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För att rätta till jonflödet, energiflödet i vävnadsvätskan och i blodomloppet
och eliminera eventuella blockeringar som kan resultera i, eller har resulterat
i någon form av sjukdom, har mästaren Dr Sandor A Markus tagit fram en
energiregleringsteknik som hittills inte offentliggjorts eller publicerats.
Denna teknik presenteras för första gången för västvärlden och bygger på
hans mångåriga arbete och studier inom energireglering.

Den medicinska traditionen i Kina är världens äldsta kända och härstammar från förhistorisk
tid. Traditionell energiregleringsakupunktur har praktiserats i Kina över 2000 år. Den
härstammar från ”Huang –Ti NEI CHING eller”Gula kejsarens lärobok i invärtes medicin”.

Den gula kejsaren Huang-Ti levde ca 2697-2597 f.kr. Hans lärobok om invärtes medicin
bygger på naturens egen rytm. Naturens växlingar, vår, sommar, höst och vinter.
I Nei Ching angavs 365 biopunkter men bara 160 skrevs ner.
Vi vet idag inom naturvetenskaplig forskning att i samband med årstidsväxlingar, jordens
rotation m.m. uppstår olika elektromagnetiska fält vilket påverkar människan och hennes
fysiska, känslomässiga och mentala funktioner. Meningen med människans liv har alltid varit
att följa universums och naturens lagar. När vi motarbetar dessa naturlagar råkar vi ut för
sjukdomar och lidande av skilda slag.
För att kunna överblicka de fysiologiska och sjukliga sambanden mellan orsak och verkan, att
överblicka och kunna bilda sig en uppfattning om människan och om vad som skall åtgärdas,
är det nödvändigt att kunna göra en helhetsbedömning av människans samverkande
funktioner.
Att uppnå en harmoni mellan den fysiska, emotionella och mentala erfordras en jämvikt
”homeostas” mellan tanke, känsla och de inre organen och deras funktioner.
Den Traditionella Kinesiska Medicinen (TCM) är i första hand intresserad av de energetiska
rörelserna som ligger bakom och skapar de manifesterade funktionella och organiska
förändringarna. Detta omfattar människan i sin helhet, d.v.s. fysiskt, emotionellt och mentalt
som på ett eller annat sätt är involverade i den helhetliga bilden.
Min personliga erfarenhet som forskare inom tvärvetenskap är att det är mycket svårt,
nästan omöjligt för den västerländska läkaren, terapeuten att kunna förstå det kinesiska
tänkandet, den filosofiska betraktelsen från Taoismen som ligger bakom Traditionell Kinesisk
Medicin (TCM). Desto svårare för vederbörande att praktisera den.Läkekonsten i
västerlandet bygger huvudsakligen på symtombehandling och smärtlindring.
Även de terapeuter i västerlandet som påstår sig praktisera den Traditionella Kinesiska
Medicinen känner inte till vilka ”biopunkter, potentialpunkter” som är öppna för behandling
vid olika tillfällen. De tillämpar oftast energireglering enligt element eller moder-son
principen. För att kunna tillämpa energiregleringsterapi måste vi känna till
människans”kvantmekanism”, energikropp och energiflöde.. Det erfordras en
”kvantmedvetenhet” av människans multidimensionella kroppar(kvantmekanism) för att
kunna ställa rätt diagnos och kunna vidta rätt åtgärd. Människan är individuell och måste
behandlas som sådan. För detta ändamål har vi utvecklat vårt energiregleringssystem.
Dagens vetenskap har inte ens en rudimentär kunskap om vad människan egentligen är.
Desto mindre hur hon fungerar i sin helhet som kosmisk, tre-, fyr-, och femdimensionell
varelse. Detta kan vi konstatera när det gäller människans medicinska, psykologiska och
psykosociala synsätt.
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