
AKUPURIAN

INLEIDING

Er zijn veel manieren om gewicht  te verliezen. Sommige manieren zijn heel riskant, anderen te pijnlijk  en anderen vragen enorme 
opofferingen zoals jezelf uithongeren, strenge en gevaarlijke diëten volgen of vermoeiende oefeningen doen. 

Nu hebben we echter eeuwenoude therapieën en methodes ontwikkeld die doeltreffend zijn en die uw lichaam niet veranderen en geen 
nevenwerkingen hebben, zoals  deze spectaculaire oorbellen- en ringset.  Die werden speciaal  ontwikkeld om je gewicht  te helpen 
verliezen en je metabolisme te stabiliseren. 

Deze  unieke  en  spectaculaire  juwelen  werden  ontworpen  op  basis  van  concepten  uit  de  oude  wetenschappen  acupunctuur  en 
magneettherapie.  Dankzij  de nieuwe doorbraken op het gebied van wetenschap,  worden hun therapeutische en medische effecten 
steeds meer bewezen. De energie die deze juwelen uitzenden, stimuleren niet alleen het klierenstelsel om vetzucht tegen te gaan, maar 
helpen het organisme ook bij het afvoeren van giftige stoffen. Dit doet je huid er beter uitzien door cellulitis weg te toveren en je spieren 
meer tonus te geven en te versterken. Het regelt ook je metabolisme, een fundamentele factor om te vermijden dat je weer bijkomt. 

Om te begrijpen hoe deze spectaculaire ring werkt, moeten we therapeutische wetenschappen zoals magneettherapie en acupunctuur 
op de vingers analyseren. 

Deze  handleiding  zal  je  de  voordelen  van  3  fundamentele  en  natuurlijke  therapieën  tonen die  je  binnen handbereik  hebt,  als  je 
metabolische stoornissen in balans wilt brengen, die anorexia en obesitas veroorzaken. 

Deze drie therapieën staan bekend als Auriculotherapie, Acupunctuur en Magneettherapie. Deze drie vullen elkaar aan, waardoor je op 
een  natuurlijke  en  efficiënte  manier  gewicht  kunt  verliezen.  Ze  controleren  eetstoornissen  en  conditioneren  het  lichaam  om een 
overdreven hongergevoel en angst te onderdrukken.

Welkom in het tijdperk van natuurlijk gewichtsverlies zonder diëten, oefeningen en drugs. 

Hoofdstuk 1 AURICULOTHERAPIE

Wat is auriculotherapie?

Staat ook bekend als ooracupunctuur  en wordt  beschouwd als een alternatieve geneeswijze  afkomstig uit  de traditionele Chinese 
geneeskunde. De therapie bestaat voornamelijk uit het stimuleren van belangrijke punten op het oor. Zo worden stoornissen binnen het 
lichaam,  die  veroorzaakt  werden  door  ziektes,  het  humeur,  een  slecht  dieet  of  hormonen,  op  een  natuurlijke  manier  opnieuw in 
evenwicht gebracht.

Hoe kan auriculotherapie helpen?

Auriculotherapie staat  binnen de alternatieve geneeskunde bekend als een goede keuze om de meeste ziektes en symptomen te 
bestrijden. Ook al kan het gebruikt worden om alle soorten symptomen en ziektes te genezen, toch kan het ook enorm helpen als 
aanvulling op behandelingen aangeraden door de interne geneeskunde.

Tegenwoordig wordt auriculotherapie ook gebruikt om delicate ziektes zoals een drugsverslaving en obesitas te behandelen, ziektes die 
voortkomen uit angststoornissen. Deze behandeling zorgt ook voor fantastische resultaten op het gebied van chronische ziektes zoals 
die aan de ischiaszenuw, allergieën, migraine, rugpijn en keelontstekingen. 

BELANGRIJKSTE VOORDELEN:

• Het  is  een therapie die  je  gemakkelijk  kan leren.  Je hoeft  geen expert  te  zijn  om het  'thuis'  te gebruiken.  Het  is binnen 
handbereik  van  elke  patiënt.  De  doeltreffendheid  hangt  niet  af  van  de  elementen  die  gebruikt  worden,  maar  van  het 
gestimuleerde energiepunt. Je kan magneten of mosterdzaadjes gebruiken. 

• Auriculotherapie  is  bijna  pijnloos,  aangezien  het  geen  aanvallende  therapie  is  en  geen  ongemak,  pijn  of  belemmering 
veroorzaakt.

• Snelle en efficiënte resultaten. Het stimuleren van de energiepunten van het lichaam, brengt de organische onregelmatigheden 
binnen de patiënt in evenwicht. 

• Auriculotherapie heeft het potentieel om tegelijk een diagnose te stellen als te behandelen. TEKTVSHOP



Wat is de basis van het auriculotherapie concept?

Studies en onderzoeken op duizenden patiënten overal ter wereld hebben bewezen dat sommige punten op het oor voor reacties in het 
zenuwstelsel, de organen en andere getroffen gebieden zorgen als ze gestimuleerd worden. Dit leidt dan tot het snelle herstel van die 
gebieden.

Deze  erkende therapie  vergelijkt  het  oor  met  een  menselijke  foetus,  maar  dan  omgekeerd.  Daarom is  het  vinden van  bepaalde 
energiepunten niet moeilijk; het zorgt er zelfs voor dat auriculotherapie binnen het bereik van de patiënt komt te liggen. 

12 belangrijke punten voor auriculotherapie

Er zijn meer dan 12 auriculotherapie punten op elk oor, die een invloed uitoefenen op meer dan 120 lichaamsdelen, waardoor het oor 
een van de belangrijkste gebieden is om een alternatieve therapie op uit te oefenen. 

Het is wetenschappelijk bewezen dat verschillende gebieden op ons oor rechtstreeks in verbinding staan met onze zenuwstelsel. Als dat 
op de juiste manier gestimuleerd wordt, kan dat ziektes verzachten en voor gewichtsverlies zorgen. 

Deze kleine handleiding is maar een voorproefje van de spectaculaire wereld van auriculotherapie die rechtstreeks toegepast wordt om 
gewicht te verliezen. De afbeelding hieronder toont de 12 belangrijkste punten die een invloed hebben op gewichtsverlies: 

Auriculotherapie punten voor gewichtsverlies

Hoe gebruik je je AKUPURIAN oorbel met de auriculotherapie behandeling: 

Stap 1: Zorg ervoor dat de  inkepingen vooraan zichtbaar zijn nadat je de oorbel uit de verpakking gehaald hebt. 

Stap 2: Open de oorbel voorzichtig. Dit juweel werd ontworpen om op 7 belangrijke punten in te werken: de nieren, voeten, handen, 
lever, de dikke darm en de hersenen. Het is essentieel om die punten te stimuleren als je gewicht wilt  verliezen en je vertering in 
evenwicht wilt brengen. 

Stap 3:  Als je de oorbel sluit, zorg dan dat de magneten zich tegenover elkaar bevinden op de punten die we hiervoor beschreven. 
Anders zal de behandeling niet werken.

Stap 4: De magneten op dit juweel werden zorgvuldig ontworpen om druk uit te oefenen op de punten die gestimuleerd moeten worden 
op je oor. Die druk moet ook constant blijven. Zorg er wel voor dat het juweel goed op je oorlel zit. 

Stap 5:  Je kan dit juweel voor elke gelegenheid dragen. Probeer het juweel droog te houden zodat de diamagnetische lading niet 
verloren gaat.

Hoofdstuk 2 VINGER ACUPUNCTUUR

Wat is acupunctuur? 

Acupunctuur is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde en werkt door naalden in bepaalde delen van het lichaam te 
prikken om energiepunten te stimuleren. Zo kunnen bepaalde ziektes genezen worden en emoties en negatieve stoornissen zoals een 
drugsverslaving, schizofrenie en fobieën onder controle gehouden worden.

De energiepunten, die we 'sleutelpunten' zullen noemen, staan in verbinding met alle menselijke organen. Als ze gestimuleerd worden, 
ontstaat er een energieke stabiliteit die elk orgaan ten goede komt waarvan het punt geraakt wordt. 

Op  deze  oude  therapie  bestaan  er  veel  variaties  en  behandelingen.  Het  menselijke  lichaam  heeft  bepaalde  gelokaliseerde 
energiepunten en in meer dan 70 verschillende pathologieën werd zijn efficiëntie bewezen. Van de varianten van acupunctuur is de 
meest voorkomende therapie de auriculotherapie, de therapie op vingers en handen. 

Wat is vinger acupunctuur?

Vinger acupunctuur werkt in op de vingers en auriculotherapie op het oor. Tussen de vingers zitten meer dan 80 energiepunten die 
rechtstreeks in verbinding staan met organen en verschillende pathologieën. 

Door  de principes van magneettherapie te  gebruiken (hoofdstuk 3),  is  vinger  acupunctuur  zeer  effectief  voor  het  behandelen van 
eetstoornissen, ziektes en pijn aan organen en stoornissen zoals verslavingen en oncontroleerbare angst. Allemaal door gewoon druk 
uit te oefenen op bepaalde punten op de vingers en door naalden of zorgvuldig geladen magneten te plaatsen om de beste resultaten te 
behalen met de behandeling. 
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BELANGRIJKSTE VOORDELEN:

• Het is een therapie die je gemakkelijk kan leren. Je kan magneten zorgvuldig op bepaalde punten plaatsen. Een ring met 
magneten kan essentieel zijn om therapie met naalden te vermijden. 

• Vinger acupunctuur in combinatie met magneettherapie is volledig pijnloos, aangezien het geen aanvallende therapie is en 
geen ongemak, pijn of belemmering veroorzaakt. 

• Auriculotherapie  is  bijna  pijnloos,  aangezien  het  geen  aanvallende  therapie  is  en  geen  ongemak,  pijn  of  belemmering 
veroorzaakt.

• Snelle en efficiënte resultaten. Het stimuleren van de energiepunten van het lichaam brengt organische onregelmatigheden 
binnen de patiënt weer in evenwicht en helpt mensen die dat willen ook gewicht te verliezen. 

• Vinger therapie is zeer effectief bij het behandelen van obesitas, eetstoornissen en fobieën of angststoornissen. 

Wat is de basis van het concept vinger acupunctuur? 

Het is een Chinese technologie, die ontdekt werd in de oude en traditionele principes van vinger acupunctuur. Door druk uit te oefenen 
op bepaalde  delen van het  lichaam zal  je  gewicht  verliezen  en kan je  elke pathologie,  pijn  of  ongemak behandelen.  Je kunt  dit 
innovatieve systeem overal dragen op een mooie ring. 

Deze behandeling zal je je overgewicht helpen aanpakken, door je gewicht te laten verliezen en door je zelf te laten kiezen op welk 
lichaamsdeel je wilt  vermageren. Zo zult u gegarandeerd constant en veilig afvallen. Het is een volledig natuurlijke methode zonder 
bijwerkingen of nadelen.

Belangrijkste punten van vinger acupunctuur om gewicht te verliezen

Er zijn meer dan 80 auriculotherapie punten op elke hand die meer dan 70 pathologieën en lichaamsdelen beïnvloeden. Het is een van 
de belangrijkste gebieden om een alternatieve therapie op toe te passen. 

De sleutelpunten om gewicht te verliezen bevinden zich op 4 van de 5 vingers. De pinken, ringvingers, middelvingers en de wijsvingers. 
Verlies gewicht op uw armen, heupen, buik en uw hele lichaam. Het geheim van deze revolutionaire methode is biomagnetisme. 

In de afbeeldingen: Verlies gewicht over je hele lichaam

Verlies centimeters op je buik

Verlies maten op je heupen

Verminder het volume van je armen

Vinger acupunctuur punten om gewicht te verliezen

Hoe gebruik je je AKUPURIAN ring voor de aurioculotherapie behandeling

Stap 1: Plaats de ring op je juiste vinger nadat je hem uit de verpakking gehaald hebt. Pas hem aan aan je ringmaat. 

Stap 2: Plaats de ring, afhankelijk van het gebied waar je gewicht wilt verliezen:

In de afbeeldingen: Verlies gewicht over je hele lichaam

Verlies centimeters op je buik

Verlies maten op je heupen

Verminder het volume van je armen

Stap 3: De magneten op dit juweel werden zorgvuldig ontworpen om druk uit te oefenen op de punten die gestimuleerd moeten worden 
op je vingers. Die druk moet ook constant blijven. Zorg er wel voor dat het juweel goed op je vingers zit. 

Stap 4:  Je kan deze ring voor elke gelegenheid dragen. Probeer het juweel droog te houden zodat de diamagnetische lading niet 
verloren gaat. 
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Hoofdstuk 3 

Wat is magnetotherapie? 

Magnetotherapie Magnetisch Veld Therapie is de studie van het effect van magnetische velden op biologische systemen. Magnetische 
energie is onze levenskracht, net zoals lucht, water en zonlicht. 

Magnetische therapie is een alternatieve geneeskunde die het gebruik van statische magnetische velden impliceert. Zij die het gebruikt 
hebben, verklaren dat het blootstellen van bepaalde lichaamsdelen aan statische magnetische velden goed is voor de gezondheid. 
Magnetische therapie wordt beschouwd als een pseudowetenschap door zijn fysieke en biologische onwaarschijnlijkheid, en door het 
ontbreken van effecten op de gezondheid en het gebrek aan bewijs. 

Wat is de basis van magnetotherapie?

Wanneer een magneet op een lichaamsdeel geplaatst  wordt  dat lijdt  onder een stoornis, kwaal  of  ziekte, dan zal  de magneet de 
getroffen zone magnetisch herorganiseren,  waardoor  de metabolische niveaus in het lichaam weer  in evenwicht  komen. Dit is het 
basisprincipe van magneettherapie. 

Op therapeutisch vlak helpen magneten bij eetstoornissen en hormonale stoornissen (vooral die van de schildklier). 

Therapeutische effecten

Een verhoging van de bloeddoorstroming en een verbeterd vermogen om zuurstof te transporteren, waardoor het lichaam weer gezond 
kan worden. 

Op het gebied van het celweefsel wordt het potentieel van het gewijzigde weefsel hersteld. Het zuurstofmetabolisme stijgt waardoor dit 
element meer gebruikt wordt. 

Klieren beginnen meer hormonen te produceren. 

Magneettherapie is aangewezen bij  onder andere traumatische gebeurtenissen, chronische of  acute artritis,  degeneratieve ziektes, 
reuma, acute of chronische ontstekingen, erge pijn, neurologie, dermatologie (door het celherstel te versnellen), stoornissen van de 
bloedcirculatie, gynaecologische ziektes en neus- en oorziektes.

Veranderingen in de migratie van calciumionen, die dit element sneller naar beschadigde botten transporteren.

De enzymsynthese versnelt samen met de hormonale regulatie en het immuunsysteem wordt versterkt. Het werkt ook krampstillend; 
normaliseert slaap en stimuleert de circulatie in de aders en lymfekanalen.

Hoe werkt de polariteit of magneettherapie van de ring? 

De ring heeft twee krachtige magneten, net als de bijhorende oorbellen. Een aan elke kant. Elke pool of magneet heeft een andere vorm 
van elektrische energie. 

Zuidpool  of  positieve pool  (+):  activeert  de biologische processen van het  lichaam, geeft  ze  impulsen  en versterkt  ze.  Het  werkt 
stimulerend, revitaliserend en geeft je energie. Het is ideaal voor als je je slap voelt en als je spierscheuren, botbreuken en gescheurde 
ligamenten, verstuikingen, littekens hebt en voor als je moet revalideren, enz. 

Noordpool  of  negatieve pool  (-):  dit  punt  is  relaxerend,  het  stopt  processen die  schadelijk  zijn  voor  het  lichaam, en  wordt  vooral 
aangeraden om pijn te kalmeren of te onderdrukken bij ontstekingen en om angststoornissen en fobieën onder controle te houden. 
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