O conhecimento sagrado acessivel agora, graças aos
Módulos de Especialidade Veda Pulse
MÓDULOS de ANÁLISE
Análise Base e
Indices

Módulo de Análise ràpida relativo aos
#1,Indices de Saúde Holistica e
#2, Conclusões e Estatisticas

Incluidos
PRO Tot
Pro Basic
Home

> Com a Cardiointervalografia

Análise
Científica

(Tacograma VRC ) são analisados:
#1, Nivel de Stress e Adaptabilidade e
#2,Equilibrio do SNA (Sistema Nervoso
Autónomo) e Equilibrio
Mobilização/Restauração de Energia.

>Através de um algoritmo baseado em

PRO Tot
Pro Basic

Naturopatia, calcula: #1,A Idade Biológica e
o estado Bio funcional, #2,O Equilibrio dos
Doshas, #3,A Energia dos 12 Meridianos

Meridianos
Chineses
(MTC) &
Ayurveda

Concebido para avaliar o estado funcional dos
12 orgãos vitais através da Medicina
Tradicional Chinesa (MTC), e Indiana
(Ayurveda)

PRO Tot

Atlas de Saúde

Identifica os sistemas fisiológicos com
perturbações mais ou menos importantes, e
as soluções de equilibrio mais convenientes

PRO Tot

Bioenergia

Avalia a energia nos centros Raja ou Chakras,
que estão conectados com os orgãos
internos. Tambem realiza a modelização do
campo energético da Aura

PRO Tot

NIDANA
Ayurveda

O Módulo foi concebido para terapeutas de
Ayurveda. Inclui 3 áreas: “Subdosha”, Tecidos
corporais “Pancha Macha Bhuta”, e os 5
elementos “Agni Dhatu”.

PRO Tot

Dinâmicas

Avaliação das dinâmicas dos principais
marcadores de saude de uma avaliação ou da
sua evolução ao longo de várias sessões de
avaliação

PRO Tot

Música do
Coração

Transforma os ritmos cardiacos em melodia.
Analisa o equilibrio e entropia
PRO Tot
(caos/harmonia) da consonância /
Pro Basic
dissonância destes ritmos, e pode ser gravada
Home
em arquivo para envio e repetição

MÓDULOS de SOLUÇÃO e PRESCRIÇÃO

Incluidos

Dietas e
Regime
Alimentar

Permite criar recomendações detalhads para
uma dieta constitucionalmente equilibrada.
Prescrição individual de mais de 200
alimentos integrados

PRO Tot

Fitoterapia

Permite criar uma composição de Fitoterapia
e recomendações baseada nos principios
Oridentais e Europeus. Integra mais de 230
remedios

PRO Tot

Suplementos
Naturais

Seleciona os Suplementos alimntares para
corrigir os desiquilibrios derivados da
constituição individual especifica do cliente.
Possivel selecção por fabricante, e marca.

PRO Tot

Aromaterapia

Corrige desiquilibrios psicoemotionais
(depressão, ansiedade, energy, etc.). Fornece
uma seleção individual dos óleos essenciais
para procedimentos como limpeza profunda
do corpo (Panchakarma) e Rejuvenescimento
(Rasayana). Prescrição individual de mais de
90 Óleos

PRO Tot

Meditação
Mindfullness

Mobiliza as reservas internas através de
practicas de respiração (qigong, pranayama)
Meditação das ROSAS : Promoção do
estado de Mindfullness

Meditação Caos
& Harmonia

Mobiliza as reservas internas através de
practicas de respiração (qigong, pranayama)
Meditações : # Caos / Harmonia
#Reservas Internas #Corrida de
Bicicleta(Cardio)

Acupunctura

Realiza uma avaliação dos orgãos através do
pulso, avalia a bioenergia dos meridianos e
ajuda a criar uma recomendação especifica e
detalhada, para o acupunctor com um mapa
visual dos pontos biologicamente activos.

PRO Tot
Pro Basic
Home

PRO Tot
Pro Basic
Home

PRO Tot

Cria uma Agenda para Sincronização dos
bioritmos internos e externos com base na
MTC (“Zi Wu Liu Zhu” e “Ling Gui Ba Fa”) ou
nos algoritmos Ayurveda (Ritmos
Circadianos).

PRO Tot

Auriculoterpia

Este modulo cria uma receita de acupunctura
das orelhas para o tratamento, acção
preventiva e melhoria da saúde da pessoa.

PRO Tot

Reflexologia
Podal

A prática saudável Chinesa da massagem das
zonas relexas dos pés.

PRO Tot

Yoga

Permite criar um programa de Yoga que tem
em consideração a constituição do individuo
e suas doenças ou mal estar.

PRO Tot

Soluções de Fisioterapia Individual:
Recomendações para um tratamento
Energético ou Quantico em função da
avaliação

Incuido no
PRO
Completo

Hirudoterapia

Guia de aplicação de sanguesugas médicas
após análise individual

PRO Tot

Frequências
EHF - IR

Prescrição individual de tratamento por
EHF (frequências Extremamente
Elevadas), prevenção e melhoria da
saúde em função da constitução do
cliente, nivel actual de energia nos
diferentes canais e na actividade
bioritmica dos pontos de acupunctura.

PRO Tot

Bioritmos

Terapia
Energética
Quântica

MÓDULO de SINCRONIZAÇÃO

Sincronização
TELE-MEDICINA

TELE-MEDICINA. Utilizado para avaliar á
distância (via intenet), o estado BioFuncional de um cliente, permitindo ao
Profissional ajustar as recomendações e
programa de recuperação em função da
resposta. O Cliente pode fazer uma avaliação
a distânci e enviá-l ao seu terapeuta ou
médico.

PRO Tot
Pro Basic
Home

