNETICKÉ
ENERGIE ŽIVÉHO LIDSKÉHO ORGANIZMU
NOVÝ FENOMÉN V MEDICÍNĚ,
PSYCHOSOMATICE, PSYCHOTERAPII,
FYZIOTERAPII A DALŠÍCH PROFESÍCH
ZAMĚŘENÝCH NA POMOC LIDEM
Život se vyznačuje prouděním elektronů v neuronech
a v elektron-transportních řetězcích buněk. V případě, že
z řady důvodů dochází k městnání či stagnaci toku
elektronů v organizmu, anebo naopak dochází k
nedostatečnému proudění, odráží se tyto elementární
fyzikální procesy buněk ve fyziologii a v psychice člověka v
podobě nejrůznějších psychických, psychosomatických a
somatických potíží, které příslušný odborník ohodnotí
příslušnou diagnózou.
Diagnosticko-terapeutický systém REE umí pomoci
"nahlédnout" do vnitřního prostředí měřeného
organizmu. Umí informovat o nativním aktuálním
termodynamickém stavu člověka ve formě fyzikální
veličiny, která souvisí s konáním práce, do které se
promítá míra různých forem pohybu hmoty ve všech
jejích vzájemných přeměnách. Tím se stává naprosto
nezbytným pomocníkem pro veškeré terapeutické
profese, protože rychle, jednoduše a včas podává
informaci, v jakém základním přechodovém energetickém
stavu se klient/pacient nachází. Opakované 2. měření REE
vypovídá o změně termodynamických procesů, jako
reakce organizmu na aplikovaný terapeutický proces.

POZVÁNKA na pilotní přednášku
k odbornému vzdělávacímu programu REE pro
profesionály v oblasti péče o lidské zdraví.

Čtvrtek 7. 6. 2018 od 17:00 do 20:00 hod.
V případě naplnění míst k sezení je náhradní termín
stanoven na: sobotu 22. 9. 2018 od 10:00 do 13:00 hod.

Program:
1.

2.

3.

4.
Stávající fungující terapeutické procesy lze dnes
doplnit o moderní vědecky testovaný fenomén restaurování elektromagnetické energie člověka
prostředky na restaurování elektromagnetické energie
se značkou kvality ART BODYGUARD (patent č. 295974 z
r. 2001). Tyto prostředky lze po absolvování odborného
vzdělávacího programu REE využít například:
-

při poúrazových bolestivých stavech (po základním
lékařském ošetření)
při pooperačních stavech
na snížení prahu bolesti např.: u popálenin
pro zvýšení regenerace tkání
u hyper a hypotoniků
při zánětlivých stavech i degenerativních
procesech
při svalovém napětí a stresu
při bolestech hlavy, krční a bederní páteře
pro posílení termodynamických procesů při únavě
pro zvýšení pocitu síly, vyrovnanosti a činnosti
oběhového, nervového a imunitního systému
a při dalších psychických, psychosomatických
a somatických potíží.

GENEZE DIAGNOSTICKO - TERAPEUTICKÉHO
SYSTÉMU REE - 30 let práce - vlastní výzkum ve
spolupráci s odborníky různých profesí.
DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM REE - definice,
monitorování
termodynamických
procesů
vnitřního prostředí člověka, které souvisí s
konáním práce organizmu přístrojovou technikou
ARTTEST III, nativní diagnostika, kontrolní měření,
statistika, dynamická křivka EDA, vyhodnocení
naměřených veličin, protokoly, rychlá energetická
diagnostika, PŘÍKLADY Z PRAXE - únava, stres,
psychosomatické stavy, chronický únavový
a imunitně disfunkční syndrom, aj.
TERAPEUTICKÝ SYSTÉM REE - definice, využití
v praxi - psychosomatika, somatika (masáže,
fyzioterapie, primárně energeticky zdrojové
terapie, aj.) a psychické stavy (psychoterapie,
kineziologie,
homeopatie,
aj.),
kontrola
terapeutického účinku prostřednictvím DS - REE,
snížení prahu bolesti, zánětlivé a degenerativní
stavy, otestovanými a odzkoušenými prostředky se
značkou kvality ART BODYGUUARD (patent č.
295974), aj.
V případě časového prostoru
UKÁZKA INDIVIDUÁLNÍ DIAGNOSTIKY A TERAPIE.

Vstupné 600,- Kč
Lektorka: Jiřina Průchová (autorka DTS REE, uměleckých děl
se značkou kvality- prostředků ART BODYGUARD a patentu
č. 295974)

V případě, vašeho zájmu o přednášku, zaregistrujte
se co nejdříve. Počet míst je omezen.
Děkujeme za pochopení.

Registrace:
e-mail: info@icpa-vvz.eu
INTERCENTRUM Psychosomatické artterapie, s.r.o.
vedeno u Městsk. soudu v Praze, odd. C, vložka 169148
Kamelova 3260/1, 106 00 Praha 10
www.icpa-vvz.eu, www.artbodyguard.eu
www.cfids-help.org
IČ:24726087, CZ24726087 - neplátce DPH
Číslo bankovního účtu:
107-7360520247/0100
PODPORUJEME VĚDU - VÝZKUM - UMĚNÍ A ZDRAVÍ

