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Bioinformatif Tıp 
Dr. rer. nat. W. Ludwig® tarafından geliştirilmiştir 

 

CEPES Lazeri® 
 

Biyofiziksel Temel Bilgiler Fonksiyon Prensibi 
Tıptaki Kullanım Alanı ve Uygulamaları* 

 
 
Biyofiziksel Temel Bilgiler ve Fonksiyon Prensibi 
 
CEPES Lazeri® Dr. rer. nat. W. Ludwig® tarafından geliştirilen en yaratıcı 
ve en dahiyane cihazlardan birisidir. Bu cihaz yüksek etkili, çok 
fonksiyonlu olarak kullanılabilir, kullanımı basit ve bakım gerektirmeyen 
bir lazerdir! 
Dr. rer. nat. W. Ludwig® tarafından geliştirilen bioinformatif tıp, „biyofotonlar“ 
olarak tanımlanan kuantların etkileşimlerini baz alır. Bildiğimiz üzere 
vücudumuzun içinde gerçekleşen iletişim, moleküler düzeyin altında 
elektromanyetik sinyallerin („biyofotonlar“) yardımı ile oluşmaktadır. „Temel 
madde“ bu iletişim sürecinde bir „kablosuz bilgi ağı“ görevini üstlenir ve 
biyofoton alışverişi sayesinde, her bir hücrenin saniyede 100.000 üzerinde 
yaşamsal fonksiyonunu kontrol eder ve bu işlemi ışık hızında gerçekleştirir 
(yaklaşık 80 bilyon). 
 
Temel madde, metabolizma ve vücuttaki zehirlerin atılması prosesindeki merkezi 
bir araçtır. Böylece şu tespiti yapabiliriz: 
 
Elektromanyetik etkileşimler organizmamız içindeki 
bilgilerin aktarılmasını sağlar. Ayrıca hücre içindeki 
iletişimi kontrol eder, başka bir deyimle hücre içi ve 
dışındaki regülasyonu kumanda ederek organizmanın 
toplam regülasyonunu sağlar.  
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çoğaltılamaz veya elektronik sistemler içinde kullanılamaz, dağıtılamaz veya 
yayınlanamaz. Genel üretim: AMS GmbH, Tauberbischofsheim 2010 
Dr. rer. nat. W. Ludwig® bioinformatif tıp çalışmaları çerçevesinde bu biyofiziksel 
özelliği pratikte uygulayan sistemleri geliştirdi. 
 

 
 

Fotoğraf: Dr. rer.nat. Wolfgang Ludwig (1927-2004) 
 

Dr. Ludwig® 30 yıl öncesinde de medikal cihazlar geliştirmişti, fakat bu cihazlar 
insan vücudunun materyal yapısından çok „biyo alanını“ uyaran cihazlardı. 
Uyarma işlemi biyolojik rezonans efekti sayesinde gerçekleşir. 
 
Biyolojik rezonans efektinin oluşabilmesi için suni olarak oluşturulan 
elektromanyetik alanının, aynı doğal manyetik alan gibi ve doğru oranda olması 
şarttır. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız AMS cihazlarının „Münferit 
özellikleri“- „Üç Biyolojik Normal Unsur (Drei Biologische Normale)“: 
Schumann-, Jeomanyetik ve solar frekans aralığı.) 
 
Üç biyolojik normal unsur biyolojik rezonans efektinin oluşabilmesi için şarttır! Bu 
unsurlar manyetik alan gücü, impüls şekli ve doğru frekans ile, pülzasyonlu 
manyetik alan cihazının fizyolojik açıdan etkili olabilmesi için önemli kalite 
kriterleridir. 
Zira organizma sadece, „ADEY penceresi“ veya „biyolojik pencere“ aralığı olarak 
tanımlanan fizyolojik algılama sınırındaki manyetik alan gücü sinyalleri „anlar“.  
 
Sadece Dr. Ludwig® tarafından geliştirilen manyetik alan cihazları, doğal 
manyetik alanı örnek alır ve aynı bu alana benzerler. Zamansal akışı itibariyle bu 
sinyal geometrisi, sinir sistemimizin impüls aktarımı ile aynıdır. „Aksiyon 
potansiyelleri“ olarak tanımlanan bu sinyallerde impülsler hızlı bir şekilde yükselir 
ve yavaş şekilde yok olur. 
 
Dr. Ludwig® tarafından geliştirilen bioinformatif tıbbın yüksek derecede etkili 
olmasının sebebi, terapiyi yürüten uzmanın uyguladığı tedavi konseptini, hastanın 



 

 3

birden fazla bilgi ve terapi düzeyine aynı anda uygulayabilmesi ve aynı anda bu 
düzeylerde çalışabilmesinden kaynaklanmaktadır. 
 
Sadece Dr. rer. nat. W. Ludwig® tarafından geliştirilmiş olan 
bioinformatif tıp, terapiyi yürüten uzmana tedavi konseptini 
organizmanın dört iletişim kulvarının hepsine uygulayabilme olanağını 
sağlar: 
 
● Kan dolaşımındaki madde transportu (moleküller) 
 
● Analog doğru akım sistemindeki yük transportu (iyonlar) 
 
● Meridyan sistemdeki ışık transportu (enerji) 
 
● Dijital sinir sistemindeki soliton transportu (bilgi). 
 
CEPES Lazeri® çok yönlü sinerji efektlerini mümkün kılar! 
 
Bioinformatif tıpta uygulanacak olan tedavi konseptine bağlı olarak, aşağıda 
açıklanan tedavi metotları birbiri ile kombine ve optimize edilebilir: 
Lazer ve manyetik alan terapisi, eksogen ve endogen bilgi tarapisi, biyo rezonans 
terapisi, akupunktur, homeopati, pitoterapi, deşarj terapisi, otolog terapisi, 
nöralterapi vb. 
 
CEPES Lazeri® örneğinde denenmiş ve kendini kanıtlamış olan değişik doğal 
tedavi metotları kombinasyonun teknik uygulaması çok iyi derecede gösterilebilir. 
Bu alet sinergetik tedavi konsepti için mükemmel bir örnek teşkil eder. CEPES 
Lazeri® aynı zamanda dört iletişim kulvarının tümünde çalışır (yukarı bölüme 
bakınız). 
Çeşitli pülzasyonlu elektromanyetik alanların kombinasyonu (pülzasyonlu 
manyetik alanın renk-ışık / COLOR-Punctur veya kırmızı ışık / CEPES Lazeri® ile 
kombinasyonu) ve aynı zamanda vücuda ait olan ve olmayan bilgilerin / 
substratların aktarılması sinergetik efektin kesin şekilde oluşmasını sağlar! 
 
CEPES Lazer® aynı anda gerçekleştirilebilen üç değişik tedavi şekli sunar:  
 
Kırmızı ışık lazeri – Pülzasyonlu manyetik alan – Substrat titreşimi 
 
Lazer, hücre düzeyinde organizmanın biyoenergetik regülasyon proseslerini 
uyarır; büyüme ve yenileme sürecini kontrol eder ve ayrıca insanın biyo alanını 
uyarır. Ayrıca vücudun kendi kendini tedavi etmesini destekler ve aktifleştirir. Bu 
nedenle CEPES lazeri® lokal ve sistemik etkilerin gerçekleşmesini sağlar ve bu 
sebepten dolayı çok yönlü olarak kullanılabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil: CEPES Lazeri® - Kırmızı soft ışık manyetik alan lazeri, substratların 
aktarılmasını sağlayan ampul bağlantı elemanı ile 
 
CEPES Lazeri® bir kırmızı ışık soft lazer (ortalama değer 650 nm) olup 
pülzasyonlu manyetik alana (7,8 Hz) sahiptir. Bu nedenle lazerin organizma için 
çok büyük nüfuz etme derinliği vardır; ayrıca pülzasyonlu manyetik alan lazerin 
etkisini daha da arttırır!  
 
Ayrıca lazer ışığı isteğe bağlı olarak otomatik olarak aşağıda açıklanan değerler 
bazında takt edilebilir: 

CW modu (= „sürekli ışın“) veya 1,2 Hz (= Nogier frekansı) 
 
Fizyolojik pülzasyonlu manyetik alan frekansı (7,8 Hz) aynı zamanda vücuda ait 
olan (endogen) ve olmayan (eksogen) biyo bilgileri için transport ve bilgi hattı (= 
taşıyıcı dalga) olarak da kullanılır (örneğin homeopatik maddeler, ilaçlar, nosode, 
kan, allergenler, Bach çiçekleri, Spagyrik ilaçları). 
 
CEPES Lazerinde® üzerinde bir delik bulunan ve içine terapi biyo bilgilerinin 
koyulabileceği cam ampul bağlantı elemanı bulunur. Taşıyıcı dalga olarak 
kullanılan manyetik alan üzerinden substrat frekans spektrumları kolayca 
uygulanabilir. 
 
Ampul bağlantı elemanı aynı zamanda daha büyük cilt bölgesi, yara veya 
hematomları basit bir şekilde tedavi edebilmek için lazer ışığı ışının 
genişletilmesine de yarar. 
 
CEPES Lazeri® organizmanın biyoenergetik düzeyinde çalışır. Akupunktur 
noktalarına yönlendirilen lazer ışını meridyanlara (= ışık iletkeni) aktarılır. 
Fizyolojik nabız frekanslı pülzasyonlu bir manyetik alan frekansının (7,8 Hz) 
nüfuz etme derinliği 30 cm’dir (yara tedavisinde önemlidir!). Biyoton alanının 
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rezonans uyarımı ile lazer etkisi sürdürülebilir bir şekilde desteklenir. Önemli 
bilgi: Organizmanın uygulamaya cevap verme sınırına erişmek için yüksek 
performanslı lazere ihtiyaç duyulmaz! Bu nedenle CEPES Lazerinin® gücü sadece 
yaklaşık 0,5 mW’dır. Böylece lazer bir dizi avantajlara sahiptir. 
 
CEPES Lazeri®: 
 
● küçük, pratik ve enerji tüketimi düşüktür 
 
● TÜV testini gerektirmez 
 
● Titreşim uygulamasında substratların negatif yönde etkilenmesi gerçekleşmez 
(örneğin güçlü manyetik alan nedeniyle homeopatik maddlerin tahrip olması veya 
elektrosmog sinyallerinin etki etmesi söz konusu değildir). 
 
CEPES Lazeri®: 
Gerçek anlamda çok yönlü bir lazer: Lokal ve sistemik olarak etkilidir! 
 
CEPES Lazeri® özellikle akupunktur uygulamalarında çok başarılı sonuçlar alınan 
gerçek anlamda çok yönlü bir lazerdir. Özellikle akupunktur iğnesinden pek 
hoşlanmayan çocuklar ve yaşlılarda, tamamen ağrısız ve tehlikesiz olan bu soft 
lazer uygulamasında iyi sonuçlar elde edilmiştir. Ağız, kafa, el, kulak, vücut 
akupunkturu, nöralterapi ve parazit bölge tedavisi, Head bölümleri tedavisi, 
Triggerpoints ve çakralarda, yara izi tedavisi ve duygusal blokajların 
çözülmesinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca diş ve damak bölgesi 
hastalıkları, spor faaliyetlerinde ortaya çıkan hastalıklar, ağız akupunkturu, (diş) 
parazit alanlarının teşhisi ve tedavisinde de iyi sonuçlar alınmıştır... 
 
CEPES Lazeri® sahip olduğu geniş fonksiyonellik özelliği sayesinde geniş kullanım 
alanı sunar ve bu nedenle dünya çapında pratisyen hekimler, komplementer ve 
doğal tıp uzmanları, akupunktur, nöralterapi ve homeopati uzmanları, KBB 
doktorları, diş doktorları, dermatologlar, genel hayvan sağlığı alanında 
veterinerler, ortopedi uzmanları, fizyoterapi, psikoterapi ve kozmetik uzmanları 
tarafından uygulanır. 
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Tıpta CEPES Lazeri®: 
Kullanım alanı ve uygulama örnekleri  
 
Kulak, burun ve boğaz (KBB) hastalıklarında CEPES 
Lazeri® uygulamaları 
Dr. med. Ulrike Heller, Tübingen* 
 
Kronik hastalık şikayeti olan hastaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu 
hastalıkların temelinde genellikle regülasyon blokajı yattığından hastalıkların 
bilinen tıp yöntemleri ile tedavi edilmesi her zaman başarıya ulaşamamaktadır. 
Burada primer regülasyon uygulamalarının yapılması tercih edilmelidir. Bu 
nedenle KBB muayenehanemde, kronik ve akut hastalıkların tedavisinde CEPES 
Lazeri® terapinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Kırmızı ışık soft lazeri ve 
pülzasyonlu manyetik alanın kombinasyonu sonucunda birçok fonksiyonları 
bünyesinde barındırarak vücutta regülasyonu uyarır ve böylece lazerin geniş 
alanda kullanılması mümkün olur. 
 
CEPES Lazerinin® bu kadar hızlı derecede etkili olduğunu uygulamalarda sık 
olarak görmem beni çok heyecanlandırıyor.  
________________________________________________________________ 
Tedavi genelde birkaç dakika sürer, ağrısızdır ve yan etkisi yoktur. 
Lazerin ampul bağlantı elemanı içinde örneğin homeopatik ilaçlar, hasta 
kanı vs. gibi ek uygulamalar ile terapi efekti güçlendirilebilir.  
 
Genellikle hastalarımı antifilojistik ve aktifleştirici etkisi olan NOGIER frekansı „U“ 
ile tedavi ediyorum. Akupunktur noktası, yara izi vs. yaklaşık 1 / 4 dakika 
boyunca saniyelik taktlar ile ışınlanır; 1 saniye sonra her defasında ışınlama 
işlemi kısa süreliğine kesilir. 
 
CEPES Lazerini® aşağıda açıkladığım hastalıklarda kullanıyorum: 
 

  ► Alerjik rinit (Rhinitis allergica saisonalis ve perennialis) 
  ► Faranjit 
  ► Laranjit 
  ► Fonksiyonel ses bozuklukları 
  ► Aft (aftöz ülserleri) 
  ► Uçuklar (Herpes simplex) 
  ► Kulak çınlaması (Tinnitus) 
 
CEPES Lazerini® ayrıca aşağıdaki uygulamalarda da kullanıyorum: 
 

  ► Ağız akupunkturu 
  ► Diş parazit bölgelerinin teşhisi 
  ► Yara izleri tedavisinde  

► Çocuklarda ve yaşlılarda akupunktur iğnesi yerine. 
 
*Kaynak: Dr. rer. nat. W. Ludwig’in® 75. doğum günü kutlaması için hazırlanan konuşma 
metni: BİOİNFORMATİF TIP. Uzmanlar tarafından uzmanlar için hazırlanmış kitap. 
Tauberbischofsheim 2002 
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CEPES Lazeri® ile tedavi ettiğim hastalıklardan bazılarını aşağıda ayrıntılı olarak 
açıklamak istiyorum. 
 
Alerjik rinit 
 
Akut alerjik semptomlarda aşağıda açıklanan akupunktur noktalarına, birkaç gün 
veya 1 haftalık aralıklar ile ışın uygulaması yapıyorum: 
Kulak noktaları: 55, 78, Thymus, Interferon, ACTH, gerektiğinde psikotrop 
noktalar  
Vücut noktaları: Point de Merveille (kaşlar arası), Bl 1 +2, Di 4, Di  
 
Lazerin etkisini güçlendirmek için ek olarak lazer ampul bağlantı elemanı içine bir 
ampul alerji-Injektopas koyuyorum (homeosiniatri olarak da anılmaktadır).  
Bazı hastalarda bir tedavi seansından sonra, polenlerin aktif olduğu tüm dönem 
boyunca şikayetlerin hemen hemen tamamen yok olduğunu gözlemledim. 
 
Yutkunma ağrılı faranjit 
 
Geniz bölgesi arka duvarı mukozasına, tonsillere veya tonsilektomi sonrasında 
oluşan yaralara CEPES Lazeri® uyguluyorum. Ağrılar genelde birkaç dakika sonra 
azalıyor. 
Tedavi frekansı: Her gün veya 2 günde bir 
 
Laranjit ve fonksiyonel ses bozukluğu 
 
Vücut noktaları: Ma 9, Ni 27, Lu 11, geniz bölgesi arka duvarı mukozası, tonsiller 
veya tonsilektomi sonrasında oluşan yaralar. 
Ek olarak lazer cihazının içine fosfor (örneğin D 6) veya Procain koyulabilir. Bazı 
durumlarda hastanın sesi anında iyileşir, bir günlük ve 1 haftalık aralıklar ile 
yapılan tedavi tekrarları sonrasında stabil duruma geçer. 
 
Uçuk ve aftlar 
 
Kabarcıklara 1 ila 2 gün aralıklarda yaklaşık 1 / 4 dakikalığına lazer uygulanır 
(gerektiğinde CEPES Lazeri® içine Procain eklenebilir). 
 
İşitme kaybı ve kulak çınlaması (Tinnitus) 
 
Kulak noktaları: örneğin 55, sens. hattı, iç kulak noktası, Jerome, boyun 
omurgası (özellikle C/C7), göğüs omurgası vs. bölgesindeki reagible noktaları, 
psikotrop noktalar 
Vücut noktaları: Gb 20, 3E 21, LG 20, Dü 3 
Lazer cihazının etkisini artırmak için gerektiğinde içine lemfomyosot koyulabilir. 
 
Şüpheli diş parazit bölgesi durumunda oluşan yüz ağrısı 
 
Şüpheli diş kök bölümü NOGIER frekansı „U“ ile yaklaşık 1/4 dakika ışınlanır. 
Hastanın ağrısı, diş parazit bölgesinden kaynaklandığında birkaç günlüğüne yüz 
ağrıları iyileşir. Test sonuçları pozitif olduğunda diş doktoru her zaman dişin 
iltihaplanmış olduğunu tespit eder. 
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CEPES Lazeri® ile yapılabilecek tedavi olanaklarının listesi genişletilebilir. Bu cihaz 
uygulamakta olduğum doğal tedavi ve terapi yöntemlerim için vazgeçilmez bir 
cihazdır, zira bu cihazın yenileyici, regülasyon sağlayıcı ve ağrı dindirici etkisi 
vardır. 
Hastalıkların tedavisini CEPES Lazeri® ile gerçekleştirmek isteyen ne kadar çok 
kişi olursa bu durumdan hastalar büyük yarar görecektir. 
 
 
Parazit (bozukluğa yol açan bölge) bölgesi tedavisinde 
CEPES Lazeri® kullanımı 
 

Dr. med. Ulrike Heller, KBB tedavi bilimleri doktoru, Tübingen* 
 
Kronik hastalık şikayeti olan hastalarda hastalığın sebebi genellikle örneğin diş, 
tonsiller ve burun sinüs bölgesinde bozukluğa yol açan regülasyon blokajından 
kaynaklanmaktadır Yara izleri ve yaralar da bir parazit bölgesi oluşturmaktadır. 
Bu yaralar omurilik, eklemler, baş veya sindirim organlarında ağrı ve şikayetlere 
sebep olabilirler. Maalesef bu bozukluğa sebep olan bölgeler rutin tıp yöntemleri 
ile yapılan teşhis ve tedavide dikkate alınmamaktadır. 
 
Parazit bölgelerinin bulunmasında CEPES Lazeri® yardımcı olabilir. Bu lazer, 
kırmızı soft ışık lazerinden farklı olarak ayrıca pülzasyonlu manyetik alan 
özelliğine sahip olduğundan birçok fonksiyon ve etki prensiplerini bir cihazda 
birleştirir. Bu nedenle cihaz çok daha geniş alanda kullanılabilir. CEPES Lazerinin® 
terapi esnasında direkt tedavi edilecek bölgenin üzerine yerleştirilmesi gerekmez. 
Lazer, birkaç santimetre uzaklıktan da etkilidir ve bu nedenle diş parazit 
bölgelerinin tedavisi için uygundur. Tedavi seansı çok kısa sürer, ağrısız ve 
hemen hemen hiç yan etkisi yoktur. Lazerin ampul bağlantı elemanı içinde 
örneğin homeopatik ilaçlar, gibi ek uygulamalar (diş parazit bölgelerinde çene 
ostitisnosodu) ile terapi efekti güçlendirilebilir. Genellikle hastalarımı antifilojistik 
ve aktifleştirici etkisi olan NOGIER frekansı „U“ ile tedavi ediyorum. Akupunktur 
noktası, yara izi, vs. yaklaşık ¼ - ½ dakika boyunca saniyelik taktlar ile ışınlanır; 
1 saniye sonra her defasında ışınlama işlemi kısa süreliğine kesilir. 
 
CEPES Lazeri® ile KBB muayenehanemde gerçekleştirdiğim başarılı parazit bölge 
tedavileri hakkında ayrıntılı bilgi vermek istiyorum. 
 
Hasta 1 
 
Bay S. (22 yaşında) 2 yıldan uzun bir süredir sol yüz bölümünde sol göze kadar 
yayılan bir ağrı ve ayrıca burundan zor nefes alma şikayeti ile bana geldi. Septum 
düzeltmesinin de yapıldığı sinüs ameliyatı hastanın bu şikayetlerini ortadan 
kaldırmamıştır. Hastada söz konusu şikayetler ortaya çıkmadan kısa bir süre 
önce, özellikle sol çene bölümünde çok zor bir pozisyon almış olan 4 adet yirmi 
yaş dişi çekilmiştir. Sol üst ve alt çene bölümündeki ekstraksiyon yara izlerine 
Nogier frekansı ile yaklaşık ½ dakika lazer akupunkturu uygulandı. Bu uygulama 
sonrasında hastanın ağrıları kalıcı olarak iyileşti. Hatta ağrılardaki iyileşme, lazer 
akupunktur uygulamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Bu şikayetlerin 
ekstraksiyon yara izlerinden kaynaklandığı söylenebilir. 
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Hasta 2 
 
Bayan R’de (27 yaşında) uzun yıllardan beri sol burundan zor nefes alma, sol 
gözünde terapiye direnç gösteren iltihaplanma ve sol omuzda ağrı şikayetleri 
bulunmaktadır. Ayrıca sol burun girişinde de iltihaplanma mevcuttur. Hastada söz 
konusu şikayetler ortaya çıkmadan önce 4 adet yirmi yaş dişi çekilmiştir. 2/3 ve 
3/3 nolu dişlerde diş kökü tedavisi uygulanmıştır. Kök tedavisi uygulanan diş 
bölgelerine lazer akupunktur uygulamasından sonra şikayetlerde bir iyileşme 
olmamıştır. Ancak 4 adet yirmi yaş dişin çekildiği yerdeki ekstraksiyon yara 
izlerine yapılan lazer akupunktur uygulamasından sonra sol omuz ve sol göz 
şikayetleri kalıcı olarak iyileşmiş, burundan nefes alma zorluğu da kalıcı olarak 
iyileşmiştir. 
Bu vakada da şikayetlerin ekstraksiyon yara izlerinden kaynaklandığı söylenebilir. 
 
Hasta 3 
 
Bayan A. (75 yaşında) sağ omuzda kronik ağrı, sağ gözde iltihaplanma ve sağ 
ense bölgesinde kas gerginliği şikayetlerinin olduğunu bildirmiştir. Önceleri 2/1 
nolu dişinde abse oluşmuştur. Bu dişe ekstraksiyon sonrasında kök tedavisi 
uygulanmıştır. 3/1 nolu dişe de kök tedavisi uygulanmıştır. 2/1 ve 3/1 nolu 
dişlerin kök bölgesine lazer akupunktur tedavisi uygulandıktan sonra hastanın 
şikayetleri aynı günde yok olmuştur. Hasta sağ omzunu tekrar serbest bir şekilde 
hareket ettirebilmiştir. Burada şikayetlerin sebebinin diş kök bölgesindeki 
iltihaplanma prosesinden kaynaklandığı söylenebilir. 
 
Hasta 4 
 
Bay M. (41 yaşında) 6 haftadan beri sağ kulağında kalın sesli çınlama ve uzun 
süreden beri sağ omzunda ağrılarının olduğunu bildirmiştir. Bel kemiği 
muayenesinde üst göğüs omurgası sağ paravertebralde açıkça miyogeloz olduğu 
tespit edilmiştir. Sağ kulağa uygulanan lazer akupunkturu ile birlikte göğüs 
omurgası bölümündeki miyogeloz da yaklaşık 1 dakika boyunca lazer ile 
ışınlanmıştır. Tedavinin yapıldığı günde hastada kulak ve omuz şikayetleri yok 
olmuştur. Başka bir meslektaşımız tarafında öncesinde yapılan iğneli akupunktur 
tedavisi başarılı olamamıştır. Şikayet sebebi göğüs omurgası bölümündeki 
miyogelozdan kaynaklandığı söylenebilir. 
 
Alerji tedavisi  
CEPES Lazerinin® MEDISEND® super ile kombinasyonu 
 
Bir bayan hastamızda uzun yıllardan beri ilerlemiş rinit, alerjik konjoktivit ve 
yüksek ateş belirtileri ile ağaç poleni alerjisi şikayetleri bulunmaktaydı. Şikayetler 
sadece oral yoldan alınan kortisol ve kortizonlu astım spreyleri ile kontrol altına 
alınabiliyordu. Yan etkilerinin oluşması hipo hassasiyet tedavisine son verilmesini 
gerektirdi. 
Doğada ağaç polenlerinin başlaması ile birlikte aşağıda açıkladığım terapiyi 
uyguladım: 
MEDISEND® super cihazı ile haftada 10 dakikalık seanslar uygulandı ve bu 
seanslarda 1 damla hasta kanı, tükürüğü ve burun salgısı ağaç poleni ve yağmur 
suyu ile MEDICUP / giriş kabı içinde karıştırıldı ve terapi sinyaline modülleştirildi. 
MEDISEND® super cihazı otomatik frekans işlemine (1000 Hz – 1 Hz) ayarlandı. 
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Şekil: MEDISEND®super Magneto çevrimi ve MEDICUP manyetik alan ve 
biyorezonans terapisi ile bir sistem içinde  
 
 
Bu tedavinin arkasından CEPES Lazeri® ile lazer akupunkturu uygulandı ve ampul 
bağlantı elemanı içine bir adet alerji-Injektopas ampulü eklendi  
Kulak noktaları 55, 78, Timus Interferon, göz, sens. Hattı ve Gb 20 bds., Bl 1 + 
2, Di 20, Pam 3 ve Di 4 noktaları ışınlandı. 
 
Hastanın şikayetleri daha ilk seans sonrasında yok oldu, hatta hasta ağaç 
polenleri ile direkt olarak temas etmesine rağmen herhangi bir şikayeti olmadı. 
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CEPES Lazeri® ve MEDICUR® cihazının profesyonel spor 
faaliyetleri / kürek milli takımında kullanılması 
 

Carolin Seidel, Spor fizyoterapi uzmanı, Saarbrücken-Dudweiler 
 
... burada sizlerle CEPES Lazeri® ve MEDICUR® cihazı ile Alman Milli Kürek 
Takımı sporcuları üzerinde yaptığın çalışmalarda edindiğim tecrübeleri 
paylaşmak istiyorum. 
Kürek takımı ile 2 yıldan beri çalışıyorum, fakat 2009 ilkbaharında 
İtalya’nın Sabbaudia şehrindeki kampımız terapi açısından benim için çok 
zorlu geçti. 
 
Antrenman birimleri ve metotlarının yeniden tasarlanması ve 
yoğunlaştırılması nedeniyle sporcular, bel kemiği ağrılarının 
yanında özellikle kas sinir sisteminin aşırı tahriş olmasından dolayı 
yoğun şikayetlerde bulundular.  
 
Elektro terapi ve ültrason tedavisi gibi fiziksel terapi metotları ile birlikte 
vücudun kendi kendini tedavi etme ve regülasyon proseslerini uyaran 
metotlar uygulandı. 
 
Antrenmanların geniş kapsamlı olması ve yoğun geçmesi nedeniyle 
sporcularda aşırı kas tahrişleri ve fonksiyonel bozukluklar gözlemlendi. Bu 
şikayetler özellikle epicondilit lateralis ve medialis humeri, Carpal tünel 
semptomatikleri, Thoracic-outlet, boyun omurgası ve omuz-kol ağrıları ile 
Iliosacral eklemlerde blokaj ve miyogeloz ile birlikte aktif trigger 
noktalarında kendini gösterdi. 
 
Bu bağlamda CEPES Lazeri®, yenilenmenin iyileştirilmesini sağlamak 
amacıyla akupunktur ve Trigger noktası tedavileri kombine edilerek 
uygulandı. 
Tamamen ağrısız ve efektif bir şekilde gerçekleşen lazer uygulaması 
terapiyi yürüten uzmanlar ve sporcular açısından büyük bir memnuniyetle 
kabul edildi. Kırmızı ışık ve manyetik alanın kombine edilmesi sonucunda 
yenilenme desteklendi ve kas dengelerinin oluşturulması teşvik edildi. 
 
Lazer tarafından sağlanan detonize tedavi uygulamaları sonucunda 
sporcular, kas sistemindeki şikayetlerin ve ağrı semptomlarının azaldığını 
bildirdiler. 
 
CEPES Lazeri® ve MEDICUR® cihazı ile yaptığım terapi çalışmalarında 
edindiğim pozitif geri bildirimler nedeniyle bu cihazın, spor fizyoterapisti 
olarak sürdüreceğim çalışmalarda bana efektif sonuç alma açısından 
destek olacağı ve ayrıca bana böyle bir cihazı kullanma olanağı 
sağladığınızdan dolayı size çok teşekkür ederim... 
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Şekil: Ampul tutma elemanlı MEDICUR® cihazı 
 
Temmuz 2009’da Lozan şehrinde yapılacak Dünya Kupası Kürek 
Yarışmalarında takımın yanında olacağım ve ayrıca Polonya’nın Ponzan 
şehrinde gerçekleşecek Dünya Kürek Şampiyonasından önce Ratzeburg 
şehrinde düzenleyeceğimiz 3 haftalık hazırlık kampında da kürek takımı ile 
birlikte çalışacağım. Takımla birlikte çalışacağım bu dönem içinde her iki 
cihazı kullanacağım ve son uygulamalarımda olduğu gibi eminim ki bu 
sefer de başarılı olacağım... 
 
Profesyonel spor faaliyetleri / kürek milli takımında 
cihaz ile uygulayacağım tedavi konseptim aşağıda 
açıklanmıştır 
 
Yenilenme süreleri sporcular için çok kısa olduğunda ve antrenmanların 
yoğun geçmesi ve çok fazla aşırı yüklenme meydana geldiğinden spor 
masajlarında MEDICUR® cihazını düzenli olarak 7,8 frekans değeri 
(kırmızı) ile özellikle yoğun yüklemeye maruz kalan bölgelerin üzerine 
tuttum ve böylece dengeleyici bir etki elde ettim. Pratikliği açısından cihaz, 
masaj uygulamaları ile birlikte çok iyi derecede kullanılabilmiştir ve bu 
nedenle fazla zaman ve kuvvet sarfiyatı gerektirmemiştir. 
 
Aynı şekilde lazer cihazı da çok iyi derecede ve zaman tasarrufu 
sağlanacak şekilde kullanılmıştır. Uygulama noktası başına kullanım 
süresinin yaklaşık 30 saniye olması yüksek derecede etkili akupunktur ve 
Trigger noktası tedavisinin gerçekleştirilmesini mümkün kılar. 
 
Örneğin aşırı yüklenme sonucunda oluşan omuz ağrılarında: 
 
Kalın barsak 15 Sinir ve bantları gevşetir, ağrıları azaltır 
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Kalın barsak 11 Kol altı kas problemlerinin ana noktası, epicondilit 
humeri radialis, üst ekstremite ağrıları 

Kalın barsak 4 Ağrılara karşı ana nokta 
İnce barsak 3 Ense ve omuz bölgesinde kas gerginliği ve hareket 

sınırlaması 
İnce barsak 11 Omuz ve kürek kemiği bölgesi şikayetleri ve özellikle  

dış rotasyon bozuklukları. M. infraspinatus içindeki 
Trigger noktası. 

3E5   Üst ekstremite bölgesi ağrılarının azaltılması 
Safra20   Zervikobrakial sendromu, ense kaslarının gerginleşmesi 
Safra21  Omuz bölgesi Trigger noktası, omuz bölgesindeki 

miyogeloz şikayetleri 
Safra34   Sinirlerin master noktaları 
MP 9   Omuz ağrılarında uzak noktalar 
Mide 38  Akut ağrılarında uzak noktalar  

Omuz ekleminde abdüksiyon bozukluğu 
 
Tedavinin akupunktur noktalarında etkisini artırmak ek olarak ampul gözü 
kullanılabilir. Burada tüm akut proseslerde Traumeel ampulunun 
kullanılması tavsiye edilir. Rhus Toxidendron etken maddeli Zeel tüm sinir 
ve kas afeksiyonlarında kullanılabilir. Petadolex kramp gidermek için 
uygundur. Meridyan kompleksleri akupunktur noktasına bağlı olarak 
yükseltici olarak kullanılabilir. 
 
Ayrıca bağışıklık sistemini de iyileştirmek veya başlamakta olan 
enfeksiyonları bloke etmek ve vücudu genel anlamda güçlendirmek çok 
önemlidir. 
 
Kalın barsak 4  Tüm soğuk algınlığı hastalıklarında 
Mide 36   İmmün stimülasyonu, tüm halsizlik durumlarında Qi  

tonikleştirme, psikolojik dengeleyici etkisi 
MP 6   Reconvalesens durumunda tonikleştirme noktası 
LG4    Yaşam kapısı, Yang güçlendirir, sinir ve bantları gevşetir 
KG 6   Psikolojik ve fiziksel yorulma durumlarında 
Bl 23   Yaşam gücünü yükseltme ana noktası,  

Bel omurgası bölümündeki kas gerginlikleri 
 
Burada sayılan kullanım alanları tabii ki cihazın tüm kullanım alanlarını 
açıklamaz, fakat bu cihaz ile yaptığım uygulamalarda sporcuların ağrılarını 
başarılı bir şekilde tedavi edebildim. 
Bunun yanında diğer kullanım alanlarını ve yeni terapi konseptlerini de 
deneyeceğim ve sizlere bu konularda bilgi vereceğim. 
 
Carolin Seidel 
Spor fizyoterapisti 
Im Allment 14 
66125 Saarbrücken-Dudweiler 
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CEPES Lazerinin® MEDISEND® super cihazı ile 
kombinasyonu – Bütünsel test ve terapi uygulamaları 
için önemli bir gelişme.  
 
Dr. med. Klaus-Dieter Preis 
 
... nöralterapi alanında uzun yıllar sonucunda edindiğim tecrübenin getirdiği 
düşünce yapısı bana hastalığı bir regülasyon problemi olarak algılamamı sağladı. 
Bu regülasyon problemi insanı, hem ruhsal hem de bedensel açıdan bütünsel 
olarak etkilemekte olduğundan tıbben uygulayacağım tedavilerde iki bioinformatif 
diagnostik ve terapi metodu ön plana çıktı. Bu metotlardan birisi kineziolojik kas 
testi ve diğeri ise MEDISEND® super terapi cihazı ve Dr. Ludwig® tarafından 
geliştirilen CEPES Lazerinin® yardımı ile yapılan manyetik alan terapi metotlarıdır. 
 
En efektif şeklini Hamburg şehrinde faaliyet gösteren Dr. von Hoff’tan öğrendiğim 
kineziolojik kas testi özellikle, terapi blokajları ve bozukluğa yol açan bölgelerin 
teşhisini müthiş bir ölçüde hızlandırdı. Hastalıkların doğal sebepleri tespit 
edilemediğinde veya hastanın şikayeti açıklanamayacak derecede aşırı uzun 
sürdüğünde insan vücudunda, „aşırı derecede veya aşırı uzun süre boyunca etkili 
olan tahribat veya giderilemeyen tahribatların toplamından kaynaklanan ve 
fizyolojik olmayan sürekli uyarma durumundaki patolojik açıdan ön hasarlı 
dokular olan“ bu bozukluğa yol açan bölgeler (3), her hastalığın teşhisinde daima 
ön plana alınmalıdır. Vücudun kendi kendini tedavi etme kuvvetini güçlendirmek 
ve şikayetleri sadece saniyelik fenomen şeklinde gidermemek ve kalıcı olarak yok 
etmek için birçok durumlarda, nöralterapi enjeksiyonu olan Procain’in bulunan bu 
bozukluğa yol açan bölgeye uygulanması en efektif tedavi yöntemidir. Fakat bu 
yöntemin bütün hastalara uygulanması mümkün değildir veya hastada var olan 
ağrılar nedeniyle enjeksiyonun uygulanmasını yasaklamaktadır. Özellikle 
çocuklarda, bozukluğa yol bölgelerin diş-çene bölgesinde olan hastalarda ve 
iğneden korkan tüm hastalarda alternatiflerin geliştirilmesi gerekmektedir. 
Bu alanda Dr. LUDWIG tarafından geliştirilen MEDISEND super terapi cihazı ve 
CEPES Lazeri bana çok yardımcı oldu. 
 
Altı değişik vaka örneği 
 
Vaka 1: 
 
39 yaşındaki bir bayan hastam sol kalçadan başlayan sol ayağın dış tarafına 
kadar yayılan ağrılardan şikayetçiydi ve uzun süre ayakta durduğunda bacağını 
hissetmiyordu. Ortopedik bulgular sol L 5 kök sendromuna işaret ediyordu.  
 
Kineziolojik test sonuçları, sol üst ve alt çenedeki kaplama uygulaması yapılmış 
azı dişler üzerine bir yüklenme olduğunu gösterdi. Sanum tarafından sunulan 
Arthrokehlan A, Mukokehl, Pefrakehl ve Pulpa dentis D30 ilaçları denendikten 
sonra tedavi senaslarına MEDISEND® super cihazı ile devam edilmiş ve ilaçlar 
giriş kabı / MEDICUP içine koyulmuştur.  
Tedavi günde bir kez uygulanmış, hastanın sol çene bölümüne kordon ile ışınlama 
yapılmıştır. Frekans ayarı olarak „10“ gücünde bir otomatik frekans işlemi 
ayarlanmış ve frekans aralığı olarak „1000 Hz – 1 Hz“ değerleri seçilmiştir. 
Hastanın şikayetleri bu tedavi uygulamasından sonra yok olmuştur. 



 

 15

 
Vaka 2: 
 
29 yaşında ve iki yaşında kız annesi olan hastama, bu kızını dünyaya getirmeden 
önceki hamileliğin 13ncü haftası ve kızını dünyaya getirdikten sonraki 
hamileliğinin 14ncü haftasında kürtaj yapılmıştır. Ayrıca kendisinde adet 
bozukluğu bulunmuştur. Kineziolojik test sonuçları, sağ alt çene (4 / 1) 
bölümünde bozukluğa yol açan bir bölgenin olduğunu gösterdi. Diş doktoru kist 
olduğunu tespit etti ve kürtaj yapıldı. Test sonuçları dişin halen zayıfladığını 
göstermesi üzerine hastaya manyetik alan terapisi uygulandı ve bu terapi 
sonucunda dişin stabilizasyonu sağlandı. Bunun üzerine stabil bir hamilelik 
geçirmesi gerçekleşti. 
 
Özellikle Amalgam ile yapılan onarımlar sonucunda diş veya çene bölgesinde ağrı 
veya hassasiyet şikayeti olan tüm hastalarda MEDISEND® super cihazı ile çok 
olumlu sonuçlar alınmıştır. Test edilen Sanum ilaçları ile Pupitis dentis nosode 
D30, MEDISEND® super cihazı ile beş ila on tedavi seansından sonra genelde 
hastanın şikayetlerinde önemli bir iyileşme sağlanabilir. 
Hem tıp doktorları hem de doğal terapi yöntemlerini uygulayan terapi uzmanları 
hastalığın sebebi olarak dişlerin anlamını büyük oranda dikkate almamaktadır. 
Tecrübeli nöralterapi uzmanlarına göre, hastalıkların sebebi olan ve bozukluğa yol 
açan bölgelerin %70 ile 80’i ağız-burun-geniz bölgesi ile sinüs bölgesinde (4) 
bulunmaktadır. Kineziolojik test sonuçları, özellikle diş-çene bölgesinin 
hastalıkların oluşmasında çok önemli yer tuttuğunu göstermektedir (bakınız 
madde 5). Edindiğim tecrübelere göre bu durum, çocuklarda ve gençlerde ortaya 
çıkan birçok hastalık için geçerlidir. Bozukluğa yol açan bölgenin özelliği hakkında 
bilgi sahibi olunduktan sonra hastalığın CEPES Lazeri® ile tedavi edilmesi 
sonucunda mükemmel sonuçlar alınabilir ve vücudun regülasyon sistemlerinin 
sağlıklı bir şekilde çalışması tekrar sağlanabilir. 
 
Çocuklardaki eklem veya iskelet sistemindeki ağrı durumları daima diş-çene 
bölgesi ile ilişkilendirilmelidir. 
 
Bu konuda 3 nolu vaka örnek teşkil edebilir: 
 
13 yaşındaki hastam futbol oynadıktan veya merdiven çıktıktan sonra sol dizinde 
ağrılar olduğunu bildirdi. Cerrahi bölümü uzman meslektaşlarım yaptıkları 
muayenede tibia apofizinde Morbus Osgod-Schlatter tipi bir çözülme olduğunu 
tespit ettiler ve hastanın sportif faaliyetlerde bulunmamasının uygun olacağı 
kanısına vardılar. Kineziolojik test sonuçları, problemin sol alt çenedeki daha 
kırılmamış olan yirmilik dişten kaynaklandığını gösterdi. Hasta CEPES Lazeri® ile 
tedavi edilip diş bölgesine Sanum ilacı sürülüp ovulduktan sonra diz ağrıları 
ortadan kalktı.  
 
Özellikle çocukların yüz bölgesinde ortaya çıkan cilt hastalıklarının sebebi olarak 
da diş sorunları üzerinde durulmalıdır. 
 
Vaka 4: 
 
8 yaşındaki çocukta orta göğüs omurgası bölümünde yaklaşık 2 cm çarpı 6 cm 
büyüklüğünde bir ekzema oluştu. Kineziolojik test sonuçları, problemin sol üst 
çene bölümünde bulunan bir kesici dişin kırık olmasından kaynaklandığını 
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gösterdi. Bu dişe her gün yaklaşık 1 ila 2 dakika CEPES Lazeri® uygulandıktan 
sonra cilt sorunu yok oldu. 
 
Vaka 5: 
 
15 aylık bebeğin yüz bölgesinde nörodermit teşhisi koyuldu. Kineziolojik test 
sonuçları hastalık sebebinin, gluten tarafından bir blokajın olduğu ve ayrıca üst 
ve alt çene bölümünde bulunan dişlerin kırık olmasından kaynaklandığını 
gösterdi. MEDISEND® super cihazı ile Plexus solaris üzerine Gliadin D6 / D12 / 
D30 ile birlikte manyetik alan tedavisi uygulandıktan ve arkasından diş-çene 
bölgesine lazer ışın tedavisi ile birlikte iltihaplı cilt bölgesine homoepatik ilaç 
uygulandıktan sonra şikayetler bir hafta içinde azaldı. 
 
Çocukların özellikle göbeğindeki yara izleri de bozukluğa yol açan bölge olarak 
görülmelidir. 
 
Vaka 6: 
 
2 yaşındaki bir kız çocuğunda göbek bölgesi çevresinde yaklaşık beş marklık 
demir para büyüklüğünde bir ekzema oluşmuştur. CEPES Lazeri® ile yapılan 
günlük ışınlama tedavileri sonucunda bir hafta sonunda ekzemanın büyük oranda 
azaldığı görülmüştür! 
 
Özellikle çocuklarda ve gençlerde fakat aynı zamanda yetişkinlerde de ortaya 
çıkan birçok akut hastalıklarda CEPES Lazeri® nöralterapi ve aurikulo tıp 
yöntemleri ile günlük seanslar halinde uygulanabilir. 
 
Hastalarımın günlük tedavilerinde kırılan dişlerin lazer ile ışınlanması ve böylece 
hastanın şikayetlerinin yok olması sıradan bir tedavi yöntemi olmaya başladı. 
Uyku bozuklukları, tek taraflı konjonktivit, baş ağrıları gibi hastalıklarda terapiye 
daima ait olan diş-çene bölgesinden başlanması gerekmektedir. 
Çene boşluklarında ortaya çıkan şikayetlerde sinir çıkış noktalarına lazer 
uygulanması ve ağrılı bölüme Gangleon sphenopalatinum uygulamalarında çok 
başarılı sonuçlar elde edilmiştir; bu sistemle nezle nedeniyle tıkanan burun birkaç 
saniye içinde açılmaktadır. 
 
Ayrıca ilgili kulak akupunktur noktaları da CEPES Lazeri® ile iyi derecede tedavi 
edilebilmektedir; bu uygulamalarda da örneğin boğaz ağrılarında anında iyileşme 
sağlanmaktadır. 
 
Verilen tüm bu örnekler,  
_________________________________________________________ 
…hastalık sebeplerinin araştırılmasına mekanik düşünce tarzı ile 
yaklaşmanın hastalık sebeplerini bulmada yetersiz kalmasına karşın bu 
bioinformatif test ve terapi metotları ile hastalıkların ve belirtilerinin 
yeniden keşfedilmesinin mümkün olduğunu göstermektedir. Fakat 
uygulanacak bu metotlarda sempton odaklı düşünce tarzı yerine daha 
kompleks bir düşünce tarzı ile davranılması şarttır. 
 
Edindiğim tecrübelere göre bioinformatif test ve terapi metotları, hastalık ve 
sağlık hakkındaki görüşlerimi genişletmede önemli derecede etkili oldu. 
Alışılmadık bir yöntemle erişilmesi sözde mümkün olmayan şikayetlerin 
giderilmesinde bu kadar kısa bir sürede başarıya ulaşılmasının verdiği sevinci 



 

 17

hem kendimde hem de hastalarımda gördüm. Bu nedenle vücudun ve geniş 
anlamda doğanın kendi kendini tedavi etme yöntemlerini uyarma ve regülasyon 
özelliğini tekrar tesis etmenin insan eliyle yapılacak müdahalelerden çok daha 
önemli olduğunu  tespit ettim... 
 
Evde yapılan tedavilerde küçük cihazların destekleyici 
amaçla kullanımı ve yara izlerinin CEPES Soft lazeri ile 
tedavisi 
konusunda Bayan Martina SEIDEL, HP, Ettlingen, ile yapılan röportajdan 
alıntılar: 
 
Redaksiyon: „Frau Seidel, birkaç yıldan beri doğal tedavi metotlarını 
uyguladığınız muayenehanenizde Dr. Ludwig® tarafından geliştirilen küçük ve 
büyük boyutlu cihazlar ile çalışıyorsunuz ve elde ettiğiniz başarılardan dolayı bu 
cihazlardan çok memnunsunuz. Geleneksel Çin tıbbını / TCM gerçekten Çin’de 
„yerinde“ öğrenen uzmanlardan birisiniz. Yıllardan beri TCM yöntemlerini Dr. 
Ludwig® tarafından geliştirilen bioinformatif tıp yöntemleri ile birleştirerek büyük 
başarılar elde ettiniz. CEPES Lazeri® muayenehanenizde veya ev ziyaretlerindeki 
günlük çalışmalarınızda kullandığınız „el aletiniz“ olmuştur. „Yara izi yok etme 
işlemini“ nasıl yapıyorsunuz? TCM yöntemlerini Soft lazer ile nasıl kombine 
ediyorsunuz? Ayrıca: CEPES Lazerini® Wellness, kozmetik, insanın kendini iyi ve 
rahat hissetmesini sağlayan uygulamalarda da kullanıyor musunuz?“ 
 
Bayan Seidel: „Öncelikle son yıllarda CEPES Lazeri® ve MEDISEND® super 
cihazlarını muayenehanemde büyük bir başarı ile kullandığımı söylemek 
istiyorum. Zira Dr. Ludwig® tarafından geliştirilen bioenergetik cihazlar ve TCM 
yöntemleri muhteşem bir şekilde birbiri ile kombine edilebiliyor. Karaciğer, safra 
ve pankreas organları metabolizma işlemlerinde çok önemli yer tutmaktadır. TCM 
bilimine göre bu organlar aynı zamanda energetik alanda da çok önemli yer 
tutmaktadır.  
________________________________________________________________ 
… Dr. Ludwig® tarafından geliştirilen bioenergetik cihazlar ve TCM 
yöntemleri muhteşem bir şekilde birbiri ile kombine edilebiliyor. 
 
 
MEDISEND®, MEDICUR®, METRONOM solar veya MEDICUR® color gibi küçük 
cihazları destekleyici tedavi için evde kullanmak üzere hastalarıma veriyorum. 
„Ludwig marka cihazlar“ bütünsel tedavi konseptim çerçevesinde merkezi bir rol 
oynuyorlar. Küçük cihazın seçimi hastalık türüne ve belirtisine göre gerçekleşiyor 
ve ayrıca „destekleyici ev tedavisinin“ amacı iyileşme hedefine daha hızlı 
ulaşmayı sağlıyor. Uzun yıllar sonucunda edindiğim terapi tecrübelerime 
dayanarak „ destekleyici ev tedavisinin“ bütünsel terapi konsepti çerçevesinde 
çok büyük başarılar elde ettiğini söyleyebilirim.  
________________________________________________________________ 
… MEDISEND® super ve CEPES Lazeri® ile bir bakıma „mobil 
muayenehanemi “ daima yanımda taşıyorum! 
 
Küçük bir çanta içinde bir bakıma „mobil muayenehanemi “ daima yanımda 
taşıyorum. Vaka durumuna göre energetik temel terapi ve / veya genel savunma 
terapisini uygulayabilirim (örneğin huzurevindeki hastalarım bu aleti çok 
seviyorlar ve şikayetlerinin giderilmesinde müthiş derecede etkili oluyor).  
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Örneğin artroz veya cilt mantarı gibi endikasyonların tedavilerinde, direkt ev 
ziyaretlerimde spesifik bir frekans programını uygulayabilirim. Bunun dışında 
sinyal aktarımının çok yönlü olanakları sayesinde, sınırlı bir terapiyi hastanın 
bulunduğu „yerde“ kolayca uygulayabilirim. Burada basit sinyal aktarımı ilaç kabı 
/ MEDISEND® super veya Soft Lazerde ampul bağlantı elemanı ile olan (Auto-) 
Nosode’lerden söz edilebilir. 
Ev ziyaretlerimde genelde yaşlı hastalarımı tedavi ediyorum. Bu hastalarımın 
birçoğu „iğne“ ile tedavi olmak istemiyor. Fakat CEPES Lazeri® ile hiçbir sorun 
yaşamıyorum! 
Örneğin organ bozuklukları, meridyan kompleksi ile CEPES Lazeri® kombine 
edilerek mükemmel şekilde energetik yönteme tedavi edilebiliyor. Akupunktur 
noktalarının energetik bozuklukları özellikle yaşlı hastalarda hiçbir korku 
duymadan bertaraf edilebiliyor.  
Birinci safhada hücre regülasyonu iyileştiriliyor ve hastanın kendi kendini 
iyileştirme kuvveti toplam olarak uyarılıyor. Böylece ikinci safhada iyileşme 
prosesi önemli derecede hızlandırılıyor. Üçüncü safhada özellikle regülasyon 
bozukluğundan kaynaklanan hastalıklarda küçük cihazlar „ahenkleştirme“ 
alanında gerçek bir mucize yaratıyorlar. Hastalar bu bütünsel tedavi konseptini 
içlerinde hissediyorlar. Hastalar kendilerini daha rahat, gevşemiş bir durumda 
veya daha zinde ve canlı hissediyorlar.  
 
Redaksiyon: Örneğin MEDISEND gibi küçük cihazları kendi üzerinizde de 
uyguluyor musunuz? 
 

 
 
 
Şekil: Ampul tutma elemanlı ve tutma elemansız MEDISEND 
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Bayan Seidel: Tabii ki kullanıyorum! Zaten „Ludwig marka cihazlar“ ile 
tanışmam da böyle oldu. Her bir aleti sırayla yavaş yavaş üzerimde denedim ve 
değişik kriterlere göre test ettim. Çalışacağım konuda önce kendim ikna olmam 
gerekir. „Test işlemi“ yapan herkes, „her gün aynı enerjiyle“ çalışmadığını ve bir 
günün diğer güne benzemediğini bilir. Veya: Gün boyunca test işlemi yapan kişi 
akşam olduğunda hayli yorulur ve bitkin düşer. Bu gibi durumlarda MEDISEND® 
veya METRONOM solar cihazı bana paha biçilmez hizmetler sunuyor! Her zaman 
şunu söylüyorum: Çok test işlemi yapan kişinin kendisi de çok büyük enerji 
harcar!“ 
 
Redaksiyon: „Hazır „enerji“ kelimesini dile getirmişken size bu konuda bazı 
sorular sormak istiyoruz: 
 
„Yara izi tedavisi“  
 
Yara izi tedavisinde CEPES Lazerini® kullanıyorsunuz. Bu işlemi nasıl 
yapıyorsunuz?“ 
 
Bayan Seidel:„Çok basit. Yara izi tedavisinde iki noktaya odaklanıyorum. 
Birincisi enerji akışını tekrar sağlamak istiyorum. İkincisi olarak ise gerektiğinde 
yara izini „yumuşatmaya“ çalışıyorum. Her zaman bütünsel bir tedavi konsepti 
uyguladığımdan „yara izi tedavisinin“ bir „iç“ ve bir de „dış“ bölümü vardır! Ayrıca 
bu durum „cilt ve kırışıklıklar“ konusu için de geçerlidir.  
 
Özet olarak açıklamak gerekirse yaptığım işlemler şunlardır: 
 

1. Yara izini yok etmek ve enerji akışını tekrar sağlamak için CEPES 
Lazerinin® ampulü içine Procain koyuyorum. Burada yara izini tedavi 
ederken lazer „ışınlama uygulaması“ yapmak için birkaç seçeneğin 
olduğunu belirtmek istiyorum. Yara izinin özelliğine göre (konumu, 
büyüklüğü, derinliği) lazeri yara şeklinin düzlemesine veya dörtgen şekilde 
hareket ettiriyorum. 

 
2. İkinci tedavi basamağında MEDISEND® super cihazını kullanıyorum. 

Burada „yara izi imhası“ için uygun frekans programını seçiyorum ve 
edindiğim tecrübelere göre bu program çok başarılı sonuçlar veriyor. Ek 
olarak ilaç kabına / MEDICUP içine veya ilgili meridyan kompleksleri (Dr. 
Kern) ve kalsiyum fluoratum ve Procain ekliyorum.  

 
3.  Evde tedavi için ağızdan alınmak üzere kalsiyum fluoratum (Dr. 

SCHÜSSLER’e göre  = biyokimyasal Nr. 1) ve haricen uygulamak için 
kalsiyum fluoratum merhemi veriyorum. Bu ilaçlar yara izinin 
yumuşaltılmasını sağlıyor. Ayrıca meyve asitlerinin de yumuşatıcı etkisi 
vardır (örneğin Papaya, mango, pancar şurubu gibi). 

 
4. Evde yapılan tedavinin sonunda A. P. M. - Willy Penzel kremini tavsiye 

ediyorum.  
 
Redaksiyon: „Biraz önce „iç“ ve „dış“ terimlerini kullanarak diğer önemli bir 
konuya değindiniz: CEPES Lazerini® kozmetik alanında da kullanıyor musunuz?“ 
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Bayan Seidel: „Tabii ki kullanıyorum! CEPES Lazeri® ile yüzdeki „yılların izleri“ 
çok uygun fiyata ve çok efektif bir şekilde tedavi edilebiliyor!  
Burada hem profesyonel bir kozmetik salonu hem de evde yapılan güzellik bakımı 
bir bütünsel sağlık konsepti olarak birbirini entegre etmelidir.  
Bu bütünsel sağlık konsepti „güzellik“ ve „iç koşullardan“ ve „güzel olma“ 
duygusundan yola çıkmalıdır. 
…“ 
________________________________________________________________ 
„Çekirdekte hastalıklı fakat kabuğu görünüşte mükemmel olan bir 
durumdan çekirdeği sağlıklı ve kabuğu mükemmel görünümlü bir durum 
elde etme“. 
 
„Güzellik ve güzel olma“ özellikle kadınlar tarafından vücut-ruh ve ruh arasındaki 
bütünsel bir sağlık prosesi olarak algılanmaktadır. Kendileri „Güzellik ve güzel 
olma“ kavramını örneğin aşağıdaki kriterler ile bağdaştırmaktadırlar: 
 

- Kendini rahat hissetmeyi istemek 
- Daha fazla enerjiye sahip olma isteği 
- Bir şeyler yayma ve karşısındakini etkileme isteği 
- Başka türlü olma isteği 
- Eşsiz olma isteği 
- Herhangi bir yan etki hissetmeden güzelliğe sahip olma isteği 
- Kendi doğasına doğal ürünler ile yardımcı olma 

 
Redaksiyon: Ve tüm bunların CEPES Lazeri® ile ne ilgisi vardır? 
 
Bayan Seidel: Çok basit! CEPES Lazeri®, bütünsel sağlık konseptini ve aynı 
zamanda güzellik konseptini basit bir şekilde uygulayacağım bir enstrümandır. 
CEPES Lazeri ile değişik terapi şekillerini sinerji yaratarak kombine edebilirim. Bu 
nedenle CEPES Lazerini® tek başına ve Ridopunktur işleminde özel olarak CEPES 
Lazeri® ile şiddetle tavsiye edebilirim!  
 
Redaksiyon: „Bu tavsiyenizi özel kişilere de yapıyor musunuz yoksa bu 
uygulamayı yapabilmek için profesyonel bir eğitim alınması şart mı?“ 
 
Bayan Seidel: „Bu tavsiyem tabii ki özel kişiler için de geçerlidir! Doğal tedavi 
yöntemleri hakkında biraz bilgi sahibi olan herkes Ridopunktur uygulamasını 
kendisi üzerinde deneyebilir.“ 
 
.... 
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CEPES Lazeri® ile yapılan Ridopunktur 
Ettlingen’de çalışmalarını sürdüren doğal terapi uzmanı bayan 
Martina Seidel ile yapılan röportaj 
 
Redaksiyon: Sonsuzluğa kadar genç kalma isteği ve gençlik iksirinin aktığı 
çeşme arayışları insanoğlunun var oluşundan beri devam etmiş ve bu konuda 
dünya üzerindeki birçok kültür araştırmalar yapmıştır. Günümüzde de bu konu 
halen güncelliğini korumakta ve günlük hayatımızda Fitness, Wellness ve Anti-
Aging terimlerini sıkça kullanmaktayız...  
Yüzümüzde „yılların bıraktığı izleri“ yok etme konusunda ne gibi olanaklar vardır? 

Bayan Seidel: Dergilerde, televizyonda ve diğer medya araçlarında yapılan 
reklamlar bize, pahalı ve yeni etken maddeleri içeren „mucize yaratıcı kremleri“ 
satın almaya teşvik etmektedir. Kolajen, elastin ve Hyaluron asidi gibi etken 
maddeler artık geçmişte kalmış ve araştırmalar sonucunda daima yeni etken 
maddeler keşfedilmiş ve kremlere karıştırılmıştır. Vitamin, özellikle C vitamini 
(kolajen yapısını destekleyen), radikal tutucu olarak E vitamini, cilt vitamini 
olarak A vitamini, yüzey iyileştirici olarak meyve asitleri, soya, Ginseng, Shiitake 
ve Q 10 vs. gibi fitoöstrogenler gib etken maddeleri kremlere karıştırılmaya 
devam edilmektedir.  
Yukarıda açıklanan krem, ampul, iyontoforez, modelaj malzemeleri ile yapılan 
kozmetik tedavilerinin yanında Chi yüz maskesi veya Tsubo nokta masajı 
(örneğin Shiseido firması), elektrik ile uyarma metotları vardır. 
 
Kolajen, Hyaluron asidi, vücut yağı vs. ile kırışıklık altına enjeksiyonlar 
yapılmaktadır 
Ve son olarak çok riskli olan plastik cerrahisi sayılabilir. 
 
Redaksiyon: Yukarıda saydığınız tedavi yöntemlerine karşı bu alanda CEPES 
Lazerinin® ne gibi avantajları vardır? 

Bayan Seidel: Söz konusu kremlerin fiyatı genelde 45 € ile 125 € arasında 
değişmektedir. Bunlara ek olarak kozmetik reklamlarında söylendiği üzere özel 
bir göz kremi ve etki güçlendirme için etken madde ampullerinin kullanılması 
gereklidir. Böylece dış bölgeye yapacağınız tedavinin masrafları birkaç yüz 
Euro’ya kadar çıkabilmektedir.  
Fiyatı yaklaşık olarak 80 ile 100 € arasında değişen ve genellikle ayda bir seans 
olarak uygulanan kozmetik tedavi uygulamaları da kısa vadeli başarı 
getirmektedir, çünkü bu uygulamaların aralığı çok uzundur. Ayrıca bu tedavi 
metotları yoğun zaman alır. Son olarak belirtilen kırışıklık altı enjeksiyonu ve 
plastik cerrahisi uygulamaları çok pahalı yöntemlerdir ve ayrıca çok risklidir. 
________________________________________________________________ 
Buna karşın CEPES Lazeri® yukarıda açıklanan bütün terapi yöntemlerini 
bir cihazda birleştiren mükemmel bir enstrümandır! 
 
Der CEPES Lazeri® hücre diyaframını stabilize etmeye yarar. Böylece hücre 
metabolizması uyarılır, iyileştirme prosesini destekleyen biyoaktif maddeler 
salgılanır ve lazer etkisi altında protein sentezi ve kolajen çoğalması gerçekleşir. 
Neovaskularizasyon uyarılır, cilt içindeki kan akışı iyileştirilir ve fibröz doku 
azaltılır ve yenilenme kabiliyeti uyarılır. CEPES Lazerini® diğer sıradan lazerlerden 
ayıran en önemli özellik bu lazerin transport hattı olarak manyetik alana ve 
ampul bağlantı yerine sahip olmasıdır. Bu teknoloji ile gerçekten hücrelere 
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erişebilir ve etken maddeleri veya bilgileri direkt olarak hücre içine / yanına 
nakledebiliriz. Pahalı kremler sadece yüzeyde etkili olur. Veya etken maddeleri 
hücre içine yerleştirmek için transport molekülü olarak lipozom veya 
iyontoforezlere ihtiyaç duyarız. 
 
CEPES Lazeri® ile yapılacak tedavi uygulaması ve cihazın kullanımı, hem 
profesyoneller tarafından ve hem de özel şahıslar tarafından evde 
gerçekleşebilir … 
Evde yapılacak kullanımın, uygulama her gün yapılacağından, zamana 
bağlı olmadığından ve düşük maliyetli olduğundan birçok avantajları 
vardır. Tedavi uygulama süresi diğer sıradan metotlara kıyasla ço 
kısadır, her gün kullanılabilir ve etken maddeler tekrar tekrar 
kullanılabilir, bu nedenle maliyet açısından büyük tasarruf sağlar. Ayrıca 
bu tedavi metodu tamamen risksiz ve acısız bir metottur. 
 

Redaksiyon: Ridopunktur nasıl uygulanır? 
 
Bayan Seidel: Tedavi prosesini anlayabilmek için önce kırışıklıkların nasıl 
oluştuğunu anlamamız gerekir. 
TCM (geleneksel Çin tıbbı) tıbbında bu konuda çok basit bir açıklama vardır: 
İnsan yüzü izole edilmiş bir bölüm değildir, zira yüz toplam organizmanın bir 
parçasıdır! Bu nedenle bazı doğal terapi uzmanları organ bozukluğu teşhisinde 
insanın Pato-Fizyonomisininden faydalanırlar (örneğin Natale Ferronato’nun 
kitabı). Bu meridyanların energetik açıkları yüzde kırışıklık, çukurluk, elastikiyet 
kaybı vs. olarak kendini gösterebilir; tabii ki mimik kırışıklıkları bunlara dahil 
değildir. 
 

… meridyanların energetik açıkları yüzde kırışıklık, çukurluk, elastikiyet 
kaybı vs. olarak kendini gösterebilir  
 
Diğer etkenler elastikiyet kaybı ve gerginlik kuvvetinin kaslardaki hipotrofi 
nedeniyle azalması, kan dolaşımının kötüleşmesi ve cildin su depolama 
kapasitesinin kötüleşmesidir. 
Son olarak çevre etkilerine karşı maruz kalmamız da bu konuda çok önemli bir 
yer tutar. Özellikle aşırı derecede güneş ışınlarına maruz kalma ve serbest 
radikaller cildin yaşlanma prosesini hızlandıran etkenlerdir. 
Ridopunktur uygulamasını başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmemiz için CEPES 
Lazeri® ile bir tür meridyanlar (iletim hatları) için enerji antrenmanı yapmamız 
gerekir.  
Kırışıklıkları önlemek için ilgili yüz bölgelerini veya vücut noktalarını düzenli 
olarak uyarmak gerekir. Böylece o bölgede gerginlik kaybı yaşanmaz.  
 
Akupunktur noktaları iki taraflı olarak uyarılır. Uyarılma süresi 25-30 saniyedir. 
Akupunktur noktalarının lokalize edilmesi için tabloları içeren ilgili literatüre 
bakılmasını tavsiye ederim (1). 
 
Tedavi için denenmiş yüz noktaları: 
 
Mide 1,2,3,4,5,6 
 
Mesane 1,2 
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Kalın barsak 20 
 
Safra 1,2 
 
İnce barsak 18,19 
 
3E21,23 
 
Du 20 
 
Özel nokta Taiyang, 
 
Vücut noktaları: 
 
Cilt ile ilgili olduğundan akciğer ve kalın barsak meridyanı 
 
Kırışıklıklar var olduğunda bu noktalar CEPES Lazeri® ile nokta başına yaklaşık 
25-30 saniye tedavi edilir. Daha uzun bir uygulama süresi daha çok blokaja 
sebep verebilir. Bu işlem tarzı mimik kırışıklıkları için de geçerlidir. 
 
Destekleyici ampul etken maddeleri: 
 
Başlangıç bölümde de açıklandığı gibi CEPES Lazerinde® ampul bağlantı elemanı 
ve hücreye bilgi ve etken madde gönderiminde transport hattı olarak görev 
yapan manyetik alan bulunur. Transport hattını akupunktur noktası – meridyan – 
organ / organ birleşimi olarak kullanırız. Akupunktur noktalarının uyarılması ile 
birlikte ek maddeler ile tedavi etkisini daha da artırabiliriz. 
 
Kullanılabilen ek maddeler şunlardır: 
 

CEPES Lazeri® ile çok iyi derecede uygulanabilen diğer tedavi olanakları: 
 

 Tüm kozmetik ampul ve kremler, 
 

 Aloe vera, Q10, Vitamin C,A,E, yeşil çay, Urea vs. gibi münferit etken maddeleri, 
 

 Bağ dokusunu güçlendiren biotin, silisik asit ( burada Schüßler Salzen Silicea D12 ürününü 
kullanıyorum) gibi mineraller, 

 
 İlgili meridyan noktalarını daha güçlü uyarmak için Dr. Kern meridyan malzemesi, 

 
 Dr. Bach Flower Remedies ( Bach çiçekleri) örneğin hassas ciltler için Mimulus, aşırı 

reaksiyon gösterme için Holly, kırışıklıklar, sivilceler ve yaralanmalar için Star of Bethlehem, 
mimik kırışıklıkları için Agrimony, ciltteki kirlenmeler için Crab Apple veya acil durumlar için 
üniversal Rescue Remedy maddesi, 

 
 Örneğin Geranium, Lavendel Teatree, Rose, Cistrose vs. gibi uçucu yağlar, 

 
 Aynı zamanda toz haline getirilmiş taş ve kristaller de kullanılabilir, örneğin ametist, kehlibar, 

dağ kristali, Aventurin, Aquamarin. 
 

 Yoğun cilt problemi şikayetlerinde sivilce içeriğinden bir Autonosode oluşturulup bilgi için 
ampul bölmesine yerleştirilebilir. Saçlardaki kepek ve tırnak mantarları da Autonosode olarak 
kullanılabilir ve vücuda etki edebilir. 
 

 Yara izini yok etme ve yara izi tedavisi: 
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Her bir yara izi enerji döngüsünde bir blokaja sebep olur. CEPES Lazeri® ile yara izi yok 
edilebilir ve iletim iyileştirilebilir. Procain ampul / bağlantı elemanı içine koyulur; aynı zamanda 
Rescue Remedy, Staphisagria veya meridyan gidişatına göre ilgili meridyan malzemesi de 
kullanılır. 
 
Keloid tedavisinde (yara izi dış bölümü) yumuşatma işlemi için Schüssler tarafından sunulan 
kalsiyum fluoratum tuzlarından başarılı sonuçlar alındı, yumuşatma için aynı zamanda mango 
ve papaya meyve asitleri de kullanılabilir. 

 
 Uçukların ek olarak lavanta çiçeği, Teatree, kekik otu, melisa yağı veya ekinezya ilacı ile 

tedavisinde de başarılı sonuçlar elde edilmiştir 
 

 Siğil ve benlerin kırlangıç otu suyu veya Thuja Urtinktur ek malzemeleri ile tedavisi 
 

 Yanıkların (örneğin güneş yanığı) Aloe Vera, lavanta yağı, kılıç otu yağı ile tedavisi 
 

 
Redaksiyon: CEPES Lazerinin® Ridopunktur uygulamasından hariç ne gibi 
yararları vardır? 

 
Bayan Seidel: Doğal terapi biliminin hedefi „bütünsel tedavi“ yöntemidir. Biz 
çalışmalarımızda insanın sadece bir bölümünü iyileştirmek istemiyor aksine 
vücudun tamamını sağlıklı kılmak istiyoruz. Ridopunktur örneğin yüzde 
uygularken diğer taraftan bütün organizmayı kapsayan tedavileri de uyguluyoruz. 
Örneğin yüzdeki şikayetler nedeniyle mide noktalarına düzenli olarak akupunktur 
uygularken organ olarak mideyi de ihmal etmiyoruz. Mide enerjisi otomatik 
olarak güçlenir, olası mide sorunları ortadan kaldırılır ve enerji seviyesi uyarılır. 
Kalın barsak 20 akupunkturu sinüs problemleri, kabızlık veya alerjileri de tedavi 
edebilir. Safra ve mesane meridyanları güçlendirilir ve enerji üç kat artırılır ve 
ince barsak yükseltilir, vs. 
________________________________________________________________ 
Bu sebeplerden dolayı meslektaşlarıma CEPES Lazerini® düzenli olarak 
kullanmalarını tavsiye ederim! Zira CEPES Lazeri® ile salt kozmetik 
tedavisini hedeflemiyor aynı zamanda tüm vücut üzerine ek olarak bir 
sinerji efekti vermek istiyoruz. Güzellik ve sağlığın birlikte muhafaza 
edilmesi optimal şekilde birleştirilmiş ve garanti edilmiştir! Ve tüm 
bunlar çok uygun bir ücret ile elde edilir! İnsan bundan fazla ne 
isteyebilir?  
 
Pratik alanda ek terapi olanakları şunlar olabilir: 
 
 MEDISEND® super ile yapılan tedaviler: 

a. İlgili „frekans programları“ üzerinden, örneğin mide, safra veya mesane 
gibi zayıf enerjili meridyanların güçlendirilmesi. 
Giriş kabına gerekli maddeler koyulur (örneğin Dr. Kern meridyan 
kompleksleri) 

b. Programm Facial toning (A. IRSIGLER / AMS GmbH frekans listesine 
göre) ve Silicea ve meridyan komplekslerini ilaç kabı / MEDICUP içine 
koyun- gerektiğinde kozmetik ampuller de kullanılır  

c. Cilt ile ilişkili olduğundan akciğer / kalın barsak programı ilgili meridyan 
malzemeleri ile birlikte. 

 
Redaksiyon: MEDICUR®color, COLOR-Punctur ve COLOR-Light renk-ışık 
lazer cihazları ile ne gibi tecrübeler edindiniz? 
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Bayan Seidel: MEDICUR® color cihazını kullanmaktayım. COLOR-Punctur ve 
COLOR-Light cihazı da optimal bir fayda sağlardı, ayrıca bu cihazlar elimdeki 
MEDISEND super cihazını da iyi bir şekilde tamamlardı. 

 
 Cilt yenilenmesi için yeşil 
 Kırışıklıklara karşı turuncu 
 Kan dolaşımı için kırmızı 
 Sarı renk lenfleri uyarır 
 İltihaplar, Couperose, stresli lekelere karşı mavi 
 Zehirlerden arınma / temizlenme için viyole 

 
 
 
 
Lokal ve tam vücut tedavisi garantisi: 
 

Önleme – Yenilenme – Wellness - Terapi 
 
Sunduğunuz tedavi olanaklarınızı genişletin – Işık ve renk sinerji 
efektleri oluşturur!  

 
 
Şekil: Ampul tutma elemanlı ve tutma elemansız MEDISEND 
 
 

 
 
Şekil: CEPES lazer Substrat aktarımında kullanılabilecek bir ampul için geçme 
bağlantılı bir kırmızı ışıklı yumuşak manyetik alan lazeri. 
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Şekil: MEDISEND®super Magneto çevrimi ve MEDICUP manyetik alan ve 
biyorezonans terapisi ile bir sistem içinde 
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