
O sistema periódico de EAV (eletro-acupuntura segundo Voll) é um conjunto coerente e detalhado de pontos de
medição dos órgãos, vasos de acupuntura e sistemas de energia, elaborado a fim de disponibilizar uma visão
comparável,  independente de idioma,  dos resultados de medição dos casos individuais.

                  I II               
O sistema periódico de EAV foi publicado pela primeira vez em Naturheilpraxis 8/95. Na primeira I das duas
páginas A4 encontram-se todos pontos de medição dos pés  (2) e mãos (1), inclusive o 20o triplo aquecedor e
também os pontos de alarme e associados (3), na segunda II todos os pontos diferenciais do corpo. Primeiro se
anota o nome e a data (4), em seguida a hora do início e final da medição (5). Após ter anotado os resultados de
medição (em 1, 2 ou provavelmente 3) marca-se os campos com os valores divergentes

< 45, > 65, queda de indicador,  e normalizados

(= voltaram na norma). Depois segue uma explicação dos resultados de medição (relações e priorização). O
especialista pode aproveitar pessoalmente do relógio de órgãos (9). Também é vantajoso anotar grandes
operações anteriores (8), p.ex: Ektomie: Bl F (para histerectomia). Em seguida se começa a preparar o teste dos
medicamentos & a análise de biocompatibilidade, anotando os pontos divergentes selecionados por este teste na
mesma altura da linha (11). Em seguida anota-se a hora do início do teste de medicamentos (6) e das Nosodas
(7), se anota em cima (10 a, b, c, d) os remédios/materiais testados (talvez com o número do lote da
documentação) e os resultados de medição (10) na seqüência dos pontos de medição selecionados (11).

III                      
Comparabilidade do desenvolvimento III: Mais tarde pode-se colocar uma folha ao lado da outra na seqüência
das consultas e verificar o desenvolvimento das cores, assim assegura-se mundialmente a comparabilidade e
facilita-se a rastreabilidade.
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O padrão de documentação EAV

A classificação de todos os pontos de medição fomenta:

uma documentação comparável à primeira vista (= abordagem pratica)• 
uma documentação unificada e independente dos sistemas operacionais sem restrições de idioma (=
abordagem sem perda de informação)

• 

uma documentação mais ampla possível da multiplicidade dos casos individuais (= abordagem baseada
em evidências)

• 

a promoção de troca de informações entre pesquisadores, profissionais e pacientes no mundo inteiro (=
abordagem comunicativa)

• 

um ensinamento facilitado com a sistemática plausível (= abordagem didática)• 
uma aquisição de conhecimentos facilitada com  atlas interativos (= abordagem voltada à aprendizagem)• 
uma divulgação de esta metodologia diagnóstica e de seleção de remédios (= abordagem para melhorar a
saúde pública - completamente no sentido de Nefiodow).

• 

As duas páginas do sistema periódico de EAV encontram-se com a lista de classificação dos PM das M+P no final
deste documento e podem ser usadas livremente para a documentação à mão. Existe também uma versão
eletrônica universal do sistema periódico de EAV para a documentação TI da atividade no consultório. Além disso
existe, a pedido, uma versão especial de estatística.
A integração em sistemas computadorizados, projetos de pesquisa, traduções e publicações (também só
parcialmente) necessita de autorização prévia por escrito pelo autor.

Cursos & seminários intensivos para estudantes e profissionais
para poder explorar com segurança o potencial da EAV incluindo a documentação detalhada. Com a EAV é
possível detectar e tratar de maneira sistemática causas e bloqueios assim como aplicar conceitos terapêuticos
individuais (monitorando terapias e adaptando remédios). É também possível diagnosticar e tratar pacientes com
problemas físicos sem resultados clínicos evidentes (também nomeados transtornos somatoformes) até doenças
crônicas assim como minimizar riscos de procedimentos invasivos incluindo, por exemplo,  diagnósticos por
imagem (raios X, ultra-som, ressonância magnética etc.).

Ideal para viagens e visitas domiciliares
Com o sistema periódico de EAV e um medidor básico se está sempre pronto para fazer um check-up.
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 No atlas existe uma versão otimizada para impressão destas duas páginas
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 No atlas existe uma versão otimizada para impressão destas duas páginas
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