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3. Hoe kan AcuGraph U helpen?

Het AcuGraph systeem stelt de acupuncturist in staat tot
uitmeten en analyseren van elke acupunctuur meridiaan.
Eens in het bezit van deze gegevens is het mogelijk om de
juiste behandelmethodiek voor iedere patiënt persoonlijk
te bepalen.

Het AcuGraph Digitaal Meridiaan Systeem wordt door de
acupuncturist gebruikt als deel van een geïntegreerde aanpak van
uw gezondheidsprobleem. In deze brochure vindt U meer
informatie over de werking van dit systeem en waarom voor deze
aanpak gekozen wordt.

2. Wat zijn
acupunctuur
meridianen?
1.Wat is AcuGraph?
Het Acugraph Digitaal Medridaan Systeem is een gecomputeriseerd
werkinstrument dat ons in staat stelt een nauwkeurige analyse te
maken van uw energetische balans.
Uw acupuncturist gebruikt dit systeem tijdens uw algemeen
energetisch onderzoek via het opmeten van acupunctuuurpunten op
handen en voeten.

Acupunctuur meridianen zijn voor het oog
onzichtbare energiebanen in het lichaam die sedert
eeuwen gebruikt worden om tal van aandoeningen
te behandelen.

Het is langs dit meridianennet dat de lichaamsenergie, ‘QI’
genaamd, zich verplaatst. Blokkage of interferentie met het
verloop van deze energie in de meridianen resulteert in een
energetische disharmonie.

Het voornaamste doel van een
acupunctuurbehandeling is het herstellen
van de energetische balans in het lichaam
door het bevorderen of afremmen van het
energetisch transport in de meridianen en
aldus het normaal functioneren van het
lichaam te bevorderen.

4. Wat betekent uw P.I.E.?
( Personal Intergrated
Energetics )
In de P.I.E. grafiek, staat elk deel van de cirkel voor het
verloop van een lichaamsmeridiaan. Deze in de groene
kleur zijn perfect uitgebalanceerd en functioneren goed. De
kleuren die niet reiken tot de buitenste rand van de cirkel
zijn representatief voor slecht uitgebalanceerde meridiaan
energie.
Uw P.I.E. score omvat een volledige analyse van alle
lichaamsmeridianen en geeft een idee van het
gezondheidsniveau van uw energie systeem.
Een score van 100 komt overeen met een perfect
uitgebalanceerde en ongeremde doorstroming van energie.
Elke lagere score duidt op een minder goede energie balans
en doorstroming die de acupuncturist zal aanpakken in zijn
behandelplan.

voorbeeld van een P.I.E. grafiek:

5. Waarom AcuGraph als
behandelmethode kiezen?

AcuGraph is enig als meetinstrument van dit type.
Het laat ons toe een vlug en efficiënt onderzoek van
de patiënt te koppelen aan een intelligente analyse,
de meest geavanceerde behandelopties en
regelmatige follow‐up van de patiënt.
Deze methode staat voor kwaliteitszorg en goede
behandelresultaten, de reden waarom door uw
acupuncturist voor het AcuGraph systeem gekozen
wordt.

Breng uw energie in
evenwicht
Breng uw leven in
evenwicht

