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MONICOR – kroppens ”batteritestare”
MONICOR ger mänskligheten unika möjligheter att monitorera och korrigera kroppens resurser samt
allmänna hälsostatus.
Kroppens resurser skulle kunna liknas med ett batteri där ett fulladdat batteri klarar en större
påfrestning än vad ett urladdat batteri skulle göra. Som exempel är det möjligt att prata längre i en
ny mobiltelefon med nytt fulladdat batteri till skillnad mot en äldre telefon med ett uttröttat och
slitet batteri på grund av flertalet i och urladdningar utan nämnvärd vila.
Liknande situation är det för människans kropp. Hos en ung människa är resurserna mycket
kraftigare och uthålligare för att klara av och hantera olika påfrestningar. Hos äldre människor är
kroppens resurser mindre och ”batteriet” är utslitet och urladdas därför fortare.
På vilket sätt urladdas människans batteri? Varje påfrestning som fysisk ansträngning, felaktig mat
med t.ex. kemikalier, stress, väder svängningar som kyla, hetta osv förbrukar kroppens resurser. Även
näringsriktig föda och tänkande drar mycket av kroppens energi, fast mindre.
Hur laddar vi kroppens resurser? Det är vedertaget känt att energi produceras av kroppens celler
tack vare det vi äter, luften vi andas men också av kroppens vätskor som blodet och lymfan - med
andra ord är hela kroppens biokemi inblandad i kroppens energiskapande process.
Vi får även energi direkt från universum/kosmos som förser våra celler med livsenergi via kroppens
meridianer. Den energin kallas Prana eller Qi och den energiflödet är även beroende av vårt
psykoemotionella tillstånd och våra tankar.
Om vi sköter vår hälsa och skapar bra ämnesomsättning, matar oss med goda tankar och känslor så
laddas kroppens resurser eller ”batteri” snabbt efter
påfrestningar.
Vid balans mellan skapande och förbrukande kroppsliga resurser klarar kroppen lättare av att
hantera kortvariga och i vissa fall långvariga påfrestningar. Om kroppen däremot förbrukar mer
kroppsliga resurser än vad som finns tillgängliga så är det en god grund för stora hälsoproblem.
Det är viktigt att känna till att kroppen har stora förmågor att läka och reparera sig så snart de
kroppsliga resurserna ökar och en balans mellan tärande- och skapande av mänskliga resurser
uppstår.
Om människan har något hälsoproblem så är det därför viktigt att inte tänka på problemet utan
istället fokusera på hur kroppens resurser kan ökas. Den mänskliga kroppen är den bästa läkaren så
länge den hålls i balans och resursbatteriet är större än resursuttaget. MONICOR är ett utmärkt
verktyg att ta hjälp utav för att balansera och stärka det kroppsliga resurserna!

Analys av allmän diagnostik
Efter att en allmän diagnostik utförts öppnas MONICORS
övergripande analysdel som visar grafiskt klientens hälsostatus
och hur kroppens resurser används/förbrukas samt
meridianernas och organens balanser. Det är även möjligt att
välja och se historiska analyser samt därifrån gå till det
fördjupade analysfunktionerna.

Aktuell hälsostatus
Den färgfyllda runda ringen längst ned till vänster visar kroppens aktuell hälsostatus.
Klicka på frågetecknet (?) bredvid för beskrivning av det olika hälsotalen. Värt att tänka på
är att denna visar kroppens hälsostatus just när den allmänna diagnostiseringen gjordes. Om
en diagnostik gjorts efter t.ex. en stressig dag, någon annan påfrestning eller i slutet av dagen
kan resultatet mycket väl bli lågt som t.ex. 2, 3 eller 4 och det betyder att kroppens resurser eller
”batteri” är lågt men kan mycket väl bli bättre efter en allmän korrigering.
Om kroppens resurser;
-

inte återställs eller förbättras till dagen efter en allmän korrigering kan det vara ett tecken på
att klienten är utmattad och/eller sjuk.

-

försvagas efter en allmän korrigering så är det ett tecken på att kroppens resurser förbrukats
efter den allmänna korrigeringen.

-

förstärks eller blir oförändrade efter en allmän korrigering betyder det att kroppens resurser
eller ”batteri” är på en bra och stabil nivå.

-

växlar mellan stark och svag under en allmän korrigering innebär det kroppens resurser är
försvagade.

Det är möjligt att följa kroppens aktuella resurser under och/eller efter en allmän korrigering genom
att gå till funktionen ”Expert”, se manualen 5.1.4 för mera information.

Meridianorganens energi
Den streckade runda ringen visar kroppens resursutnyttjande. Om den streckade
ringen koncentrerar sig mot centrum betyder det att kroppens resurser är spända,
förbrukar mer energi för att mobilisera alla resurser för att kunna bekämpa någon
stark påfrestning eller obalans. Påfrestningar och obalanser uppstår lätt i en starkt
stressad situation eller om kroppen är förgiftad eller andra extrema situationer.
Detta kan vara normalt för kroppen men får inte befinna sig i detta tillstånd för lång
period då det förbrukar kroppens resurser och kan leda till hälsoproblem.
Den blåa taggiga ”ringen” visar kroppens 12 meridianer och dess kopplade organ. Meridianerna
följer meridianklockan och visar om respektive organs höger respektive vänster sida är över eller
underaktiv. Organet är underaktivt om den blåa linjen är innanför den streckade ringen och
följaktligen överaktiv om den är utanför den streckade ringen.
Meridianklockan visar när på dygnet meridianorganet är som mest aktiv som t.ex. lungmeridianen (PLU) som är som mest aktiv mellan klockan 3 och 4 på natten. Är lungmeridianen överaktiv så kan den
förekomma att klienten vaknar någon gång under dess aktiva tid.

Expert system
För att kunna öppna funktionen ”expert system” behöver man välja ett datum och tid i klientens lista med
utförda diagnostiker.

Stress-conditions organs and systems
Den här funktionen visar hur olika organ och system adapterar
(anpassar) sig till kroppens super komplicera liv. Kroppen är ett
dynamiskt system och förändras hela tiden inom vissa gränser.
Tankar, känslor, väder och vind osv är några faktorer som
förändrar kroppens miljö och som kroppen behöver anpassas
till. Dessa förändringar kan påverka en kropp olika.
Om en människa behöver springa så kan pulsen gå upp till 90 slag per minut hos en person och upp
till 120 slag per minut hos en annan. Det betyder att en person med 120 puls är svagare då hon måste
anstränga sig mer för att klara situationen. På liknande sätt reagerar alla organ och system. Vissa
organ måste anstränga sig mera andra mindre. Och de organ och system som anstränger sig mer är
svagare och behöver mer energi för att fungera bättre.
Röda och bruna färger visar att det sker en stor aktivering/ansträngning. Om ett och samma organ
ofta visar höga värden är det ett tecken på att organet behöver hjälp. Lika så om organet eller
systemet pendlar mellan bra och höga/låga värden. Kroppens organ och system är ofta beroende av
energetiska meridianer som ombesörjer organen med energi. Därför att är så viktigt att förbättra
meridianflödet och det är precis det MONICOR kan hjälpa klienten med.
För att lättare kunna fokusera på t.ex.
dem överaktiva organen och systemen är
de en rekommendation att klicka på 51
eller skriva in valfri nivå i rutan bredvid och därefter klicka på Change. För att se alla underaktiva
organ och system uppge istället 0 och klicka på Change.
Värden att vara uppmärksam på är 0-31 (gul) samt från 51 (blå, lila, brun och röd) och uppåt.

Diseases risks
Den här funktionen visar och gör sina beräknar utifrån hur
väl meridiansystemet fungerar. Dess risker kan vara
temporära bedömningar av situationer, speciellt när
färgerna har blå eller rosa färg. Om risken har röd eller
brun färg så måste man kontrollera ifall samma risknivåer
uppkommer mer frekvent. Vid upprepning av samma risker
och höga risknivå måste man vara mer uppmärksam på
eventuellt problem

Meridian System
Här visas dem akupunkturpunkter som har någon form av avvikelse från
ett normalt förhållande inom sina meridianer. Punkter som
markeras med siffra ”0 har brist på energi. Punkter med siffror
99 har överskott på energi.
Siffror som överstiger 50 har överskott av energi men i mindre
grad. Punkter med siffror under 30 har brist på energi.
Alla dessa siffror återspeglar kroppens energetiska tillstånd där
vissa organ ska få mindre energi och andra för mycket energi.
Genom att MONICOR fördelar energi och tar bort blockeringar optimeras kroppens energetiska
tillstånd och förbättrar därmed hälsan markant.

Stresstest av bakterier och parasiter
Människans kropp har väldigt många bakterier och parasiter där de
flesta av dem inte är i ett aktivt tillstånd utan är ”sovande” så länge som
kroppen är i balans och harmoni. Vissa av dem aktiveras först när
kroppen blir svagare och speciellt om det sker under en längre tid då
dessa kan spridas och skada kroppen samt i förlängningen ge
hälsoproblem.
Olika bakterier och parasiter kan befinna sig i olika former som
motsvarar olika frekvenser. Grova frekvenser motsvarar mer aktiva
bakterier och dessa befinner sig vid början av den rad som tillhör bakterien.
Fina frekvenser befinner sig i slutet av raden och dessa brukar befinna sig i ett icke aktiv tillstånd dvs.
sovande. MONICOR upptäcker bakterier och parasiter genom resonans. Man vet att de bakterier och
virus som finns i MONICOR programmet har konkreta frekvenser.
När man väljer de bakterier som man vill upptäcka skickar MONICOR dess frekvenser och om det
finns resonans markeras dessa som mörkgrön eller ljusgrön färg. Bakterier aktiveras oftast när
kroppen blir svagare men kan också försvinna så snart kroppen bli starkare.
Bakterier och virus kan med andra ord komma och gå dag till annan beroende på bl.a. kroppens
allmänna hälsostatus. Genom att låta MONICOR eliminera bakterier och parasiter så stärks immunsystemet
och kroppens stressas av. Aktiva bakterier som finnas i kroppen under en längre tid
framkallar hälsoproblem och är inte så lätta att eliminera genom endast en behandling utan det kan
krävas flera behandlingar. Det är även möjligt att spela in en behandling på magnetremsa för att på
det viset möjliggöra en egenbehandling.

Allmän korrigering
På grund av att vårt hälsotillstånd är beroende av energi i kroppen så är det därför viktig att
förbättra energiflödet längs det energetiska meridianerna.
MONICOR diagnostiserar och beräknar vilka akupunkturpunkter som är över- och/eller
understimulerade. Baserat på dessa beräkningar skicka MONICOR meridianpunkternas
resonansfrekvens med syfte att korrigera dem.
Akupunkturpunkter som har underskott av energi får mer energi och de som har överskott
av energi får minskad energi av MONICORs allmänna korrigering.

Symptomkorrigering
Det finns 3 sätt att korrigera symptom:
1. Programmet väljer de akupunkturpunkter som brukar vara kopplat till ett konkret symptom.

Tex vid behandling av astma väljer programmet de punkter som är kopplade till astma.
Genom att markera de vi ser vilka punkter mer passar oss. Man kan välja mellan 2
och 10 punkter . Kolla till höger, där står till vilka symptomer användbar
punkten. Om det passar dina symptomer så markera dem
Man kan välja att göra behandling direkt via MONICOR eller så kan man överföra
frekvenserna för valda punkter till en magnetremsa som senare placeras på
handleden/ledernas undersida (MC7) under 6 - 8 timmar/dygn. I båda fallen
förbättrar eller återställs punkterna. Med andra ord man gör akupunktur utan nålar.
2. Programmet väljer de frekvenser som motsvarar konkreta problem. Tex apparaten

väljer frekvenser vilka kan förbättra levern, bukspottkörteln eller något annat organ
som är kopplat till konkreta problem.
3. Programmet väljer både akupunkturpunkterna och frekvenserna som

motsvarar ett inre organ.

Testning av preparaten
Med den här funktionen ges en
unik möjlighet att kontrollera hur
t.ex en vitamin, mineral eller annat
preparat eller föda påverkar
på kroppen.
Bilden här bredvid visar resultatet
från tester av 3 olika preparat. Den
högra kolumnen (start) visar de
olika organens och systemens
resursnivå vid start där hjärtat är
t.ex. blå med värdet 54. Det första
och andra preparatet (2 - 3) förbättrade hjärtat till grönt 48 respektive 41 medan det sista
preparatet (4) inte påverkar hjärtat varken till det bättre eller sämre.
Sammanfattningsvis så visar MONICORs testfunktion att det sista
preparatet visar på bästa resultatet för den aktuella testkroppen då den förbättrar
kroppens resurser till gul, se bilden till höger.
Man vet att en vitamin eller mineral inte kan förbättra alla organ utan vissa organ blir bättre
och vissa blir sämre. Det viktigaste är dock att låta MONICOR räkna ut om ett visst
problemorgan blir bättre eller sämre. Det är även viktigt att se hela kroppens förbättring
eller försämring av ett visst preparat.

