TRIOMED-COMPACT ALGÕPETUS JA KASUTAMINE.
„Triomed-Compaktil“ on kaheksa töörežiimi:
REŽIIM „HARMOONIA“- muudab ümbritseva keskkonna inimesele omaseks
millimeeterlaine diapasoonis toimivaks ülikõrgsageduslikuks vibratsiooniks.
Vibratsiooni ülekande vahendajaks on õhus olevad veeklasterid. Mittekontaktne
organismi mõjutamine võimaldab vähendada tehnogeensete elektromagnetiliste
kiirguste ja teiste kahjulike stressifaktorite mõju inimese organismile. Omab
unikaalset võimet – taastab inimese energeetilis-informatsioonilise karkassi
(„biovälja“). Kasutada kahjulike elektromagnetlainete, toiduainetes sisalduvate
mürkainete, õhus lenduvate halvalõhnaliste gaaside neutraliseerimiseks, toiduainete
säilivusaja pikendamiseks, vee struktureerimiseks jt. inimest ümbritseva keskkonna
kahjulike mõjude harmoniseerimiseks. Toime laieneb 50-70 m³ -le ruumile.
REŽIIM „UNIVERSAALNE“- mõjutab organismi stabiilse, keskmise inimese bioväljale
vastava, umbes 43 GHz-lise vibratsiooniga. Kasutatakse desintoksikatsioonil,
immuunsust korrigeerival, ainevahetust normaliseerival, siseorganite tegevust
parandaval jne. ravikuuride puhul. Kasutatakse energiakeskuste (tšakrate) avamiseks,
siseorganite puhastamiseks, vee aktiviseerimiseks ja paljude spetsiaalsete
programmide realiseerimiseks vastavate akupunktuuri punktide mõjutamise kaudu.
REŽIIM „TERVENDAJA“- eriti efektiivne traumade ja haigestumiste varases
staadiumis. Aparaat asetada otse kahjustatud kohale, haiguskolde projektsioonile või
magistraalsetele veresoontele ning võimaluse korral selles asendis fikseerida kogu
raviseansi ajaks. Režiim realiseerib homöopaatia põhimõtet – sarnast ravitakse
sarnasega, st. toimub taust- tagasikiirgus haiguskoldelt salvestatud vibratsiooniga.
Selle režiimiga võib haiguskoldeid mõjutada lõpmata arv kordi päeva jooksul, kartmata
organismi kohanemist salvestatud sagedusega. Haavade paranemine, erinevate
põletike kiirem möödumine, haiguskollete lokaliseerimine jne. Ägeda viirushaiguse
(gripp vms.) puhul võib protseduuri korrata iga poole tunni järel.
REŽIIM „ANTISTRESS“- Üldharmoniseeriv, stressi alandav toime (suurenenud
väsimus, kurnatus; ärrituvus, viha, psühhoemotsionaalne stress; unepuudus;
tujulangus, apaatsus jne). Kontaktne ja mittekontaktne kasutusvõimalus. Toime
kontaktselt vastavatele akupunktuuri punktidele, suurematele veresoontele,
peopesale jms. Ette nähtud südame-veresoonkonna, seedetrakti, kesk- ja perifeerse
närvisüsteemi jt. kaitsmiseks stressist tingitud kahjustuste eest.
REŽIIM – „FÖÖNIKS“ – haavade, kriimustuste, põletuste, mitmesuguste põletike
(s.h. liigesepõletike) raviks, aitab alandada paistetust ja valulikkust, vähendada
infektsiooni tekkimise võimalust haavades ja märgatavalt kiirendab kahjustatud
kudede regeneratsiooni (taastumist). Kasutatakse põhiliselt mitmesuguste
nahahaiguste profülaktikaks ja raviks, sh. psoriaasid, dermatiidid, pigmendilaigud,
haavaarmid jne.
REŽIIM - „EDELWEISS“ – antihüpoksiline, st. hapnikuvaeguse leevendamiseks
kudedes, antioksüdantlik –liighappelisuse vastane, parandab vere
mikrotsirkulatsiooni – vere voolavust kapillaarides, aitab muuta efektiivsemaks kogu

hingamise ja hapniku omastatavuse süsteemi. Kasutatakse astmahaiguste,
hingeldustõve, õhupuuduse, kestusala sportlaste soorituste parandamiseks,
kõrgmägedes viibimiseks jne.
REŽIIM „NOORUS“- ainevahetusprotsesside normaliseerimine, noorenduskuurid,
erinevate troofiliste haavandite parandamine, suguhormoonide taseme
optimeerimine, kosmeetikas näonaha elustamine, kasutades tuntud näomassaaži
liine. Efektiivne nahaaluste kudede – epiteeli – elustamiseks ja sealt surnud rakkude
kiiremaks eemaldamiseks.
REŽIIM - „FOOTON“ (infrapunane) - ainuke režiim, mis ei ole ÜKS- režiimil.
Optimeerib rakkude energia varustatuse protsesse, aga samuti rakusisesteid
süsteeme ning aktiveerib biosünteetilisi protsesse. Parandab vere reoloogilisi
(voolavuslikke) omadusi, optimeerib organismi immuunsus-staatust, parandab
rakkude regeneratsiooni, kudede armistunud jälgede tasandamist, optimeerib
hormoonide tootmist, sh. suhkruhaiguse ja vesiniku ainevahetuse häirete puhul,
aidates kõhunäärme rakkudel suurendada insuliini tootmist, kiirendab selle viimist
vajavate organiteni, vähendades samal ajal organismi vajadust insuliini järele,
normaliseerides kontrainsulaarsete hormoonide tootmist jne. Ei soovitata kasutada
onkoloogiliste haigete puhul.
PROGRAMMID , MILLISTEGA ON SOOVITAV ALUSTADA TRIOMED-COMPACT
KASUTAMIST .
Tšakrate avamine. 1.režiimiga (Universaalne) üks kord päevas (soovitavalt õhtul
enne uinumist) mõjutada 10 min. jooksul keha eespool olevaid tšakraid (a 2 min.):
juur-tšakra – nimme- ristluu ja häbemeluu vahel; põrna tšakra – otse naba peal;
päikesepõimiku tšakra – naba ja rindkere vahel; südame tšakra – rindkere keskel ja
kurgu tšakra – kurguaugus. Seda võib teha nende punktide peal aparaati hoides a 2
min, või seda aeglaselt libistades alt üles 10 min. jooksul. Kui programm saab läbi,
korrata aparaati uuesti sisse lülitades sama protseduuri selja tagant – nimetatud
tšakrate projektsioonil tagantpoolt või siis aparaati aeglaselt libistades sabajuurelt
kuni kaela viimase lülini. Teha vähemalt 3 nädalat.
Seedetrakti puhastamine - hommikuselt väljaheite kempsupaberilt (kattes selle õhukese
toidukile või WC paberi tükiga) talletada 1. režiimiga (Tervendaja) „informatsioon“
sisselülitatud aparaadiga 10 - 15 sek. jooksul. Seejärel aparaati mitte enne eemaldada,
kui olete lülitanud aparaadi välja ning kanda see info klaasis olevale veele. Soovitavalt
peaks olema väga õhukese seinaga klaas (pokaal) või lähendada aparaat alumise
poolega veepinna kohale, isegi seda kergelt puudutades ning hoida seda selliselt 1 min.
Veekogus peaks olema selline, et see kohe ära juua. Nii see kui järgnevad info
talletamised võib vee asemel kanda näiteks lusikatäiele meele või hoida aparaati
alumisel küljel oleva ekraaniga mõne suurema veresoone peal. Efekt on sama. Teha
vähemalt 3 nädalat või seni, kuni seedetrakt hakkab märgatavalt puhastuma.
Maksa, kõhunäärme, harknäärme, veresoonte, lümfisoonte jt. siseorganite puhastamine
Kõigi nende organite universaalseks infokandjaks on uriin. Võtta hommikuselt uriinilt

sama 1. režiimiga info 10 - 15 sek. jooksul sisselülitatud aparaadiga, seejärel lülitada
aparaat välja ning hoida aparaadi ekraani 1 min. veeklaasi kohal (soovitavalt mitte üle
100-150 ml) ning siis see vesi kohe ära juua. Sama infot võib kanda ka vastavate
organite projektsioonidele 1 min. jooksul. Ka seda protseduuri peaks jätkama vähemalt
3 nädalat. Kas paralleelselt sellega või peale „uriiniteraapiat“ peaks nimetatud
siseorganite ravimist jätkama vastavate režiimidega, soovitavalt „Tervendajaga“ palju
kordi päevas vastava organi projektsioonil (erinevatel päevadel võib valida erinevaid
organeid), programmis ettenähtud aja ning peale aparaadi väljalülitumist veel 5 min
jooksul (taust–tagasikiirguse võimendamiseks). Kui on tülikas aparaati 15-16 min.
hoida, võib selle fikseerida vastavale kohale teibiga. Kordan: nende režiimidega võib
haigeid kohti mõjutada lõpmatult palju kordi päevas, igal korral hoides kogu programmi
ettenähtud aja + 5 min. väljalülitatud aparaadiga. Seda võite kasutada omaenda teadavõi tundaolevate haiguskollete mõjutamiseks, ka lähedaste inimeste probleemsete
kohtade leevendamiseks vms. Püüdke alustada nendest lihtsatest asjadest, hiljem
juurde õppida s.h. ka töötamise akupunktuuri punktide kaudu.
TRIOMED-COMPACT soovitatavad protseduurid:
LIIGESTELE: Asetada aparaat tagaküljega valutavatele kohtadele järgnevas
järjekorras programmis ettenähtud ajaks: 7. Režiim „Footon“ – 1. Režiim
„Universaalne“ – 4. Režiim „Fööniks“ – 5. Režiim „Edelveis“ – 2. Režiim „Tervendaja“,
vähemalt kaks korda päevas.
Peale üht nädalat võib 7. Režiimi ära jätta (infrapunast ei soovitata liiga palju
kasutada).
SÜDAMELE: Asetada aparaat tagaküljega järjestuses: 5. Režiim „Edelveis“ – 1.
Režiim „Universaalne“ – 3. Režiim „Antistress“ – 2. Režiim „Tervendaja“ vaheldumisi
südamepiirkonda ja südame akupunktuuri punktidele vähemalt kaks korda päevas.
Täiendavalt võib enne uinumist režiimis „Antistress“ või „Universaalne“ hoida aparaati
vasakus peopesas. Infrapunast 7.reziimi mitte kasutada.
EESNÄÄRMELE: Soovitatakse siiski parema raviefekti saavutamiseks kasutada
„Triomed“ aparaati (suur seade, üle 60 programmi) spetsiaalse kiirguriga nr.23 ja
komplektis oleva 2F kiirguriga.
Triomed-kompakt aparaadiga võib järgida sama skeemi, mis liigestele, ainult ilma
7.reziimita (infrapunane).

