A Sokszínű Akupunktúra 2014. március 08.- án elhangzott
Exo – akupunktúra diagnózis módszer előadása.

Exo – akupunktúra
Egy analízis rendszer, mely az orvosok
diagnózisát segíti és pontosítja.
Exoterikus jelentése:

Mindenki számára elérhető tudás.

Kronobiológiai psychogenetika jelentése:
Idő = Krono, Alkalmazkodás a lét feltételeihez = Biológia,
Az ember belső valósága = Psyche, Örökléstan = Genetika

Készítette: Galló Mária Magdolna
(Hauser Károlyné)

Üdvözlöm Önöket!
Nevem Hauserné, Galló Mária Magdolna. Az Exo – akupunktúra megalkotója vagyok,
mely egy nemtől függő analízisrendszer, ami az orvosok diagnózisát segíti és pontosítja. Tanárom Prof.
Artúr Zsaskov tipológiája mentén, az Exo- akupunktúra,- a Kronobiológiai Psychogenetika adatait használja
fel.
Célom volt megtanulni, hogy nagyon kicsi pontra gyenge energiával tudjak koncentráltan hatni.
Paul Völgyesitől a három év alatt azt tanultam viszont meg, hogy nem kell bonyolult tipológiákkal
foglalkozni, mert a sok információ elhomályosítja az elménket. De, szükséges mindenkinek egy megbízható
adatbázis, mivel gyorsan, pontos információhoz juthat. Ezért én a két elméletből összegyúrva megalkottam
a magamét.
Az adatlapon jelölt számok születésünkkor kapott energiapotenciált a „Harmadik szülőt” mutatják,
melyek meghatározzák az egész életünkre vonatkozó ösztönéletünket.

az analízis menete

A születési adatokat beírva és a nemet bejelölve, az analízis programom
pontosan megmutatja, hogy az anyag - energia - funkció értéke mihez képest alakul egy
adott embernél - Genotípus. (Homeosztázis, Energosztázis, Információ egyensúly)

• 1. Yin - Yang aránya. Melyik test oldalon jelentkezik krónikus vagy akut tünet?
• 2. Nemek közötti különbség
• 3. Pontkiválasztás menete. – Táblázat
• 4. A Trinidadi élsportoló férfi esete

• 5. A hirtelen szívhalál hátterében mindig szívritmuszavar áll ? - Táblázat
• 6. Adatbázisok

Munkámban Albert Einstein gondolata inspirált: „Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet
megvalósítani, míg nem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.”
A módszerem lényege: a krónikus betegségnek a valódi kiváltóját megmutatni, és figyelmeztetőleg rá
világítani a veszélyzónákra. A születési nap adatait beírva és a nemet bejelölve az analízis program,
pontosan megmutatja, hogy hol van energia hiány,- melyet szervezetünk segítség nélkül nem tudj pótolni,
- ezért jobb esetben, egész életünk részévé válik ennek pótlása.
Alább egy adatlapon részletezem az analízis menetét:
1. Yin - Yang aránya kevesebb vagy több –melyik test oldalon jelentkezik krónikus vagy akut tünet
2. nemek közötti különbség
3. Pontkiválasztás menete
4. Egy élsportoló férfi esete
5. Kilenc férfi adatlapja.
6. Az Exo - akupunktúra programban található adatbázisok

Analízis program ábrái
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4. Csatornák, adatbázis
Született:1991.04.13.

5. Hat nagy csatorna,
pont kereső
adatbázis

4.

5.

Analízis programomban megjelenő ábrák a következők:
A veszélyeztetett szervfunkciók éveit 1. és 2. ábrán a férfi és a Női életciklust láthatjuk,
a veszélyeztetett évszakokat a 3. Rajzon az öt elem szerint.
4. a Qi körforgása a 12 csatornán és –
5. A Hat nagy csatorna jelenik meg.

1. Yin - Yang aránya
Született: 1991.04.13.

Melyik test oldalon jelentkezik krónikus vagy akut tünet ?
Csatorna funkció értéke: 0-35 alacsony, 36-50 közepes, 51-100 magas.

Kevesebb számérték: krónikus

Magasabb érték: akut

•

•

•

•

Az ábrán itt a Yang oldalon,
és a test baloldalán keressük a
krónikus tüneteket.
A kevesebb számértékű
csatorna okozója a krónikus
tüneteknek: SzB, T, Sz.
0-35 - ig alacsony
Ebben az esetben az ábrán a
Yin oldalon, és a test
jobboldalán keressük
az akut tüneteket.
A magasabb számértékű
csatorna okozója az akut
tüneteknek: M, L.

Az adatlapon nem a számok értéke az elsődleges, hanem a viszonyítás irányadó a Yin - Yang oldal
között. Ennek az embernek itt a Yang és bal oldalon van a kevesebb érték, tehát a test bal oldalán keressük a
krónikus tüneteket. Ebben az esetben az ábrán Yin és jobb oldalon több az érték, tehát a test jobb oldalán
keressük az akut tüneteket.
Mi történik akkor, ha 10 ember ugyan aznap születik. Akkor ők vajon hasonlítanak egymásra?
Egyharmad részben igen, amihez még járulnak a következők:
Ezek, az egyének különböző közegben nőnek fel, mások a szüleik, a szociális helyzetük, más helyszínen,
eltérő időben fedezik fel a világot, és egyénenként másfajta erősségű hatások is érhetik őket.
De ha stresszhelyzetbe kerülnek, a tanult viselkedési forma ledobódik, akkor az ösztönös válaszreakciójuk
hasonló lesz, és az azonos csatornák betegségre való hajlama is megvalósul.
http://www.mnsza.hu/hirek/egeszsegpoitika/nok_ep.php Letöltés: 2014.01.03.

2. A nemek közötti különbség
Magyar Nemzeti Szívalapítvány
„Az Európai Parlament riadót fúj a nők miatt”
Cikk részlet: 2007. október 17.

•

•

•
•

Elsősorban a szívkoszorúér-betegség és a stroke a felelős a
nőket ért összes haláleset 54%-áért . Európában férfiaknál
a szív-és érrendszeri betegség a felelős az összes halálozás
43 %- áért.
„A nemek közötti különbségeket tártak fel a szív-és
érrendszeri betegség klinikai megjelenésében, valamint a
kezelésben. Ezek megértése javíthatja a szív - érrendszeri
betegség klinikai kezelését, és a jövőben ki lehet fejleszteni
nemtől függő diagnosztikai és terápiás stratégiákat. „
Prof. Marco Stramba – Badiale
Suwen: nőknél a fizikum változását 49 – évben, a
férfiaknál 64 - év felosztásában írja le.
A Szív funkció veszélyeztetett életkora:
nők életciklusában
16 -20. és 65-69. év
férfiak életciklusában 21-26. és 85-90. év közötti
időszak.

A női szívbetegséggel foglalkozó Prof. Marco Stramba – Badiale - től idézem:
„A nemek közötti különbségeket tártak fel a szív-és érrendszeri betegség klinikai megjelenésében, valamint
a kezelésben. Ezek megértése javíthatja a szív - és érrendszeri betegség klinikai kezelését, és a jövőben ki
lehet fejleszteni – Nemtől függő diagnosztikai és terápiás stratégiákat. „
A régi kínai orvosok tisztában voltak e ténnyel. A Qi körforgása rajz mutatja a „Vese kiáramlás”- nak
hatását a testi fejlődésre: a férfiaknál 64, a nőknél pedig 49 életévben határozták meg.
Azt is tudták a régiek, hogy ha az első tünet megjelenik, akkor már 75% - ban betegek vagyunk.
Hogyan beszélhetünk megelőzésről, ha nincs még tünete az embernek?
A piros körrel megjelöltem Szív funkció veszélyeztetett életkorát az első körben, mely a nők életciklusában
16 -20. év, a férfiaknál 21-26. év közötti időszakra esik. A kék színű nyilak a magas vérnyomás
veszélyeztetett életkorát mutatja, a 40.- évet mely férfiaknál a Vese, a nőknél a Hármas melegítő területére
esik.

3. Több csatornának lehet ugyanaz a tünete
Hat nagy csatorna:

A magas vérnyomás:
Kézen, - Shou oldal
Lábon, - Zu oldal
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Vérkeringés funkciót
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Három tünethez állítottam össze pontokat. A magas vérnyomás, az alacsony vérnyomás, és a
vérkeringés funkcióit kezelő pontokat.
Látjuk a pontok elhelyezkedése szerint, hogy több csatornának is lehet ugyanaz a tünete.
Viszont, egy csatornában egy tünethez, több akupunktúrás pont is felhasználható.
Nagyon fontos, hogy a pont kiválasztása személyenként más és más lesz - a tünet csoportnak, az
életciklusnak, az évszaknak és a nemnek megfelelően.

4. - Trinidadi élsportoló futballista férfi

született: 1991.04.13.
Szívinfarktust követően a keringés
összeomlása miatt bal láb amputáción
is átesett, és 22 évesen
elhunyt: 2013.12.30.
Halála az északi féltekén a kínai
évszak szerint a tél, a déli féltekén
ahol született a nyári évszak ideje.

Föld elem, Közép a legerősebb.
Föld –hiány betegségek az 5 elem szerint: Szív nem képes
melegíteni a Lépet.
A 22.–év a Szív funkció veszélyeztetett életkora.
Tüneteinek megelőzéséhez pontok:
(Szív 9 - Támogatja a Lép Qi -t)
L 15- Lép és a Szív mélyben való kapcsolódása.
L 7 - Erősíti a Szív Qi - t és a Lép funkciót
Föld nyomelemei: Cink - Réz, Cink - Nikkel - Kobalt

A nemrég,- 22 évesen elhunyt Trinidadi élsportoló futballista esetére pár mondatban most kitérve, aki
a szívinfarktust követően a keringés összeomlása miatt bal láb amputáción is átesett.
Mint a Qi körforgása ábrán is látható volt a 22.- év a Szív funkció veszélyeztetett éve.
A fejlett orvostudomány ellenére „nem várt események „boríthatják fel az elméleteket:
- Mert PL. Neki, mint utólag kiderült, az alacsony fizikai állóképessége miatt, nem lett volna szabad ezt a
sportágat választania.
- Kevés volt a Yang energiája, a túlterhelés miatt a krónikus tünetei felerősödtek a test bal oldalán!
A Szívinfarktus az erek szétrobbanását és keringés összeomlását idézte elő.
-Az öt elem közül a Föld eleme a legerősebb. De Föld elem hiánya okozta ezt a tragédiát: Szív nem képes
melegíteni a Lépet.
A megelőzéshez, a számára megfelelő kezelő pontok:
SzB 5, T 9, Ren 1, Ren 6, Ren 14, Ren 17, Sz 1, Sz 3
Szív és Lép kapcsolatát segítő pontok:
(Szív 9 - Támogatja a Lép Qit),
L 15- Lép és a Szív mélyben való kapcsolódása.
L 7 - Erősíti a Szív Qi - t és a Lép funkciót.

5. A hirtelen szívhalál hátterében - mindig szívritmus zavar áll?
1.Férfi
1986.
7.5.
P. M.

2.Férfi
1972.
6.4.
K. Gy.
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F. M.
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1991.
4.13
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11. 26.
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9.11.
O. G.
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E. B.
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5. Szívburok funkció
0-35-ig gyenge

35

35

20

20

30

35

20

15

35
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7. Szív csakra,
Zu Shao Yang, Epe funkció
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Szívroham, krónikus
betegségből
adódóan.
Születési idő:
1. Veszélyeztetett szerv
funkciók, az elhalálozás
évében:
2. Fizikai állóképesség
60-80-ig gyenge

3. Yang oldal ereje gyenge
4. A test bal oldala gyenge

Váratlanul Szívrohamban elhunyt fiatal futballisták, és két „vízen járó” élsportoló adatait hasonlítom
most össze az alábbi szempontok szerint:
A funkciók gyenge erejét kék színnel kihangsúlyoztam.
1.- veszélyeztetett szerv funkciót az elhalálozás korában.
2.- fizikai állóképesség ereje, 60-tól 80-ig alacsony!
3.- A Yang energia
4.- az energia a test baloldalán
5.- és a Szívburok funkciója gyenge! 0-tól 35-ig alacsony!
6.- Szív funkciónál, pirossal jelöltem a túlműködést - a szív ritmus zavart
7.- Szív Csakra ereje, ami a Zu Shao Yang, - Epe funkció.
Kiemeltem, ami közös bennük:
- A futballisták elhalálozás életkora Szív és a VéB veszélyeztetett életciklusára esett.
A kettő kivételével a Hh - veszélyeztetett életciklusára esett.
- az energia hiány a test bal oldalán jelentkezett
- kevés volt a Yang energia.
- És minden esetben, gyenge volt a Szívburok funkciója!

Aranycsapat 1953 - ban:

Fizikai állóképesség

Edző: Sebes Gusztáv

Yang energia

149

47 éves - SzB

1 Grosics Gyula

55

27 éves - VéB

2 Buzánszky Jenő

55

28 éves - VéB

3 Lóránt Gyula

82

30 éves - VéB

111

25 éves - Szív

5 Bozsik József

82

28 éves - VéB

6 Zakariás József

96

29 éves - VéB

7 Budai II. László

154

25 éves - Szív

8 Kocsis Sándor

122

24 éves - Szív

80

31 éves - VéB

10 Puskás Ferenc

117

26 éves - Szív

11 Czibor Zoltán

84

24 éves - Szív

4 Lantos Mihály

9 Hidegkuti Nándor

Bal oldal

Szívburok
funkció

Ellen példát is hoztam magammal. Ezeket a Tüzes fiúkat.
1953 – ban az életkoruk szintén a Szív és a VéB veszélyeztetett életciklusára esett. – DE sok volt a Yang
energia. Hét embernek erős volt a Szívburok funkciója! Volt bennük spiritusz!!!

Tudástár – adatbázisai:
Nyilvántartás

Bioritmus

Holdfázis

Elemek

Csatornák

Pont kereső

• Elem, - talaj neve

• Csatorna neve

• A pont neve

• Gyógyító nyomeleme •

Lefutása

•

• Elem jellemzése

•

Funkciója

• A csakra neve

• Ártó Qi - hatása

• Csatorna

• Találkozó pont

• Elem patológiája

működészavara

• Csatorna

• Yang,- Yin, -

• Tünetei

kapcsolat

Kiegyensúlyozott

• Csatorna

• Pont helye

típus jellemzői

kimerülése

• Funkciója

• A szerv funkciója

• Csatornák

• Hatása

• Fizikai és

egyesülése

• Tünetei

Elem neve

• Intellektuális és
• Pszichológiai tünetek

Galló Mária Magdolna

www.exo-akupunktura.hu

(Hauser Károlyné)
E-mail:

MOB:

+36 309 752 210

info@exo-akupunktura.hu

Az adatbázisok több féle szempont szerint segítik a természetgyógyászok, a masszőrök és az
akupunktúrás orvosok terápiás munkáját.
Az Exo – Akupunktúra analízis rendszerem, – unikum,- az akupunktúrás diagnózis területén.
Részletes információ a weblapomon található, és a Demó szoftverrel együtt ingyen letölthető. Itt van most, a
mindenki számára elérhető tudás, kívánom, váljék az Önök hasznára!

Még két hasonló eset:
http://www.futballista.hu/2012/09/06/titokzatos-halaleset-otthonaban-hunyt-el-a-futballista/ letöltés 2014.02.14.

Ediz Bahtiyaroglu
született, 1986.01.02.
Meghalt 2012.09.05.
26 – évesen, (Ősz)
Szív veszélyeztetett életkora

Fa elem, a legerősebb. Második legerősebb a Föld elem.
Föld –hiány betegségek az 5 elem szerint: Szív nem képes
melegíteni a Lépet. A 26.–év a Szív funkció veszélyeztetett
életkora. (Szív 9 - Támogatja a Lép Qit)
L 15- Lép és a Szív mélyben való kapcsolódása.
L 7 - Erősíti a Szív Qi - t és a Lép funkciót
Föld nyomelemei: Cink - Réz, Cink - Nikkel - Kobalt

http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Puerta Letöltés: 2014.01.27.

Baloldali középpályás futballista,
Sevilla.
Tizedik Férfi született:
1984.11.26.
Elhunyt: 2007.08.28. – 22 évesen.
Halála a kínai Őszi évszak idején.
Újhold: 2007. 08.13.

Föld elem, Közép a legerősebb.
Föld –hiány betegségek az 5 elem szerint: Szív nem képes
melegíteni a Lépet. A 22.–év a Szív funkció veszélyeztetett
életkora. Szív 9 - Támogatja a Lép Qit,
L 15- Lép és a Szív mélyben való kapcsolódása.
L 7 - Erősíti a Szív Qi - t és a Lép funkciót
Föld nyomelemei: Cink - Réz, Cink - Nikkel - Kobalt

Előadást tartotta:
Hauser Károlyné (Galló Mária Magdolna)
Természetgyógyász

www.exo-akupunktura.hu

