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 Κωδ: ΑΚΙΟΥΡ 
AKUPURIAN 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Υπάρχουν πολλές µέθοδοι απώλειας βάρους. Μερικές από αυτές είναι πολύ ριψοκίνδυνες, άλλες πολύ επίπονες και άλλες 
απαιτούν µεγάλες θυσίες, όπως «λιµοκτονία», επίπονες και επικίνδυνες δίαιτες ή εξαντλητική γυµναστική.  
Παρόλα αυτά, τη σηµερινή εποχή έχουµε αναπτύξει παλιές εναλλακτικές θεραπείες και παραδοσιακές µεθόδους που µπορεί να 
έχουν αποτελέσµατα και δεν έχουν παρενέργειες, όπως αυτό το εντυπωσιακό σετ µε δαχτυλίδι και σκουλαρίκι, το οποίο έχει 
σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να χάσετε αυτά τα επιπλέον κιλά και να σταθεροποιήσετε το µεταβολισµό σας. 
Αυτά τα µοναδικά και εντυπωσιακά κοσµήµατα έχουν σχεδιαστεί εφαρµόζοντας αρχές από τις αρχαίες κινέζικες, παραδοσιακές 
µεθόδους του βελονισµού και της µαγνητοθεραπείας. Σύµφωνα µε αυτές, η ενέργεια που εκπέµπεται από αυτά τα κοσµήµατα 
δεν διεγείρει µόνο το αδενικό σύστηµα για την καταπολέµηση της λιπαρότητας, αλλά βοηθά και τον οργανισµό να εξαλείψει τις 
τοξίνες. Αυτό βοηθά τη βελτίωση της όψης του δέρµατος, µειώνοντας την κυτταρίτιδα, τονώνοντας και δυναµώνοντας τους 
µυς. Ρυθµίζει επίσης το µεταβολισµό σας, ο οποίος είναι ένας σηµαντικός παράγοντας στην αποφυγή της επανάκτησης του 
χαµένου βάρους. 
 

Κεφάλαιο 1 ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΙΟΥ 
Τι είναι η Ρεφλεξολογία αυτιού; 
∆ιεγείρει τα σηµεία «κλειδιά» που βρίσκονται στο αυτί, εξισώνοντας φυσικά τις ανωµαλίες του σώµατος, που έχουν προκληθεί 
από ασθένειες, διάθεση, κακή διατροφή ή ορµόνες. 
 

Πως µπορεί να βοηθήσει η Ρεφλεξολογία αυτιού; 
Η Ρεφλεξολογία αυτιού είναι στον κατάλογο των Εναλλακτικών ιατρικών µεθόδων-φαρµάκων, ως µία σοφή επιλογή για την 
κούρα των περισσότερων ασθενειών και συµπτωµάτων. Παρόλο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για όλες τις ασθένειες και τα 
συµπτώµατα, µπορεί επίσης να βοηθήσει ιδιαιτέρως στη συµπλήρωση άλλων θεραπειών, προτεινόµενων από ιατρούς. 
Η Ρεφλεξολογία αυτιού έχει επίσης χρησιµοποιηθεί για την κούρα ευαίσθητων θεµάτων όπως ο εθισµός στα ναρκωτικά και η 
παχυσαρκία που προήλθαν από προβλήµατα άγχους. Αυτή η κούρα έχει δώσει καλά αποτελέσµατα σε χρόνιες ασθένειες, όπως 
ισχιακό νεύρο, αλλεργίες, ηµικρανίες και άγχος. 
• Είναι µια κούρα εύκολη να την µάθεις. ∆εν χρειάζεται να είστε ειδικοί για να την χρησιµοποιήσετε. Η αποτελεσµατικότητά της 

οφείλεται στο ενεργειακό της σηµείο, όχι στα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για αυτόν τον σκοπό. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί 
µε µαγνήτες ή απλά µε σπόρους µουστάρδας. 

• Η ρεφλεξολογία αυτιού είναι ουσιαστικά ανώδυνη, καθώς δεν είναι παρεµβατική θεραπεία και δεν προκαλεί δυσφορία, πόνο ή 
οποιαδήποτε ανικανότητα. 

• Έχει γρήγορα αποτελέσµατα.  
• Η ρεφλεξολογία αυτιού έχει τη δυνατότητα διάγνωσης και θεραπείας. 
 

Ποια είναι η βάση της αρχής της ρεφλεξολογίας αυτιού; 
Μελέτες και έρευνα σε χιλιάδες ασθενών σε όλο τον κόσµο έχουν αποδείξει ότι κάποια σηµεία του αυτιού προκαλούν 
αντιδράσεις στο νευρικό σύστηµα, στα όργανα ή σε άλλες περιοχές όταν διεγερθούν και επιφέρουν ταχύτερη ανάρρωση στις 
περιοχές αυτές. 
Αυτή η αναγνωρισµένη θεραπεία βασίζεται στην ιδέα του αυτιού σε παράθεση µε ένα ανεστραµµένο ανθρώπινο έµβρυο. Γι αυτό 
το λόγο και η σύνδεση κατά µέρους σηµείων ενέργειας δεν είναι δύσκολη να πραγµατοποιηθεί, αντιθέτως τοποθετεί την 
ρεφλεξολογία στα χέρια του ασθενή. 
 

12 βασικά σηµεία της ρεφλεξολογίας αυτιού 
Υπάρχουν πάνω από 12 σηµεία ρεφλεξολογίας στο κάθε αυτί τα οποία επηρεάζουν πάνω από 120 σηµεία του σώµατος, πράγµα 
που κάνει το αυτί µια από τις σηµαντικότερες περιοχές όπου µπορούµε να ασκήσουµε µια εναλλακτική θεραπεία. 
Έχει αποδειχθεί επιστηµονικά ότι το αυτί του ανθρώπου έχει αρκετές περιοχές που συνδέονται άµεσα µε το νευρικό σύστηµα, οι 
οποίες, όταν διεγερθούν µε τον σωστό τρόπο, µπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση από ασθένειες και στην απώλεια 
βάρους. 
Αυτό το µικρό φυλλάδιο οδηγιών δεν είναι παρά ένα δείγµα του φανταστικού κόσµου της ρεφλεξολογίας αυτιού, εφαρµοσµένο 
επακριβώς στην απώλεια βάρους. Η εικόνα που ακολουθεί απεικονίζει τα 12 πιο σηµαντικά σηµεία τα οποία επηρεάζουν την 
απώλεια βάρους. 
 

Σηµεία Ρεφλεξολογίας αυτιού για απώλεια βάρους 
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Πώς να χρησιµοποιείτε το σκουλαρίκι Akupurian µε την θεραπεία ρεφλεξολογίας αυτιού 
Βήµα  1: Αφαιρέστε το σκουλαρίκι από τη συσκευασία 
Βήµα 2: Ανοίξτε προσεκτικά το σκουλαρίκι. Αυτό το κόσµηµα έχει σχεδιαστεί για να επιδρά σε επτά σηµεία–κλειδιά στην 
θεραπεία τα οποία είναι: Νεφρά, πατούσες, συκώτι, χαµηλό εντερικό και εγκέφαλος. Η διέγερση αυτών των σηµείων είναι 
σηµαντική σε άτοµα που θέλουν να χάσουν βάρος και να ισορροπήσουν το πεπτικό τους σύστηµα. 
Βήµα 3: Όταν κλείσετε το σκουλαρίκι, βεβαιωθείτε ότι οι µαγνήτες είναι αντικριστά ακριβώς πάνω στο σηµείο που περιγράψαµε 
νωρίτερα, ώστε η θεραπεία να είναι αποτελεσµατική. 
Βήµα 4: Οι µαγνήτες σε αυτό το σκουλαρίκι έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να ασκούν ακριβή πίεση στα σηµεία που πρέπει 
να διεγερθούν στο αυτί σας, πράγµα που σηµαίνει ότι η πίεση είναι συνεχής. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι το κόσµηµα έχει 
τοποθετηθεί σωστά στο λοβό του αυτιού σας. 
Βήµα 5: Μπορείτε να φοράτε αυτό το κόσµηµα σε οποιαδήποτε περίσταση. Προσπαθήστε να µην βρέχετε το κόσµηµα ώστε να 
µη χαθεί το διαµαγνητικό του φορτίο όταν έρθει σε επαφή µε το νερό. 
 

Κεφάλαιο 2 ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΑΚΤΥΛΩΝ 
Τι είναι ο βελονισµός; 
Ο βελονισµός είναι ένας κλάδος της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής, που λειτουργεί εισάγοντας βελόνες σε συγκεκριµένα 
σηµεία του σώµατος ώστε να διεγερθούν σηµεία ενέργειας για να γιατρευτούν συγκεκριµένες ασθένειες και ταυτόχρονα να 
διαχειρίζονται και να ελέγχονται τα συναισθήµατα καθώς και αρνητικές ανθρώπινες διαταραχές, όπως ο εθισµός σε ναρκωτικές 
ουσίες, η σχιζοφρένια και οι φοβίες. 
Τα σηµεία ενέργειας, στα οποία θα αναφερόµαστε ως «σηµεία-κλειδιά», συνδέονται µε όλα τα ανθρώπινα όργανα. Όταν 
διεγερθούν, δηµιουργείται µια ενεργειακή σταθερότητα που επιφέρει ευεξία σε κάθε όργανο του οποίου το σηµείο επηρεάζεται. 
Αυτή η αρχαία θεραπεία έχει µια µεγάλη ποικιλία παραλλαγών και θεραπειών. Το ανθρώπινο σώµα έχει µερικά συγκεκριµένα 
σηµεία ενέργειας και η αποτελεσµατικότητα της θεραπείας έχει αποδειχθέι σε πάνω από 70 διαφορετικές παθολογίες. Μέσα στις 
διάφορες ποικιλίες του βελονισµού, η πιο συνήθεις θεραπεία είναι η θεραπεία των δακτύλων και των χεριών. 
 

Τι είναι ο βελονισµός δακτύλων; 
Ο βελονισµός δακτύλων λειτουργεί όπως και η ρεφλεξολογία αυτιού. Στα δάκτυλα υπάρχουν πάνω από 80 σηµεία ενέργειας 
συνδεδεµένα µε τα όργανα και διαφορετικές παθολογίες. 
Χρησιµοποιώντας τις αρχές της µαγνητοθεραπείας (κεφάλαιο 3) ο βελονισµός δακτύλων είναι δραστικότατος στην αντιµετώπιση 
στις διαταραχές που έχουν να κάνουν µε την θρέψη, ασθένειες και δυσφορία στα όργανα και διαταραχές όπως εθισµός και 
υπερβολικό άγχος. Όλα αυτά απλά ασκώντας πίεση σε συγκεκριµένα σηµεία που βρίσκονται στα δάκτυλα και τοποθετώντας 
βελόνες ή προσεκτικά φορτισµένους µαγνήτες ώστε να επιτευχθούν τα αποτελέσµατα µέσω της θεραπείας. 
 

Βασικά προτερήµατα 
• Είναι µια εύκολη στην µάθηση θεραπεία. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µαγνήτες προσεκτικά τοποθετηµένους σε συγκεκριµένα 

σηµεία. Ένα δακτυλίδι µε µαγνήτες µπορεί να είναι θεµέλιο για να αποφευχθεί η θεραπεία µε βελόνες. 
• Ο βελονισµός δακτύλων σε συνδυασµό µε την µαγνητοθεραπεία είναι εντελώς ανώδυνος, αφού είναι µια µη-παρεµβατική 

θεραπεία και δεν χρειάζεται να προκαλέσει δυσφορία, πόνο ή άλλου είδους ενόχληση. 
• Η ρεφλεξολογία αυτιού είναι ουσιαστικά ανώδυνη αφού είναι µη-παρεµβατική θεραπεία και δεν προκαλεί δυσφορία, πόνο ή 

άλλου είδους ενόχληση. 
• Γρήγορα και ουσιαστικά αποτελέσµατα. Με την διέγερση σηµείων ενέργειας του σώµατος ισορροπούνται οργανικές αστάθειες 

στον ασθενή, και βοηθάει στην απώλεια βάρους σε άτοµα που το επιθυµούν. 
• Η θεραπεία δακτύλων είναι πολύ αποτελεσµατική σε θεραπείες παχυσαρκίας, διαταραχές που έχουν να κάνουν µε την θρέψη 

και φοβίες ή άγχος. 
 

Πια είναι η βάση της έννοιας του βελονισµού δακτύλων; 
Είναι κινέζικη τεχνολογία, που ανακαλύφθηκε στις παλιές και παραδοσιακές αρχές του βελονισµού δακτύλων, όπου, ασκώντας 
πίεση σε συγκεκριµένα σηµεία του σώµατος, χάνετε βάρος και αντιµετωπίζετε κάθε παθολογία, πόνο ή δυσφορία, όπως εσείς 
επιθυµείτε. Μπορείτε να έχετε πάντα µαζί σας αυτό το πρωτοποριακό σύστηµα σε ένα πανέµορφο δακτυλίδι. 
Αυτή η θεραπεία θα σας βοηθήσει κυρίως να επιλύσετε θέµατα υπερβολικού βάρους, επιτρέποντάς σας να χάσετε βάρος και να 
αποφασίσετε συγκεκριµένα πιο µέρος του σώµατός θέλετε να λεπτύνετε, εγγυώµενο συνεχή και ασφαλή απώλεια βάρους. Είναι 
µια εντελώς φυσική µέθοδος, χωρίς παρενέργειες ή αντίθετες ενδείξεις. 
 

Σηµεία-κλειδιά στο βελονισµό δακτύλων για απώλεια βάρους 
Υπάρχουν πάνω από 80 σηµεία ρεφλεξολογίας σε κάθε χέρι που επηρεάζουν πάνω από 70 παθολογίες και σηµεία του σώµατος, 
πράγµα που τα κάνει µια από τις πιο σηµαντικές περιοχές για να εφαρµόσετε µια εναλλακτική θεραπεία. 
Τα σηµεία-κλειδιά για να χάσετε βάρος τοποθετούνται σε 4 από τα 5 δάκτυλα. Το µικρό δάκτυλο, ο παράµεσος, ο µέσος και ο 
δείκτης. Χάστε βάρος στα χέρια σας, στους γοφούς, στου κοιλιακούς καθώς και ολόκληρο το σώµα. Το µυστικό σε αυτή την 
επαναστατική µέθοδο είναι ο βιο-µαγνητισµός. 
 
 
 
 
 
 
 
Στις εικόνες: Χάστε βάρος σε όλο το σώµα 
Μειώστε την κοιλιά 
Μειώστε το µέγεθος των γοφών 
Μειώστε τον όγκο των χεριών σας 
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Σηµεία βελονισµού για απώλεια βάρους 
Πώς να χρησιµοποιήσετε το δακτυλίδι AKUPURIAN για τη θεραπεία ρεφλεξολογίας 
Βήµα 1: Αφού αφαιρέσετε το δακτυλίδι από τη συσκευασία, τοποθετήστε το στο σωστό δάκτυλο. Προσαρµόστε το στο 
µέγεθος του δακτύλου σας. 
Βήµα 2: Τοποθετήστε το δακτυλίδι ανάλογα µε την περιοχή την οποία θέλετε να αδυνατίσετε, όπως στις εικόνες παραπάνω. 
Βήµα 3: Οι µαγνήτες σε αυτό το κόσµηµα έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά για να ασκούν ακριβή πίεση στα σηµεία που πρέπει να 
διεγερθούν στα δάκτυλά σας, που σηµαίνει ότι η πίεση είναι συνεχής. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι το κόσµηµα είναι καλά 
τοποθετηµένο στο δάκτυλό σας. 
Βήµα 4: Μπορείτε να φοράτε αυτό το δακτυλίδι σε κάθε περίσταση. Προσπαθήστε να µην βρέχετε το δακτυλίδι ώστε να µην 
χαθεί το διαµαγνητικό του φορτίο όταν έρθει σε επαφή µε το νερό. 
 

Κεφάλαιο 3 
Τι είναι η µαγνητοθεραπεία; 
Μαγνητοθεραπεία (ή θεραπεία Μαγνητικών πεδίων) είναι η µελέτη της επίδρασης των µαγνητικών πεδίων σε βιολογικά 
συστήµατα. Η µαγνητική ενέργεια είναι στις δυνάµεις που µας περιβάλουν, όπως το νερό, ο αέρας και το ηλιακό φως.  
Η µαγνητική θεραπεία είναι εφαρµογή εναλλακτικής ιατρικής, που συνεπάγεται την χρήση στατικών µαγνητικών πεδίων. Όσοι 
την εφαρµόζουν δηλώνουν ότι η υποβολή στατικών µαγνητικών πεδίων σε συγκεκριµένα σηµεία του σώµατος επιφέρει 
βελτίωση στην υγεία. Η µαγνητική θεραπεία θεωρείται ψευδο-επιστήµη, από τη σηµερινή κλασική ιατρική κοινότητα, λόγω της 
σωµατικής και βιολογικής απιθανότητας, καθώς και λόγω της µη επιρροής στην υγεία και έλλειψης αποδεδειγµένης επιρροής 
στην ίαση. 
 

Ποιά είναι η βάση της Μαγνητοθεραπείας; 
Όταν ένας µαγνήτης εφαρµόζεται σε ένα επηρεαζόµενο από διαταραχή, αδιαθεσία ή ασθένεια µέρος του σώµατος, αν αυτή 
προκαλείται από εναλλαγή της µαγνητικής κατάστασης, ο µαγνήτης επαναρυθµίζει την επηρεαζόµενη περιοχή, ισορροπώντας τα 
επίπεδα µεταβολισµού στο σώµα. Αυτή είναι η βασική αρχή της µαγνητοθεραπείας. 
Σε θεραπευτικό επίπεδο, ένας µαγνήτης βοηθάει ιδιαίτερα σε διατροφικές και ορµονικές (ιδιαίτερα θυρεοειδείς) διαταραχές και 
ασθένειες. 
 

Θεραπευτικές επιδράσεις 
Αύξηση της ροής του αίµατος και της ικανότητας µεταφοράς οξυγόνου, επιτρέποντας στο σώµα να ανακτήσει την υγεία του. 
Σε επίπεδο κυτταρικής µεµβράνης, ανασυσταίνει την ικανότητα της αλλαγµένης µεµβράνης. Ο µεταβολισµός του οξυγόνου 
αυξάνει προκαλώντας µεγαλύτερη χρήση του στοιχείου αυτού. 
Οι αδένες παράγουν περισσότερες ορµόνες.  
Η µαγνητοθεραπεία ενδείκνυται σε τραυµατικά συµβάντα, χρόνιες ή οξείες οστεοαρθρικές παθήσεις, εκφυλιστικές ασθένειες, 
ρευµατολογία, οξείες ή χρόνιες φλεγµονώδεις παθήσεις, ισχυρούς πόνους, νευρολογία, δερµατολογία, (επιταχύνοντας την 
διαδικασία επιδιόρθωσης του ιστού), διαταραχές του κυκλοφορικού συστήµατος, γυναικολογικές παθήσεις, καθώς και 
ωτολαρυγγολογία, µεταξύ άλλων. 
Αλλαγές στην µετανάστευση ιόντων ασβεστίου, η οποία µεταφέρει το στοιχείο αυτό στα φθαρµένα κόκκαλα πιο γρήγορα. 
Η σύνθεση ενζύµων αυξάνεται µαζί µε την ορµονική ρύθµιση και το ανοσοποιητικό σύστηµα ενδυναµώνεται. Επίσης είναι 
αντισπασµωδικό� κανονικοποιεί τον ύπνο και διεγείρει το φλεβικό και λεµφατικό σύστηµα. 
 

Πως λειτουργεί η πολικότητα του δακτυλιδιού ή η µαγνητοθεραπεία; 
Το δακτυλίδι έχει δυο ισχυρούς µαγνήτες, όπως και το συνοδευτικό σκουλαρίκι, έναν σε κάθε πλευρά. Κάθε πόλος έχει 
διαφορετική µορφή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ο Νότιος πόλος ή θετικός (+): Ενεργοποιεί, κινητοποιεί και ενδυναµώνει τις βιολογικές διεργασίες του σώµατος. Είναι 
δυναµωτικός, αναζωογονητικός και παρέχει ενέργεια. Χορηγείται συγκεκριµένα σε περιπτώσεις αδυναµίας και φθορές µυών, 
οστών και θραύσεις συνδέσµων, διαστρέµµατα, ουλές κτλ. 
Ο Βόρειος πόλος ή αρνητικός (-): Αυτό το σηµείο χαλαρώνει, σταµατάει τις επίπονες διαδικασίες στο σώµα, και χορηγείται 
κυρίως για να χαλαρώσει και να καταστείλει τον πόνο σε φλεγµονώδεις διαδικασίες και να ελέγξει καταστάσεις άγχους κ φοβίας.  
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