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Inledning
Människor använder många olika metoder för att bli friska men ofta utan framgång. För att
veta hur man bäst hjälper sig själv behöver man förstå att kroppen bör behandlas på tre olika
nivåer.
Nivå 1: Man jobbar med den fysiska kroppen, vilket omfattar fysiska övningar, andningsövningar,
vitaminer, mineraler och andra tillskott.
Nivå 2: Man jobbar med kroppens energetiska struktur, vilken i sin tur är sammankopplad
med den biokemiska strukturen och styr denna. Det här arbetet är mer omfattande och kan
påverka flera av kroppens system samtidigt. Hit hör bl.a. arbete med akupunktur och med
Aquatone och Triomed. Aquatone och Triomed är mer utvecklade metoder som bygger på
forskning inom kvantfysik, och förutom att de är mycket effektiva metoder, är de lätta att
använda - utan behov av förkunskaper.
Nivå 3: Arbete med informationssystemet. Information styr alla processer i kroppen, både
de biokemiska och de energetiska. Och det är den högsta nivån. Informationen som styr oss
kommer från tre olika källor: våra tankar, information från samhället och information från
våra gener. Det du tänker påverkar så småningom biokemin. Om en auktoritet sagt till dig att
du har en obotlig sjukdom så är risken stor att det blir så. Gener sänder också ut information
som kan påverka oss. Och den senaste forskningen slår fast att vi med tankarna kan påverka
genernas inflytande.
Om man jobbar med nivå 1 så kan man få hjälp om problemet inte är så långt gänget, och
man kan även förebygga vissa problem. Om man jobbar med nivå 2 kan man åstadkomma
mycket mer. Speciellt med arbete med Aquatone och Triomed, vilka på helt naturlig väg kan
förbättra många av kroppens funktioner och återställa kroppens egen läkande kraft. De kan
även påverka psyket så att vi lättare kan tänka mer positiva tankar. Men ibland har människor
med långvariga hälsoproblem lagrat problemmönster i det undermedvetna som styr kroppen.
Och även om man jobbar med sig själv och gör alla behandlingar, så händer inte mycket så
länge som mönstren ligger kvar. Omedvetet tror hon inte på ett tillfrisknande. Då finns det
bara en utväg – att eliminera mönstren från det undermedvetna, eller som det också kallas
det kallas de ”neuron- synaptiska förbindelserna”. Men för detta krävs ett annat arbete.

02

Orsakerna till hälsoproblem
Vad vi ser här på bilden är att alla problem orsakas av stress av olika slag, det kan vara
oro, bekymmer och situationer som vi upplever som stressiga. Stress orsakar spänningar
i de inre organen, vilka är början till stagnationer. Och där det finns stagnationer,
det kan vara i tarmarna eller i levern t.ex., där börjar mikroorganismer utvecklas.
Kroppen försöker då bekämpa mikroorganismerna med hjälp av inflammatoriska processer
eller skapandet av tumörer för att begränsa skadan - vilket bara är kroppens sätt att försöka
överleva. Det viktiga Aquatone gör för kroppen är att den reducerar stagnationerna och
hjälper kroppen att bli starkare och lättare kan läka sig själv.
Åldrandet och olika livspåfrestningar kan försämra ordningen och harmonin i vibrationssystemet, vilket i sin tur leder till problem i kroppen. Idag har forskningen kommit så långt
att den har hittat vattnets resonansvibrationer och skapat ett verktyg som kan producera
dessa vibrationer - Aquatone. Genom att återställa vattenstrukturen i kroppen på naturlig
väg förbättras alla biokemiska processer och därmed ökar kroppens läknings kraft väsentligt.
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Kroppens inre miljö
Vår kropp består av celler. Alla organ, kroppsdelar, blod, lymfa, det är celler – de jobbar,
skapar energi, utför sina funktioner. Och allt detta arbete, alla biokemiska reaktioner, sker
i kroppens inre miljö som består av 70-80% vatten. På bilden ser du hur mycket vatten som
finns i olika organ i kroppen. Alla hälsoproblem, besvär och åldrandeprocesser beror alltid
bl.a. på en osund inre miljö – det kan handla om föroreningar, sämre struktur och dåligt flyt
i vätskorna. Om vi kan förbättra kroppens inre miljö, så har vi hittat en universellt användbar
metod för att återskapa hälsa.
Aquatone är en praktisk lösning som återställer hälsan med hjälp av innovativ teknik.
Denna teknik gör det möjligt att arbeta med hälsofrågor på ett övergripande sätt. Tekniken är
inte bara otroligt effektiv utan även bekväm och enkel att använda i vardagen.
När en Aquatone-apparat sänder ut sina superlåga elektromagnetiska resonansvågor,
bidrar vågorna till ökad balans i kroppens vätskor, vilket leder till helt eller delvis återställda
kroppsvätskor. När kroppsvätskorna exponeras för Aquatone, fungerar Aquatone ungefär
som en stämgaffel.
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Genom att återställa kroppens informationsstruktur (blod, lymfa, intracellulära och extracellulära vätskor) förbättras kroppens biokemiska reaktioner, inklusive anti-inflammatoriska
processer. Ytterligare information om Aquatone finns att läsa på följande webbplatser:
www.aquatone.se och www.mr-ab.se
En annan liten apparat är Triomeden – vilken avger superlåga elektromagnetiska vågor som
är nära besläktade med kroppens egna elektromagnetiska vågor. Här fungerar Triomeden
som en stämgaffel för informationsförbindelserna mellan cellerna. Genom att återställa dessa
förbindelser ges kroppen en naturlig möjlighet att självläka. Triomeden fungerar även som
en stämgaffel för cellmembranen som helt eller delvis återfår sin förmåga att absorbera syre
och näringsämnen.
Ytterligare information om Triomeden kan hittas på följande webbplatser: www.mr-ab.se och
www.triomed-sweden.se
De bägge apparaterna, Triomeden och Aquatone, kompletterar varandra perfekt; Triomeden
hjälper cellerna att öka sin energi och förbättra kommunikationen mellan cellerna och
Aquatone förbättrar vattenmiljön i kroppen, vilket förbättrar effektiviteten i kommunikationen
mellan cellerna och hjälper cellerna att ta del i de biokemiska processerna.

Mode och level
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Mode och level
Alla Aquatones ”modes” har samma resonansfrekvens och återställer vattnet i kroppen till
normalt läge. Så fort vi riktar apparaten mot ett organ eller en kroppsdel, så kommer vattnet i
organet eller kroppsdelen att struktureras tillbaka till sitt ursprungliga läge. Och det är ju just
det som är så unikt med Aquatone - det bättre strukturerade vattnet förbättrar de biokemiska
reaktionerna samt hjälper immunsystemet att fungera effektivare. Men generellt så kanske
vattnet återställs till 80 %, 60 % eller 50 % osv. För att få bättre effekt så har man skapat de
olika moden. Det innebär att apparatens resonansfrekvens kommer till kroppen med olika
hastighet, de gungar fram, långsammare eller fortare beroende på vilket problem eller organ
det gäller. Med mer resonans blir statusen alltid bättre, så det är omöjligt att göra fel. Det är
bara en fråga om det blir mer eller mindre effektivt.
Förslagen på vilka modes som används vid vilket tillfälle kommer från erfarenheter
gjorda på olika kliniker och sjukhus. Min åsikt är att det är bra att prova sig
fram och växla mellan olika modes eftersom vi alla är individer med olika
förutsättningar. Det finns dock allmänna rekommendationer som passar alla:
När man jobbar med mjuka vävnader och inre organ så är mode 2 mer lämpligt.
Vid arbete med lederna och ryggraden rekommenderas mode 3, för hjärnan mode 1-3,
mode 2-3 och mode 2.
Vid akuta situationer gäller alltid mode 1.
Beträffande ”levels” så det är enkelt:
För barn och djur gäller level 1, för vuxna, initialt några månader, level 2 därefter level 3.
Men även här bör man prova sig fram. t.ex. kan det vara bra för äldre personer att hålla sig
på level 2 hela tiden.

Aquatones och Triomedens roll i behandlingen
av hälsoproblem, föryngring och kosmetologi
Behandlingar med Aquatone och Triomed för olika hälsoproblem består alltid av allmän
behandling och behandling för lokala besvär. Behandlingar i förebyggande syfte för god
hälsa bygger på allmän behandling samt rensning av lever, njurar och lymfsystem. Rensning
gör man en vecka per organ och 3 ggr per år. Samtidigt jobbar man en gång per vecka
med dessa organ. Man kan jobba 1-1,5 timme per dag. Vi rekommenderar att man efter 20
minuters behandling med Aquatone och efter 30 minuters med Triomed gör en paus på minst
30 minuter för att ge kroppen möjlighet att ta hand om den information den fått.
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Allmän behandling av olika hälsoproblem.
Olika hälsoproblem är resultat av obalanser i kroppens självreglerande mekanismer där
huvudkomponenterna är hjärnan, nervsystemet och det hormonella systemet. Långvarig
stress av olika former, såsom oro, bekymmer, sorg, nedstämdhet m.m. kan skapa obalanser
i hjärnan vilka i sin tur leder till obalanser i nervsystemet och i hormonsystemet. Obalanser
i nervsystemet leder ofta till spänningar i de inre organen och kroppsdelarna, vilket orsakar
stagnationer. Och det är just i stagnationerna som mikroorganismer utvecklas och gör att
kroppen måste kämpa med inflammationer och andra åkommor. Obalanser i nervsystemet
kan också ha påverkan på immunsystemet och då kan det uppstå allergier, autoimmuna
sjukdomar, inflammationer eller tumörer. Obalanser i hormonsystemet leder till en massa
andra problem, som t.ex. dålig upptag av vitaminer och mineraler, psykiska besvär och många
andra dåliga effekter på hela organismen. Därför måste en korrekt behandling, särskilt av
långvariga problem, inkludera arbete på förbättring eller återställande av de självreglerande
mekanismerna. Tack vore forskningen inom kvantfysiken har man funnit sambanden mellan
kroppens fysiologi och kroppens vibrationer. Och idag finns det möjlighet att genom påverkan
på kroppens vibrationer förändra fysiologin. De två apparaterna, Aquatone och Triomed,
som båda sänder ut supersvaga, kroppslika, vibrationer är de bästa existerande sätten att
förbättra kroppens reglerande mekanismer på. Dessa apparaters effektivitet beror på att de
kan förbättra kroppens miljö - vätskor, blod, lymfa, cellernas membran och kommunikationen
mellan cellerna – vilket är avgörande för att de självreglerande mekanismerna ska fungera
normalt. Det finns människor som lider av flera olika hälsoproblem samtidigt, vilket tyder på
att kroppen har dålig reglering. Och utan att förbättra den är det omöjligt att förbättra hälsan.
Symptomer kan bara förbättras temporärt. Arbete med självreglerande mekanismer måste
även göras i förebyggande syfte för att inte bli sjuk. Här följer konkreta förslag på hur man
kan förbättra de självreglerande mekanismerna med hjälp av Aquatone och Triomed.
1. Förbättring av hjärnans funktioner
Triomed: behandling av punkterna VG 20, 2 min. och VG 16, 2 min. Se bilden, med
Compact program 1, med Vital och CGI program 2. Två gånger per vecka.
Aquatone: behandling på bakhuvudet 10 min. och på pannan 10 min., mode 3, level 2.
Tre gånger per vecka.
2. Förbättring av nervsystemet
Triomed: Harmoniprogrammet 2 gånger per dag, varje dag. Behandling av punkten VG
14, 5 min. se bilden. Med program 1 på Compact, program 2 på Vital och CGI.
Tre gånger per vecka.
Aquatone: Behandling av solar plexus 10 min. 2 ggr per dag med mode 2, level 2.
Fem gånger per vecka.
3. Förbättring av hormonella systemet
Triomed: Behandling av punkterna R1 i 10 min. och RP6 i 10 min. Se bilden. Med Compact
program 1, med Vital och CGI program 2. Tre gånger per vecka.
Aquatone: behandling av zonen under naveln i 10 min. med mode 2, level 2 3 gånger
per vecka och behandling på njurarna och binjurarna på varje zon i 10 min. med mode 2,
level 2. Tre gånger per vecka.
Som komplement till alla behandlingar för självreglerande mekanismer kan man kan använda
Aquatone direkt på öronen, där finns alla aktiva reflexogena zoner som är sammankopplade
med hela kroppen: 10 min på varje öra, mode 2-3, level 2. Två gånger per vecka. Jag vill
betona att detta är behandlingar för förbättring av de självreglerande mekanismerna. Under
dagen kan man komplettera med behandlingar av konkreta problem.
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Behandling med Aquatone och Triomed vid
inflammatoriska processer i inre organ och
vävnader (tarmarna, magsäcken, njurarna,
musklerna m.m.)
Vid sådana problem försöker kroppen bekämpa mikroorganismerna med hjälp av
inflammatoriska processer. Aquatone kan hjälpa kroppen genom att förbättra blodet, lymfan
och vätskorna där problemet finns och på så sätt förbättra immunsystemets tillgång till
mikroorganismer samt underlätta bortförandet av dödliga mikroorganismer genom lymfan.
Tack vare Triomed, som förbättrar cellmembranen, stärks immunsystemets celler.
Triomed: ”Harmoni program” 2 ggr per dag. Projektion av lokala problem ”Universell
program” -10 min 2ggr per dag.
Aquatone: - projektion av lokala problem, 2 ggr per dag, växla med mode 2 och 3.

Behandling med Aquatone och Triomed
vid inflammatoriska processer i lederna
och ryggraden
Aquatones roll är här samma som vid problem med inre organ och vävnader, men här minskar
även Aquatone spänningar i musklerna kring leder och kotor samt förbättrar blodcirkulationen.
Triomed stärker immunsystemets celler samt hjälper musklerna att slappna av.
Triomed: ” Harmoni program” 2 ggr per dag Projektion av lokala problem ” Universell
program” -10 min 2ggr per dag.
Aquatone: - projektion av lokala problem, 2 ggr per dag, mode 3.

Behandling med Aquatone och Triomed vid
myom, adenom, godartad tumör
När kroppen skapar tumörer beror det på att den vill begränsa spridningen av mikroorganismer.
Tumörer, precis som inflammationer, är ett resultat av stagnationer men beror också på
hormonella obalanser. I dessa fall minskar eller eliminerar Aquatone stagnationer, och
Triomeden - genom att påverka nervsystemet - balanserar hormonsystemet och stärker
immunsystemet.
Triomed: ” Harmoni program” 2 ggr per dag, Projektion av lokala problem ” Terapeut
program” -15 min 1 gång per dag.
Aquatone: - projektion av lokala problem, 2 ggr per dag, mode 2.
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Behandling med Aquatone och Triomed
vid inflammatoriska processer i inre
organ och vävnader (tarmarna,
magsäcken, njurarna, musklerna m.m.)

Behandling med Aquatone och Triomed
vid inflammatoriska processer i lederna
och ryggraden
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Behandling med Aquatone och Triomed vid
psyko-emotionella besvär
Aquatone och Triomed kan hjälpa vid psyko-emotionella besvär genom att de förbättrar
produktionen av viktiga signalsubstanser som dopamin, serotonin och endorfiner, vilka
påverkar det psyko-emotionella tillståndet. Aquatone förbättrar miljön i hjärnan och tarmarna
och hjälper på det sättet cellerna att producera mer signalsubstanser. Triomed ökar cellernas
energi så att de lättare kan öka produktionen av signalsubstanser samt ökar känsligheten hos
cellernas receptorer i hela kroppen så att signalsubstanserna tas emot bättre.
Triomed: ” Harmoni program” 2 ggr per dag, Punkt VG 20, bild 6 – ”terapeut program”,
1 gång per dag.
Aquatone: Bakhuvudet -2 ggr per dag, på morgonen mode 1-2, på kvällen mode 3
eller mode 2-3, Panna – 1gång per dag, mode 3.
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Behandling med Aquatone och Triomed för
mental klarhet
Mental klarhet beroende på hur hjärnans celler mår, hur god blodcirkulationen i hjärnan är
samt hur bra kommunikationen mellan cellerna fungerar. Bilden visar hur man med hjälp av
Aquatone och Triomed kan skapa mental klarhet och ett gott minne.
Triomed: ”Harmoni program” 2 ggr per dag, Punkt VG 20, bild 6 – ”Universell program”,
2 ggr per dag – 2 min per gång.
Aquatone: Bakhuvudet -2 ggr per dag, mode 1-2,, Panna – 1gång per dag, mode 1-2.
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Rensning av kroppen
Rensning av kroppen består av 3 rensningar- lever, njurar och lymfsystemet. Bästa rensningen
sker med Aquatone, på bilderna visas hur man rensar. Triomed genom att förbättra cellernas
membranet hjälper att rensa cellerna.
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Skönheten kommer inifrån
Skönhet är lika med hälsa - riktig skönhet kommer inte utan en god hälsa. Vad beror det
på att huden blir torr, skrynklig, rynkig och fläckig? Framförallt beror det på hur kroppens
rensningsmekanismer, lymfsystemet, njurarna och levern, mår. Det beror också på hur
fibroplasterna fungerar – hud cellerna som producerar kollagen. Fibroplasterna ger huden
vigör och elasticitet och hyalonsyran bevarar hudens fuktighet. I takt med åldrandet ökar
stagnationer i kroppen och rensningsmekanismerna fungerar sämre, samtidigt som
produktionen av fibroplaster minskar. Det är välkänt att man i kosmetologibranschen använder
injektioner av fibroplaster för att förbättra huden. Men det är bara temporära åtgärder, och
dessutom är det ingrepp i kroppen som inte alltid är hälsosamt. Idag det finns alldeles nya
möjligheter att öka produktionen av fibroplaster på ett helt naturlig sätt och samtidigt avsevärt
minska stagnationer i kroppen samt förbättra kroppens rensningsmekanismer
Tack vore senaste utvecklingen inom informationsmedicinen och en revolutionerande metod
Aquatone har vi idag möjlighet att påverka huden genom att stärka kroppens inre miljö.
Effekterna av Aquatone har bevisats i över 150 vetenskapliga och kliniska studier, bl.a. har
en studie på Karolinska Institutet påvisat att mängden fibroplaster ökar vid användningen av
Aquatone. Dessutom minskar Aquatones vågor stagnationer i lymfa och förbättrar funktionerna
i njurar och lever, vilket också har en stark positiv påverkan på huden.
Triomed som jobbar med att förbättra cellmembranen så att den stärker hud celler samt de
kan ta in näring och krämer bättre
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