En yeni homeopatik tedavileri en gelişmiş
QuantumResponse® teknolojisi ile destekler

60.000’nin üzerinde homeopatik ilaç Her zaman elinizin altında

Copen RemedyMaster sadece doğru homeopatik ilacı bulma noktasında bir terapist
olarak sizi etkin şekilde desteklemekle kalmaz, ikinci bir adımda da her tesirde istenen
ilaca ait bilgileri hızlı bir şekilde üretir.

Bruce Copen Laboratories tarafından geliştirilen RemedyMaster, Apple IOS cihazlarında
(iPhone, iPad, iPodtouch) çalışan, dünyanın dört bir yanında pek çok homeopat tarafından
kullanılan RM yazıcılı bir elektronik homeopati yazılımıdır. Tüm dünya genelinde satışı
gerçekleşen 15.000’in üzerinde Copen cihazı, sunulan mükemmel kullanışlılığın bir ispatıdır.

Çağı yakından takip ediyoruz: Her ne kadar cep PC’ler yıllardır bize çok güzel hizmet etmiş olsa
da artık yerlerini ilk sürüm Apple IOS cihazlarına bırakmış durumdalar. Bruce Copen
Laboratories, ilk elektronik homeopati uygulamasını geliştirmeyi başarmıştır. Dakikalar
içerisinde RM uygulaması IOS cihazınıza indirilir ve RM yazıcı ile birlikte homeopatik tedaviye
yönelik paha biçilmez bir araca kavuşursunuz.

QuantumResponse® teknolojisi ile 60.000’e kadar homeopatik ajan elektronik olarak simüle
edilir, dozlanır – ve tüm bunlar çok kısa zamanda gerçekleşir. RemedyMaster sadece kişisel
mobil eczaneniz olmakla kalmaz, aynı zamanda hastanızın fiziksel ve mental durumu ile ilgili
değerli bilgiler de verir ve anında reaksiyon gösterir.

Sistem ile ilgili daha fazla bilgi aşağıda mevcuttur.
Bırakın bilgiler sizi ikna etsin!

RemedyMaster mobil eczanenizdir
Cihaz, homeopatik ilaçları simüle eder ve aynı zamanda daha önceden üretilmiş olan ajanları hastanız
üzerinde test etmenize olanak verir.
RM sistem iki bileşenden meydana gelir:

1)

RM uygulaması, yani yazılım. İnternetten indirebilirsiniz ve
ardından iPhone’unuza, iPad’inize veya iPad touch’unuza
kopyalabilirsiniz. Sistemi satın aldıktan sonra size sunulan oldukça
hızlı ve kolay bir işlemdir. Bu arada Copen RM uygulaması, tüm
dünyada türünün ilk örneğidir.

2)

RM yazıcı , yani sistemin
donanım tarafı. Entegre bir kablo ile iOS cihazınıza
bağlayabilirsiniz. RM yazıcısı ile, sistem veritabanından
gelen herhangi bir ilacın data kalıbını üreterek bunu
hastanız üzerinde test edebilirsiniz. Zahmetli sipariş
işlemlerine son, dolayısıyla beklemeye son!

Elektronik homeopati teknolojisinin faydaları nelerdir?
Test
RM sistemi kullanılmadan önce hastanızı örneğin puls ile tanılama veya kas testleri ile yahut genelde
uyguladığınız başka bir yöntemle test edebilirsiniz. Bir veya daha fazla ajanın sonucunun pozitif olduğu
görülürse, RemedMaster, testten hemen sonra bu ajanların birini veya daha fazlasını simüle eder.

Set seçimi
Bu amaçla, kapsamlı Copen RemedyMaster veritabanından 60.000 setten birini seçin ve etki değerini
belirleyin. Setler mikrobiyoloji, organlar, gıda, çiçek esansları veya tomurcuklar gibi farklı alanlardan
hazırlanmıştır ve kullanımınıza hazır durumdadır. Entegre tarama özelliği, girdiğiniz tarama metnine
bağlı istenen setleri bulmanıza yardımcı olur. “Set” terimi burada, bir maddeye ait spesifik data kalıbını
ifade eder. Saniyeler içerisinde sistem, istenen ajana ait data içeriğini RM yazıcısına aktarmış olur.

Ajanın doğrulanması
Şu an ajanı doğrudan hasta üzerinde, hastanın reaksiyonuna veya kas direncine dayalı olarak
test edebilirsiniz. Özellikle, örneğin klasik repertorizasyonda, arasından seçim yapılacak birkaç
farklı ajan olduğunda ve hangisinin en uygun olduğundan emin olmadığınızda bu özellik çok
faydalıdır. Uygun homeopatik ajanın aranması için harcanan genellikle zaman alıcı işlemler
yerine Copen RM sadece çok hızlı bir prosedür sunmakla kalmaz aynı zamanda nokta atış
yapmanızı sağlar.

Ajanın üretilmesi
Alternatif veya ilave olarak RM yazıcıya boş materyal yerleştirerek mesela tıbbi amaçlı olmayan
kürecikler gibi bir taşıyıcıya istenen dataları yazdırabilirsiniz. Genellikle bu ajan istenen her etki
değerinde simüle edilebilir.

Yardımcı ek fonksiyonlar
Bir homeopatik ilacın test edilmesinin ve bu ilacın üretilmesinin yanı sıra, faydalanabildiğiniz iki
özellik daha bulunuyor: hastanıza ki (çi) enerjisi vermek.
Bu ek tedavi şekilleriyle, hastanıza uyguladığınız tedavi, klasik homeopati yeteneklerinin üzerine çıkar.
RemedyMaster aynı zamanda hastalarınız için bir bilgi arşivi de sunar, böylelikle ihtiyaç
duyduğunuz tüm bilgiler anında elinizin altında olur. Her hasta için adres veya telefon numarası
gibi her tip yardımcı bilgiyi kaydedebilir, hastaya hangi ajanın ne zaman verildiği ve hastanın buna
nasıl tepki verdiği gibi önemli notlarınızı tutabilirsiniz.

RemedyMaster çalışma şekli
RemedyMaster’ın çalışma şeklini anlamak için geçmişe
bakmakta yarar var. Elektronik homeopati fikri kimden
çıktı? İlk mobil homeopatik cep eczanesi ne zaman doğdu?

Elektronik homeopati tarihçesi
Copen Laboratories kurucusu Dr. Bruce Copen (19231998) birçok açıdan öncü ve yenilikçi bir şahsiyetti.
Manyetik hafıza kartları, sanal renk terapisi, otomatik test
mekanizması ve son olarak da elektronik homeopati olmak
üzere günümüzde standart hale gelmiş pek çok yöntem
geliştirdi.

Elektronik Titreşimli Potens
Düzenleyici

1960lı yıllarda, D1-D100.000 ve C1-C10.000 tesir
aralıklarında ajanları simüle edebilen bir potens
düzenleyici (potentizör) geliştirdi. Birkaç yıl sonra da
kompleks ajanlar üretildi. 1980’li yıllarda Dr. Copen,
homeopatik ajanlara ait bilgileri bir cihaz içerisinde
saklayabilen bir sistem geliştirdi. Bu “ASL potens
düzenleyiciler”, ilgili homeopatik ajanın hastadan alınan
bir örnekle (kan veya saç) otomatik olarak test edilmesine
olanak veren ilk cihazlardı. Ve son olarak 2004’te,
çağımızın RemedyMaster ürününün atası olan ilk
HomöoExpert® piyasaya çıktı ve ilk mobil cep eczanesi
unvanını aldı.

D1-D10.000 ve C1C10.000 tesir
aralığında potens
düzenleyici

Kompleks ajanların
üretimi

Otomatik Kademe Seçimli Potens
Düzenleyici

ASL potens düzenleyiciler,
homeopatik bilgileri
cihazlarda saklamaya
İlk HomöoExpert®
başladı
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Copen RemedyMaster nasıl çalışıyor?
RemedyMaster, QuantumResponse®
teknolojisinin enerji prensiplerini izler: Yani
sistem, maddelerin data alanları ile çalışır.

MITTEL
Ajanın skalar alanı okunur
(analog)

RM yazıcıdaki bobinin özel geometrisi,
elektromanyetik alanın elektrik ve manyetik
bileşenini ortadan kaldırır: Geride, “skalar
alan” olarak adlandırılan bir alan kalır. Bu alan
saf data alanıdır.
İlk durumda, halihazırda RM veritabanına set
olarak kaydedilmiş olan frekanslar, saf data
kalıpları olarak taşıyıcı bir madde üzerine
yazdırılır. Giriş esnasında, RM yazıcıya
yerleştirilen bir maddenin data kalıpları girilir
ve kaydedilir.

Set üretilir (dijital)

Sete bir isim verilir ve
veritabanına kaydedilir
Set okunur

Mevcut ilaç, test kitleri, vb’den istenen etki
(potans) üretilebilir, bu sayede detoks
terapisinde çok farklı alternatifler elde edilir.
Kaydedilen kalıp daha sonra modüle edilebilir
ve gerekiyorsa homeopatik tesiri düzenlenir.

Skalar alanın sete dönüştürülmesi
Bu işlem bir mikrofon/hoparlör sistemi gibi
düşünülebilir:
Mikrofon (=RM yazıcı) ses dalgalarını kaydeder
(=skalar alan/data kalıbı) ve bunu, kaydedilebilen
ve işlenebilen bir elektrik sinyaline (=set)
dönüştürür

Hoparlör, (=RM yazıcı), bu sinyali yeniden
algılanabilir ses dalgalarına (=skalar alan/data
kalıbı) dönüştürür.

Set bilgileri boş
küreciklere yazılır

HOMÖOPATHIKUM

Kullanıcı görüşleri
RemedyMaster’ı ve kendisinden önceki HomöoExpert®’i beş yıldır kullanıyorum. Günlük
uygulamalarımı onlar olmadan düşünemiyorum. RemedyMaster ile tüm yaygın homeopatik
ajanların ve nozodların setlerini hemen her istenen tesir değerinde üretebiliyor ve bunları her
istediğim an tıbbi amaçlı olmayan kürecikler gibi çeşitli taşıyıcılara aktarabiliyorum. Gerçekten
de onsuz yapamazdım. 60.000 üzerinde kaydın bulunduğu devasa veritabanı bana bir yığın set
ve ajan sunuyor:
Homeopati, nozodlar, tomurcuklar, çiçek esansları ve daha birçoğu. RemedMaster sayesinde
ajan setlerini kombine ederek bunları ayrı ayrı tesir değerlerinde üretebiliyorum. Sistemin bir
diğer artısı da şu: Özel fonksiyonu sayesinde ajanları ve tesir değerlerini test edebiliyorum.
RemedyMaster’ın kullanımı oldukça kolay ve cihazın cevap süresi çok hızlı. RemedyMaster,
kesinlikle maliyetinin çok üzerinde faydalar sunuyor. RemedyMaster’ı tavsiye ederim ve yoğun
bir şekilde kullanabildiğim için mutluyum.”
Michael Sepp
Alternatif tedavi uzmanı, Münih (Almanya)

RemedyMaster ile çalışmaya başlamadan önce bir Copen web seminerinde cihazın nasıl
kullanıldığını ve çalışma prensibini öğrenmiştim. Sorduğum sorulara yanıt verildi ve gerçekten
de sistem beklendiği gibi tanı ve tedavi süreçleri için kıymetli bir teknoloji.
Test ve terapi uygulamaları mükemmel şekilde işliyor, adımları rahatlıkla takip edebiliyor ve asla
kaybolmuyorsunuz. Sistemin bana göre bir artısı da şu: Hasta güvenliğine önem verilmiş,
mesela bir uygulamada sistem flight modunu açmamı istedi. İçerik şu ana kadar, bilhassa nozod
2 alanlarında ihtiyaçlarımı kesinlikle karşılamış durumda.”
Tıp doktoru Andrea Freudenhammer Gelsenkirchen (Almanya)
"Uzun yıllardır, farklı ülkeler de dahil olmak üzere, Copen RemedyMaster ile yaptığımız çalışmalarda
oldukça başarılı olduk. Her ay uzman doktorlar gelerek RemedyMaster’ın çalışmasını bizzat izledi."
Petra Stein-Lochthofen
Alternative terapi uzmanı, Leipzig (Almanya)

"İlk başta RemedyMaster’ın gerçekten de işe yarayıp yaramadığına dair tereddütlerim vardı.
Ancak şimdi onsuz bir çalışma düşünemiyorum. Her gün uygulamalarımda kullanıyorum.
Ajanlar oldukça kolay bir şekilde üretilebiliyor ve her zaman mükemmel çalışıyor."
Catherine Zahner Hüttikon (İsviçre)
"Daha önce uzun yıllardır HomöoExpert®’i kullandıktan sonra yaklaşık altı aydır yeni Copen
RemedyMaster ile çalışıyorum: HomöoExpert®’ten çok memnundum ve harika bir
deneyimim oldu. RemedyMaster’ı iPad’e kurdum, bu sayede rahat ve kolay bir kullanım
sağladım. Kolay çalışmasının yanı sıra çok sayıda test ve terapi frekansına sahip olmasından
çok etkilendim. Bir ajanın tesirini yukarı ve aşağı yönde ayarlayabilme imkanı daha önceden
homeopati dünyasında hiç görülmeyen ajan seçeneklerini size sunuyor. Üretilen ajanların
etkinliği her günkü klinik uygulamalarınızda kendisini gösteriyor. Veteriner hekim olarak
benim için ajanların ayrı ayrı ve hızlı, kolay, yasal olarak sorunsuz şekilde üretilebilmesi önem
arz ediyor. Bu sayede “ilaç dolabım” devamlı yanımda taşıyabiliyorum ve elde edilmesi zor
olanlar da dahil olmak üzere diğer ajanları da güvenli bir şekilde kullanabiliyorum.
Dr. Klaus Gerd Scharf
Volkmarsen (Almanya’da Veteriner Hekim)

Başarılı homeopati tedavisi için
mükemmel bir donanım
RemedyMaster sistemi kapsamındaki bileşenler:
Uygulamanın (yazılım) indirilmesiyle ilgili bilgiler
Apple iOS cihazınız için entegre bağlantı kablosuyla birlikte RM yazıcı (bobin)
İçerisinde farklı setler bulunan veritabanı.

Hemen çalışmaya başlamak için tek ihtiyacınız olan şey
Bir Apple iOS cihaz (iPhone, iPad, minimum iOS 8)
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