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Előtesztek 
1. Azonosítson egy tiszta indikátorizmot (II), például az elülső deltoidot, a Spindel-sejtek 

segítségével bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelően működik. Ha nem, korrigálja NL, 
NV pontokkal, vízzel és/vagy ESO pontokkal. 

2. Mérje fel a fájdalmat 1-10 skálán, ellenőrizze a kapcsolódó izmokat, stb. 

3. Végezzen normál TFH tisztázó technikákat – Hidratálás, bekapcsolás, stb. 

4. Az II segítségével ellenőrizze az alarmpontokat a túlenergia azonosítása érdekében. Jegyezze 
fel az összes pontot. 

Energiavizsgálat: 
1. Tartsa a prioritás módot, vagy kérje meg partnerét, hogy tartsa. Ellenőrizze az 

alarmpontokat, amíg az egyik nem ad indikátorváltást (I/V). Ez megmondja, melyik 
meridiánra fog összpontosítani a következő lépésben. Ezt a meridiánt Tárgy meridiánnak 
nevezzük. 

A. Ez jelezhet olyan alarmpontot, amely akkor jelent meg, amikor ellenőrizte a 
többletenergiát, de másikat is. 

2. Engedje el a prioritás módot, miközben továbbra is érintse meg azt az alarmpontot, 
amelyik jelzőizom váltást okozott, rakja be a pontot áramkör-megtartó módba (megtartó 
mód: partnere tegye szét a lábát az asztal széléig vagy vállszélességen túlra.  
Figyeljen rá, hogy a kiegyensúlyozás hátralévő részében is széttartja a lábát a partner). 

3. Ellenőrizze újra az alarmpontokat. Ha egynél több jelenik meg, ellenőrizze mindegyiket 
prioritás módban, amíg meg nem találja az első prioritású alarmpontot. Ez a Referencia 
meridián – a második pont, amely létrehozza a holografikus kapcsolatot. 

Balance 
1. Alkalmazza a következő Touch for Health kiegyensúlyozó technikákat, kis változtatással. Ön 

alkalmazhatja az egyes technikákat sorban egymás után, vagy az első elvégzése után ugorjon a 
második lépésre és használja a "Challenge"-t,  hogy megnézze, szükséges-e a következő 
technika: 

2. Neurolimfatikus reflexpontok: A kliens dörzsöli a Tárgy meridiánhoz kapcsolódó NL 
pontokat (az áramkör megtartó módban lévő alarmpont meridiánja). A kineziológus 
egyidejűleg dörzsöli a referencia meridián NL pontját. (a prioritás alarmpont meridiánjának 
pontját, amely az energiavizsgálat 3. lépésében mutatkozott meg). Ha mindkét reflexpont 



ugyanaz, akkor a kliens dörzsöli a reflexpontot, míg a kineziológus a kliens kezének 
megérintésével asszisztál. Csinálják elöl és hátul is. 

A. Ha az ügyfél nem képes elérni a Tárgy meridián reflexpontját, akkor a kineziológus 
mindkét pontot dörzsölje úgy, hogy a kliens érintse meg a kineziológusnak a tárgy 
meridián reflexpontját  dörzsölő karját. 

3. Neurovaszkuláris reflexek: A kliens tartja (gyengéden megérinti) a Tárgy meridiánhoz 
társított NV pontot (az alarm pont meridiánja, amely áramkörmegtartó módban van).  
A kineziológus egyidejűleg tartja a Referencia meridián NV pontját (a prioritás alarmpont 
meridiánjának pontját, amely az energiavizsgálat 3. lépésében mutatkozott meg). Ha mindkét 
reflex ugyanaz, akkor a kliens tartja a reflexet, miközben a kineziológus a kéz megérintésével 
asszisztál. Próbáld meg elérni, hogy az összes pont pulzáljon egy ritmusban. 

Challenge 
1. A fenti technikák bármelyikének alkalmazása után végezze el Challenge-et. Ha már 

elvégezte mindkét technikát, kihagyhatja ezt a lépést 

A. A. Ellenőrizze újra a prioritás Referencia meridián alarmpontját (Energiavizsgálat 3. 
lépése). Ha az alarmpont továbbra is jelez, alkalmazza a másik kiegyensúlyozási 
technikát. 

B. Ha az alarm pont tiszta, ellenőrizze az  imént alkalmazott balanszot módosított 
Touch for Health stílusban - érintse meg a balanszhoz használt pontokat (kliens és 
kineziológus) miközben vizsgálja a jelzőizmot. Ha enged, akkor térjen rá a következő 
balansz  technikára. 

C. Ha nem tudja tartani mindkét pontját az II ellenőrzése közben, ellenőrizze őket 
külön-külön úgy, hogy a kliens továbbra is tartja a pontjait. 

D. Ha mindkét challenge tiszta, az Objektív és a Referencia meridián pár egyensúlya 
teljes. Ha valamelyik nem tiszta, végezze el azt a technikát, amelyet még nem 
alkalmazott. 

2. Ellenőrizze újra az alarmpontokat, hogy megtudja, van-e másik prioritás referencia meridián, 
amelyiknek szüksége van a kiegyensúlyozásra. Ismételje meg a Balance 1. és 2. lépését, ha 
szükséges, ugyanazon Tárgy meridiánnal és az  új Referencia meridiánnal. 

3. Ha nem jelez további Referencia meridián alarmpont, zárja be az áramkör megtartó módot (a 
partner tegye össze a lábát). 

4. Ismételje meg az energiavizsgálatot, hogy ellenőrizze, nem jelez-e más prioritást élvező Tárgy 
meridián. Ha igen, folytassa az eljárást, hogy egyensúlyba hozza az Tárgy meridiánt valamely 
Referencia meridiánnal. Folytassa ezt mindaddig, amíg egyetlen prioritás Tárgy meridián sem 
jelez. 



Utólagos Ellenőrzések 
1. Ellenőrizze az alarmpontokat (prioritás mód nélkül), hogy újra ellenőrizze a túlenergiákat. 
2. Ellenőrizze újra az elvégzett előteszteket, és vegye észre a különbségeket. 

Azok az izmok, amelyek nem tartottak, most tartanak? Mi történik, amikor megpróbálják 
aktiválni a fájdalmukat? Kérje meg őket, hogy értékeljék újra egy 1-10-es skálán.
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