Dr.Alter
počítačový program pre celostnú medicínu
Program Dr.Alter predstavuje nielen prehľadne usporiadanú
znalostnú databázu pre celostnú medicínu, ale aj výkonný
nástroj na jednoduché zozbieranie čo najväčšieho množstva
informácií o zdravotnom stave klienta, ich analýzu a
vyhodnotenie a odporučenie optimálneho spôsobu
regenerácie a detoxikácie organizmu klienta, zahŕňajúceho
požiadavky na úpravu stravy, duchovnú zmenu,
odporúčanú fytoterapiu, reflexnú terapiu, gemmoterapiu,
kolorterapiu, petroterapiu, moxovanie, elektropunktúru a
tiež odporučenie preparátov podľa výberu terapeuta.

Kolorterapia - program odporučí k jednotlivým diagnózam,
symptómom a orgánom priaznivo pôsobiace farby ako aj farby,
ktorým je vhodné sa vyhnúť. Zoznam farieb popisuje ich vlastnosti
a priaznivé a nepriaznivé pôsobenie na telo a dušu.
Petroterapia - program odporučí druh kameňa podľa jeho
energetickej bilancie na celkovú harmonizáciu organizmu, ako aj
na lokálne pôsobenie. Rovnako odporučí aj vhodné drahé kamene,
ktorých je v programe vložených cca 70.

- program Dr.Alter obsahuje cca 700 preparátov od
rôznych výrobcov (možno ich jednoducho dopĺňať). Terapeut si
môže vybrať preparátové rady, s ktorými pracuje. K preparátom sú
zadefinované aj väzby k diagnózam, symptómom a orgánom.
Energetická očista - k mnohým diagnózam, symptómom a
orgánom je uvedené, akým spôsobom nehmotné energie vplývajú
na fungovanie orgánu, prípadne akými negatívnymi energiami si
človek spôsobuje jeho ochorenie, vznik symptómu alebo diagnózy.
V programe sú aj rôzne recepty pre harmonizáciu energetických
tokov a očistu od negatívnych energií.
Preparáty

Lunárny kalendár

–

Mesiac (Luna) má na náš organizmus
nezanedbateľný vplyv. Podrobný, plne konfigurovateľný lunárny
kalendár vám umožní lepšie načasovať detoxikáciu, regeneráciu,
operáciu, očistné kúry,... a dosiahnuť tak vyššiu účinnosť terapie.

Jedinečnosť programu Dr.Alter je aj v tom, že
umožňuje terapeutovi diagnostikovať aj pôsobiť na
všetkých troch úrovniach – hmotnej, energetickej aj
informačnej podľa potreby a úrovne klienta.
K programu je spracovaný podrobný elektronický manuál.
Súčasťou dodávky je aj prezentačno-inštruktážny DVD film v trvaní
dve a pol hodiny, ktorý názorne ukazuje všetky funkcie programu
a spôsob práce s ním. Film si možno zakúpiť aj samostatne ako
zdroj informácií o programe.

Staňte sa aj vy jedným z desiatok terapeutov (lekárov i nelekárov),
ktorým program Dr.Alter pomáha v ich každodennej práci.

Program Dr.Alter sa nesnaží preferovať nijakú konkrétnu
metódu, smer ani preparáty, ale svojou komplexnosťou
a rozsahom diagnostiky a terapie zhrnúť čo najviac
informácií, ktoré vám pomôžu nájsť prvotnú príčinu
zdravotných problémov a odporučiť chorému spôsob ako sa
uzdraviť
tými
najvhodnejšími
terapeutickými
a
regeneračnými metódami a postupmi. Všetky údaje v
programe je možné meniť, dopĺňať alebo vymazávať, čím
si môže používateľ prispôsobiť program presne svojim
potrebám.
Veríme, že program Dr.Alter vám pomôže byť
úspešnejšími na ceste pomoci iným.
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Diagnostika
Program poskytuje používateľovi niekoľko diagnostických
postupov, s využitím ktorých je možné s vysokou
pravdepodobnosťou nájsť prvotnú príčinu ochorenia a to jednak
na úrovni disfunkcie orgánu/tkaniva, ako aj na úrovni
psychickej/duchovnej upozornením na nesprávne myslenie a
emócie. Používateľ programu si môže vybrať, ktoré diagnostické
postupy využije.
Zoznam diagnóz - v programe je vložených cca 160
najbežnejších diagnóz s príčinami, ktoré ich spôsobujú.
Zaevidovaním diagnózy sa automaticky v odporúčanej terapii
objavia aj odporúčania k tejto diagnóze. K diagnózam je uvedená
pravdepodobná fyzická príčina, duchovná príčina, odporúčaná
zmena stravy, fytoterapia, reflexná terapia a odporúčané
preparáty.
Fyzické príznaky - okolo 1900 fyzických príznakov umožní
terapeutovi odhaliť pravú príčinu ochorenia na úrovni disfunkcie
orgánu/tkaniva. Vychádza z orientálnej, ale aj modernej
diagnostiky ako aj pozorovaní a skúseností osobností v oblasti
celostnej medicíny. Príznaky sú rozdelené prehľadne
do niekoľkých skupín - celá
postava, reflexné zóny tela
a tváre, znamienka na
tvári, jazyk, ucho, reflexné
zóny ucha, vlasy a zóny ich
vypadávania, zuby, ruky,
reflexné zóny rúk, nechty a
ich tvary, nohy, reflexné
zóny chodidiel, chrbtica, bloky jednotlivých stavcov, gestá.
Z modernej diagnostiky je to krvná skupina, Body Mass Index,
evidencia laboratórnych vyšetrení s príčinami prekročenia hran.
hodnôt, vyšetrenie moču diagnostickými prúžkami.
Psychické príznaky - v celostnej medicíne terapeutovi o stave
jednotlivých orgánov veľa naznačia aj psychické príznaky a
emócie. Program ich obsahuje vyše 100. Pre terapeutov
pracujúcich s Bachovými alebo Moravskými kvetmi ponúka naviac
aj emócie prislúchajúce k jednotlivým kvetom.
Energetika organizmu – narušený tok energie
v energetických telách a dráhach človeka spôsobuje negatívne
prejavy na fyzickom tele. Základné
energetické
vzťahy
orgánov
definuje pentagram, časový priebeh
aktivity orgánov vyjadrujú orgánové
hodiny, prejavy na jednotlivých
meridiánoch zase ukazujú ich
zablokovanie alebo nerovnováhu.
Energetická
disharmónia
jednotlivých čakier sa tiež prejavuje špecifickými symptómami.
Program pomôže tieto disharmónie odhaliť.
Evidencia EAV merania – terapeutom, ktorí využívajú pre
diagnostiku EAV prístroj SALVIA, SUPERTRONIC, alebo ich
ekvivalenty, program pomôže výsledky merania zaevidovať
a vyhodnotiť jednotlivo alebo spolu s ostatnými symptómami.

Modul pre Supertronic zobrazuje jednotlivé meracie body na
rukách a nohách.
Pre tých terapeutov, ktorí využívajú prístroj SALVIA a program
EAM od firmy Joalis, umožňuje Dr.Alter jednoduchý import
nameraných záťaží z programu EAM a ich korektné vyhodnotenie.
Kyvadlo - aparát pre podporu merania kyvadlom je pomerne
silný, počnúc možnosťou vytvárania meracích tabuliek podľa
vlastnej potreby až po zaevidovanie merania do konzultácie a
jeho vyhodnotenie v odporúčanom riešení samostatne alebo spolu
s ostatnými symptómami.
IRIS diagnostika – modul pre diagnostiku z dúhovky oka je
naprogramovaný tak, aby umožnil s touto metódou pracovať aj
menej skúseným a začínajúcim IRIS diagnostikom. Po odfotení
dúhovky digitálnym fotoaparátom a vložení obrázka do programu,
zobrazí program priamo na dúhovke jednu z preddefinovaných
diagnostických máp (Bos, Colton, Jensen, Navrátil, Velchover),
čím
umožní
jednoducho
lokalizovať postihnutý orgán.
Lupa so zväčšením umožní
detailne preskúmať dúhovku.
Výkonný editor máp umožňuje
vytvorenie vlastnej diagnostickej mapy. Pomocou databázy
cca 300 IRIS symptómov
program umožní rýchlejšie a
presnejšie určiť zdravotný stav vyšetrovanej osoby.
Numerológia - numerológiu síce nemožno považovať za
diagnostickú metódu, napriek tomu však dokáže odhaliť isté dané
povahové črty a vlastnosti, ktoré sme dostali do vienka.
Znamenia zverokruhu - znamenie, v ktorom je človek
narodený pomôže odhaliť predpoklady k určitým ochoreniam.

Analýza
Zozbierané informácie a symptómy pomôže program analyzovať a
vyhodnotiť. Terapeut má k dispozícii všetky zaevidované
informácie zo súčasnej ale aj z predchádzajúcich návštev klienta.
Analýza v pentagrame – určenie a zobrazenie záťaže
jednotlivých materských orgánov. Na základe energetických
vzťahov označí materský orgán, ktorý je pravdepodobne prvotnou
príčinou zdravotných problémov.
Analýza energetických blokov chrbtice - grafické
znázornenie energetických blokov rozvodu životnej energie na
chrbtici s ich duchovnými príčinami.
Analýza čakier – odhadnutie
možnej disharmónie jednotlivých
čakier na základe symptómov
orgánov prislúchajúcich k čakrám.
Analýza Jin-Jang – výber jedné-

ho zo 6 stavov vyjadrujúcich nerovnováhu Jin a Jang a odporučenie spôsobu harmonizácie.

Analýza mikroorganizmov – na základe symptómov, ktoré
spôsobujú jednotlivé mikroorganizmy určí pravdepodobnosť
nákazy/infekcie daným mikroorganizmom (zatiaľ len parazity).

Analýza moxovania - určí pravdepodobnosť jednotlivých
obrazov problémov podľa TČM a pomôže terapeutovi vybrať
tie najvhodnejšie akupunktúrne body pre moxovanie.
Analýza vitamínov/minerálov – určí možný nedostatok/nadbytok vitamínov, minerálov a ťažkých kovov.

Terapia
Odporúčané riešenie (tlačový výstup) je výsledkom diagnostiky a
analýzy zozbieraných informácií o zdravotnom stave klienta.
Zahŕňa odporúčania z rôznych spôsobov terapie podľa výberu
terapeuta.
Program umožňuje terapeutovi podrobne zvoliť, čo sa bude v
odporúčanom riešení nachádzať a samozrejme aj editovať výstup
pred tlačou. Pokiaľ terapeut pracuje s preparátmi, určí
preparátové rady, z ktorých program odporučí preparáty.
Požadovaná duchovná zmena - rady, čoho sa v myslení a
konaní vyvarovať, ako sa vyrovnávať so životnými prekážkami,
ako zvládať emócie a nachádzať pozitívny postoj k životu,
naznačenie porušovaných zákonov Univerza, ktoré spôsobili
chorobu.
Odporúčania k strave – v odporúčanom riešení môže byť
uvedené, ktoré potraviny sú prospešné a ktoré je naopak
potrebné z jedálneho lístka vylúčiť alebo ich konzumáciu
obmedziť. Program tiež odporučí doplnenie minerálov a
vitamínov (na základe analýzy) aj s ich prírodnými zdrojmi.
Stravu možno odporučiť podľa krvných skupín alebo podľa
konštitučných typov tradičnej čínskej medicíny.
Fytoterapia - program odporučí čajovú zmes, obklady alebo
iné spôsoby použitia liečivých byliniek. Pokiaľ je pre jednu
zaevidovanú diagnózu / symptóm odporúčaná nejaká bylinka a
súčastne pre inú zaevidovanú diagnózu / symptóm je táto bylinka
nevhodná
alebo
zakázaná,
program na to upozorní.
Reflexná terapia - v mnohých
prípadoch je veľmi účinná reflexná
terapia - masírovanie reflexných
plôšok alebo bodov na rukách a
nohách. Program umožní vytlačiť
zoznam bodov/plôšok s obrázkom
a popisom postupu masírovania.
Moxovanie - je liečebný postup TČM, ktorým sa mobilizujú

reaktívne samoliečiace sily tela. Program je pomerne slušne
prepracovaný a aj začiatočníka vedie nielen výberom bodov,
ale aj zdroja tepla, podložky, spôsobu moxovania, ....
Zobrazenie bodov a evidencia terapie sú samozrejmosťou.

Elektropunktúra - nájde využitie u tých terapeutov, ktorí
používajú prístroje pre elektropunktúru (TENS, HaiHua,...).
Namiesto hľadania prislúchajúcich bodov k diagnóze/symptómu v
manuáli, program prehľadne zobrazí, kde je potrebné priložiť
elektródy, prípadne nahradí aj funkciu časovača a eviduje históriu
terapie. Na rozdiel od akupunktúry ju môžu aplikovať aj nelekári.

