TRIOMED-KOMPAKTI lühike kasutusjuhend
Energiakeskuste (tchakrate) avamine - režiimiga „Universaalne“ (10 min) mõjutada igal
hommikul või õhtul vähemalt ühe kuu jooksul viit alumist tchakrat a`2 minutit (häbemeluu
peal, naba all, diafragma peal, rinnaku keskel ja kurguaugus).
Soolestiku puhastamine - hommikul tualetis käies kempsupaberi peale jäävalt mustuselt
võtta informatsioon (kattes selle eelnevalt kinni teise paberitükiga) režiimiga „Tervendaja “
10-15 sekundi jooksul sisselülitatud aparaadiga, lülitada siis aparaat välja ja panna see
tagaküljel oleva ekraaniga (õõnsusega) umbes 100 gr vee kohale ning hoida võimalikult veele
lähedal 1 minut. Veeklaasi võib katta õhukese toidukilega, et mitte aparaati märjaks teha.
Vesi peale seda kohe ära juua. Teha 3-4 nädalat igal hommikul.
Siseorganite puhastamine - siseorganite (maks, sapipõis, kõhunääre, harknääre, neerud,
magu jt.) seisundi näitajaks on uriin, mis kannab informatsiooni kõigi nende elundite kohta.
Hommikuselt uriinilt võtta jällegi sisselülitatud „Tervendaja “ režiimiga 10-15 sekundi jooksul
„infot“ (kattes pissipurgi õhukese toidukilega), lülitada aparaat välja ja hoida selle „aknakest“
1 minut umbes 100gr veeklaasi kohal, mis on ka kaetud toidukilega. Vesi kohe ära juua. Ka
seda teha 3-4 nädalat järjest.
Silmade tervendamine - on kasutusel nn.“ kahe kaheksa“ moodus. Reziimiga „Universaalne“
(10 min) joonistada sisselülitatud aparaadi tagumise külje „aknakesega“ silmade ümber 5
min jooksul väiksemaid ringe ja teist 5 min suuremaid ringe. Teha seda paar-kolm korda
päevas 3-4 nädala jooksul.
Ajutegevus, kaela radikuliit, veresoonte lubjastus, vererõhk - kõigi nende vaeguste raviks
on parim kasutada programmi nr 33 „Ravitseja“ (Tervendaja). See programm on unikaalne ja
erinev teistest selle poolest, et ravib homöopaatia põhimõttel – sarnast ravitakse sarnasega!
Sisselülitatud aparaat salvestab vedelkristallile meie keha haigete organite vibratsiooni
(vereringe kaudu) ja samas seda vere kaudu tagasi kiirates annab meie kehale signaali
tervenemiseks (taastab haigete rakkude vahelised energeetilis-informatsioonilised
sidemed!). Kuna meie keha vibratsioonitase on igal ajahetkel erinev, siis võib seda režiimi
kasutada päeva jooksul lõpmatu arv kordi, kartmata, et tekiks „harjumus“ sama sagedusega
mõjutades nagu teistel režiimidel.
Kõige lihtsam on selle programmiga mõjutada suuri veresooni, lümfisüsteemi ja närvide ning
veresoonte sõlmpunkte (naba, käte ning jalgade suured arterid ja veenid, unearter,
meelekoht, viimane kaelalüli jt) või siis vastavate organite akupunktuuri punkte (vt
kasutusjuhendi lk-d 36 – 42, kus on toodud raviprogrammid kombineeritult erinevate
režiimidega).
Eesnääre, kusepõis, suguelundid, puusa- ja nimmepiirkond, istmikunärv, jalgade
verevarustus - kõige efektiivsem on programm nr. 33 „Ravitseja“ (Tervendaja). Peaks päeva
jooksul maksimaalselt palju kordi (alguses vähemalt 10 – 15 seanssi, hiljem võib kordusi

vähendada) selle programmiga mõjutama valulikke, teada olevalt probleemseid piirkondi või
vastavate organite akupunktuuri punkte. Seda tegevust peaks jätkama vähemalt paar-kolm
kuud kuni ilmnevad esimesed tervenemise tunnused.
Teiste programmide osas (Harmoonia, Antistress, Fööniks, Edelweiss, Noorus ja Footon) on
kasutus juhendis piisavalt infot ja raamatu lõpus toodud ka päevade kaupa juhised, mida ühe
või teise häda puhul teha. „Harmooniat“ oleks vaja vähemalt paar-kolm korda päevas sisse
lülitada, ka arvuti ees istudes või televiisorit vaadates, teisi kõiki vastavalt juhendile. Kui
võimalik, siis oleks soovitav aparaati võimalikult tihti kaelas kanda (umbes rinnaku keskel)
ning lülitada aegajalt sisse kas „Ravitseja“, „Antistress“ või „Edelweiss“ programm, et
võimalikult maksimaalselt aparaadist kasu saada.

