Diagnostika z oční duhovky

IRIDODIAGNOSTIKA

Co je iridodiagnostika?
Iridodiagnostika je jedním z oborů celostní medicíny, zabývá se diagnostikou
a dle vhodnosti i následnou podpůrnou léčbou na základě vyšetření duhovky.
Jakkoli to může znít překvapivě, iridodiagnostika nepatří mezi nové vědy, její
vznik se datuje až do 19. století, kdy si maďarský léčitel Ignác von Peczely všiml
změn vznikajících na duhovce po poranění těla. Dnes ovšem iridodiagnostika
získává znovu na popularitě – je metodou časově relativně nenáročnou, neinvazivní a nemůže tělesně nijak člověka poškodit.

Jak vyšetření probíhá?
Před vyšetřením není nutná žádná speciální příprava. Iridolog nejprve vyfotografuje vaši duhovku speciálním fotoaparátem se zabudovaným mikroskopem.
Na základě vzniklých snímků s vámi poté postupně prodiskutuje jednotlivé
orgánové soustavy, upozorní na probíhající změny či možné budoucí potíže.
Všímá si struktury jednotlivých vlákének duhovky, jejich rozestupů, barevných
změn, tmavých teček... Potrhaná či naopak příliš zhuštěná vlákna, jakékoli
nepřirozené útvary a skrvny, to vše iridologa upozorňuje na to, že se v příslušném orgánu mohou odehrávat nežádoucí změny či procesy. Díky iridodiagnostice se tak můžete dozvědět o případném zdravotním problému mnohem dříve,
než se stihne opravdu projevit.

IRIDODIAGNOSTIKA
Iridodiagnostika vychází z poznatku, že každé místo duhovky je propojeno s konkrétním orgánem těla. Díky tomu vám umí napovědět
opravdu mnoho.
Nepostradatelná je například pro zjištění:
– dispozice k cukrovce, dně, artritidě a dalším civilizačním chorobám
– stavu trávicího systému, rychlosti metabolizmu, překyselení žaludku
– zanesení organizmu toxiny, bakteriemi
a plísněmi
– náchylnosti ke kardiovaskulárním nemocem, slabšímu srdci či křečovým žilám
– oslabené imunity, chronických zánětů
Profesionální fotografický systém
v těle a narušených orgánů
– stavu lymfatického a vylučovacího systému, sklonů k otokům
a poruchám ledvin
– obecně stavu a aktivity jakéhokoli orgánu v těle
Na základě diagnostiky vám poté iridolog
doporučí vhodný postup ke zlepšení vašeho zdraví – může jít o úpravu stravovacích
návyků, zařazení konkrétních potravin
do jídelníčku či doporučení bylinek
a potravinových doplňků vhodných právě
Iridologická mapa očí
pro vás. Lze postupovat i jinak: docházet
na podpůrné ozdravné infuzní terapie na naší klinice nebo si nechat
doporučit další vhodná vyšetření.

Pro koho je iridodiagnostika vhodná?

Pro každého, kdo se chce dozvědět více o svém
zdraví nebo najít skryté příčiny svých problémů.
Lidské tělo je jeden harmonický celek a iridodiagnostika dokáže často
najít kořen našich potíží i tam, kde bychom jej možná nehledali.
"Pozři v oči člověka a uvidíš jeho tělo." Hippokratés
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Oko - mapa našeho těla

Co všechno lze iridodiagnostikou zjistit?

