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VIITORUL A ÎNCEPUT



Matrix Drops Computer și Matrix Drops (și picăturile Matrix)

Picăturile Matrix și Produsele esențiale Matrix

“Dacă nu dorești schimbări în viața ta, nu poți fi ajutat.” Hippocrate

Matrix Drops computer (MDC) este propria noastră oglindă interioară, (oglindește lumea noastră interioară), scoțând la lumină esența 
noastră de ființă umană (persoana) punctele noastre forte, slăbiciunile noastre, deziluziile (eșecurile) misiunea și destinul nostru în viață. 
În lumea științifică nu există fapte și nici consecințe, fără a fi măsurate. MDC scoate la suprafață mesajul spiritual al sufletului nostru și al 
conștiinței noastre, oferindu-ne rezultate în format scriptic. Ocazia (oportunitatea) unei introspecții proprii  nu este o metodă de 
cercetare tradițională, este arta de a te descoperi pe tine (pe sine). Și în trecut au existat (am avut) instrumente computerizate care să ne 
ajute să măsurăm, însă nu ne-au oferit orientări / ghidări ale sufletului.

Trăsăturile personale și temperamentale sunt arătate lăsând asupra noastră impresii profunde, dar nu întotdeauna cu claritate, multe 
dintre ele rămânând ascunse în fața ochilor noștri.

Trăsături extraordinare sunt acum arătate, ele nu sunt la vedere, fiind ascunse până acum observatorilor. Computerul nostru este 
capabil să depășească paradigma materialistă. Astfel, informațiile multi-dimensionale nu mai sunt limitate doar la lumea materială. MDC 
face asta posibil, prin analogie, comparând manifestările comportamentale și forma vieții cu modelul moleculelor, al atomilor și a 
particulelor elementare ale materiei vii. Fizica cuantică a făcut toate acestea posibile de-a lungul stadiilor ei de dezvoltare. Explorarea 
(cunoașterea) emoțiilor / sentimentelor și a gândurilor, chiar mai mult, influența lor asupra corpului fizic sunt părțile esențiale ale 
inovației Matrix Drops. Lumea științifică a încercat să aprofundeze toate acestea până acum cu ajutorul cunoștințelor psihosomatice.



Matrix Drops Computer și Matrix Drops (și picăturile Matrix)

În psihologie se folosește termenul “somatizare” pentru retrăirea continuă a simptomelor psihice care au la origine o trauma psihica. În 
cazul în care formula de rezolvare nu este acceptată sau recunoscută de către individ, acesta va retrăi traumele, repetitiv, aceasta 
conducând la consecințe fizice și psihologice. Procesul auto-distrinctiv se repetă atât timp cât noi nu putem rezolva, corect sau repera 
caracteristicile traumatizante. Memoria celulelor caută soluții posibile pentru îndepărtarea traumelor negative suferite. În absența găsirii 
Soluțiilor, memoria celulelor retrăiește / reia procesul cronici anterior, manifestându-se la nivel fizic.  Acest proces se repetă până când 
noi găsim calea adecvată de a ieși imediat din el. Informațiile oferite de MD ne pot fi de mare ajutor în acest caz. Pentru prima oară în 
lume, a fost creat un produs care ne dă posibilitatea de a impregna caracteristicile traumelor în apă cu ajutorul căreia  vom putea  găsi 
calea de ieșire din traumele nerezolvate.

Ne oferă posibilitatea de a corecta procesul de viată afectat și îl corectează cu chintesența informațiilor MD. Așa cum noi suntem 
deosebiți ca entități, și traumele noastre psihologice sunt diferite, la fel și manifestările lor. Rezolvând o veche problema psihologica, 
emoțională sau mentală, ea nu se va mai manifestă în lumea noastră fizică. (corpul fizic).Prevenția și detectarea timpurie capătă acum un 
nou sens. MDC detectează problemele nemanifestate încă la nivel fizic.

În aparență,  peste tot și fiecare obiect dorit devine disponibil. Cu excepția câtorva lucruri importante despre noi sau din noi.  Acestea 
sunt cele mai importante pentru care merită să trăiești. Vor beneficia de sfera de explorare MDC doar cei ce-l vor atinge .
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Am creat un produs specific și o gamă de servicii, în premieră (care nu au mai existat pană acum).Protocolul MD si Utilizarea produselor 
MD implică o cultură înalta . Am adus la suprafață valori care pot fi denumite inițial, oameni excelenți. Toți cei care au încercat aceste 
produse și le-au incorporat ( însușit în realitatea lor). Acest computer extraordinar se află dincolo de limitele obișnuite ale cunoașterii / a 
trecut granițele limitelor obișnuite ale cunoașterii.
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Marele matematician  Fourier, spunea în sec 18 că aproape orice poate fi rezolvat sau modelat de funcțiile matematice. Metodele 
matematice sunt folosite pentru  a crea  tehnologii și echipamente de ultimă oră. Magneto, electro, spectrometrele de lumină sunt 
capabile să înregistreze pe baza funcțiilor matematice,  informațiile existente in lumea noastră dar invizibile pentru noi.  Pe baza unui 
limbaj științific computerizat, MD înregistrează și descrie  Informațiile elementare și corelația dintre, folosind funcțiile matematice. MDC 
poate verifica câteva milioane de funcții Fourier într-un individ iar în cazul în care depistează disfuncționalități, atribuie o selecție de parți 
necesare din modelul MD.

În trecut, aceste cunoștințe mistice inestimabile erau doar la îndemâna alchimiștilor. Aceștia  foloseau structuri de cristal pentru 
crearea  de elixiruri ale  vieții, care se puteau transforma cu acuratețe, în baza informațiilor  curate, în lichide și minerale, în cazul în care  
ghizii spiritelor erau prezenți. Ultima informație datată și atestată este a lui Saint Germaine, fiul lui Ferenc Rakoczi II. Muzee si galerii dețin 
dovezi scrise și pictate ale acestor practici. Instrumentele  nedeteriorate au fost găsite, dar nu au putut fi folosite din lipsa cunoștințelor 
spirituale.

Cunoștințele / știința alchimiștilor  au fost transpuse într-un sistem bazat pe dovezi materiale și scrise cumulate cu lumea spiritual. De 
multe  ori, la fel ca și computerele, corpul nostru fizic are nevoie de o actualizare/ îmbunătățire /  upgradare. Prin Utilizarea MD vă puteți 
/ ne putem recapăta o stare optimă a mintii si a corpului fizic.
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Această metodă activează înainte de a exista orice perturbație în plan fizic, dar în regiunile mai delicate - corpul psihic, apar distorsiuni 
măsurabile în plan  spiritual. Prevenirea, în acest caz nu este o detectare timpurie,  deschide noi perspective. Persoanele cu un nivel 
elevat al conștiinței, gândesc în perspectivă, evitând a fi prinși în situații din care să încerce cu disperare să găsească o ieșire. De aceea 
este important ca oamenii să știe că există metode prin care poate fi păstrată / conservată  armonia stării mentale și fizice a corpului 
nostru.

De neprețuit: corpul nostru  nu trebuie să manifeste disfuncționalități  / factori de tulburare. Ne putem acorda / armoniza la starea 
noastră naturală / inițiala, așa cum un acordor își  acordează instrumentele, cu vibrația și informațiile noastre naturale, atunci când se 
manifestă blocaje în corpul/ organismul nostru. Trebuie să ne cunoaștem “sunetul” natural / standard, vibrațiile și informațiile. 
“informațiile standard” sunt stocate în pietre prețioase și semi-prețioase și sunt difuzate cu ajutorul cristalelor. O metodă specifică unde / 
prin care ele nu sunt în contact cu apa – este foarte potrivit a  fi  plasate în apropierea apei impregnate cu informația dorită.

Apa poate stoca și menține informații pentru mai mulți ani. MD nu conține substanțe sau chimicale care ar putea-o deteriora.

Toți cei care vin aici vor câștiga / obține o nouă perspectivă asupra existenței unor disfuncții sau dizarmonii / dezacord între elementele 
corpului. Vor primi sfaturi referitoare la cea mai potrivită formulă MD, care să le redea echilibrul / armonia.

Omul a atins limitele fizice și vârful realizărilor tehnice. Și a început să se identifice pe sine prin realizările care au ajuns la apogee, așa 
că a început să rămână în urmă în evoluția emoționala si metală.
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De multe ori oamenii nu pot ține sub control trăirile și sentimentele autodistructive, de aceea ele preiau controlul.

Cu MDC am creat și am scos la suprafața o cunoaștere neatinsă până acum. Acest computer este capabil sa descopere defazajele, 
elementele distorsionate care apar ca urmare a energiilor și emoțiilor blocate, care se manifestă în cele 7 câmpuri ale corpului nostru: 
fizic, energetic, emoțional, mental, relațional, suflet și spirit. Computerul poate detecta și afișa doar prin citirea gândurilor toate 
disfuncționalitățile provenite din simptome încă înainte de manifestarea lor în corpul fizic. Nici un alt computer, pana acum, nu a putut 
detecta, este neprețuit. 

De ce este important?
Pentru cei care se iubesc suficient de mult, și își apreciază corpul,  sufletul si ființa spirituala, știind că aceasta este sursa longevității, 

vor face totul pentru  detectarea timpurie și evitarea apariției disfuncționalităților în câmpurile corpului. Ne place să transferăm 
responsabilitățile vieții noastre în mâinile altcuiva, cum ar fi doctorul nostru, cei apropiați, psihologi, prieteni sau preoți. 

Cu toate acestea, eliberarea din robia gândurilor poate fi câștigata  doar prin modificarea  stilului de viată, a trăsăturilor de 
personalitate și a gândirii distorsionate.

Într-un sens fizic cuantic, suntem un imens  val mecanic  cuantic (o imensitate de unde cuantice si mecanice), care are o mare varietate 
de modele și structuri.
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Noua invenție MDC este capabilă să detecteze /depisteze perturbările în aceste câmpuri mecanice cuantice și să le 
corecteze cu ajutorul MD.

Să luăm în considerare faptul că  tehnologia modernă este capabilă să identifice  un sunet, o culoare, o imagine, chiar și o față. Unele 
telefoane rulează programe care recunosc o anumită melodie sau artist.  Camerele de supraveghere sunt capabile să recunoască fața 
unei persoane dintr-o mare mulțime de oameni. Și exemplele pot continua.

Orice aparat care funcționează cu unde Fourier este un aparat bazat pe fizica cuantica pura. Este momentul sa devii familiar cu aceste 
concepte si gânduri! Din moment ce ele devin parte integrantă a vieții de zi cu zi, folosește-le,  ele ne înconjoară.

Cu MDC si MD  am făcut posibilă detectarea timpurie și prevenția oricăror distorsiuni și perturbări ale celor 7 câmpuri menționate 
anterior.

Toate câmpurile detectate (depistate) și identificate, cum ar fi  nivelul energetic, starea de  slăbiciune, de putere, starea mentala , 
starea emoționala și spirituala, sunt descrise cu exactitate.

Folosirea MD  vă ajută ca tulburările aparent incurabile și punctele slabe (starea de slăbiciune) să dispară.
Orice ne va contacta, fiind dispus sa schimbe modul de viată curent și concepțiile actuale, va fi îndrumat și ajutat cum trebuie.

Noi nu putem promite sau garanta. Produsele MD sunt create pentru a oferi și acorda inspirație, și ne conduc spre 
acțiuni pozitive pentru o viață mai bună.

Totul depinde de voința fiecăruia.



Protocolul Matrix Drops

Flash atomic în harta holografică a corpului uman. Decodificarea  
fizicii cuantice a minții și a corpului. (decodificarea minții și a 
corpului prin intermediul fizicii cuantice).

Problemele fizice sunt adesea o reflectare a câmpului eteric, nevăzut. MDC 
ajută la descoperirea și explorarea lumii noastre interioare, invizibile,  care ne 
arată cu claritate problemele noastre la nivelul diferitelor câmpuri: energetic, 
emoțional, mental, relațional, sufletesc și spiritual.

La o scară mai mare, o persoană poate atinge o stare de echilibru când problemele sunt descoperite și tratate în mod 
corespunzător. Singura modalitate de rezolvare a lor este  aceea de a înțelege și a provoca  schimbările. MD este esențial 
și ne va oferi suportul (ajutorul) necesar transformării noastre la nivelul câmpului etectric. Primul și cel mai simplu pas  
în obținerea unui mod de viată de calitate este îndreptarea disfuncționalităților din corpul nostru.



Protocolul Matrix Drops

Protocolul MDC include schimbări necesare:

Atunci când încetează dezvoltarea calitativă sau apar blocaje într-un corp (în viața cuiva) 
acestea determină și schimbări cantitative, care pot conduce la “supra-proliferearea” 
celulelor.

Conduita recomandată: evitarea glutenului, lactatelor, ouălor, soya, margarina, zahăr, 
băuturi carbogazoase, incluzând orice alte produse tratate cu hormoni și antibiotoce, mai 
ales la produsele din carne. Se recomandă deasemeni evitarea grăsimilor si alimentelor 
prăjite.

Refacerea informațiilor blocate, materialele  radioactive acumulate  și substanțele 
chimice dăunătoare, soluționate de MD.

Mulți dintre noi simțim că în urma vaccinurilor autonomia noastră se degradează. MDC 
poate detecta aceste informații blocate iar recomandările computerului MD le poate 
corecta.
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Detectarea rețelei și a liniilor Hartmann acasă și la locul de muncă.

Putem să ne îmbunatățim continu modul de viață, ceea ce este esențial este să ne sincronizăm ființa noastră cu mediul 
înconjurător. Sistemul nostru senzitiv și energetic  este uneori afectat de factori geopatogeni. Grila Hartmann, harta  
rețelei Hartaman ne poate ajuta să le evităm.

Incărcarea spirituală prin puterea naturii, idei extraordinare, adevărate călătorii în  lumi



Protocolul Matrix Drops

Atunci când încetează dezvoltarea calitativă sau apar blocaje într-un corp (în viața cuiva) 
acestea determină și schimbări cantitative, care pot conduce la “supra-proliferearea” 
celulelor. Bloc de informații ușor de recunoscut în aură. Spirite atașate de oameni sunt 
definite de știință ca umbre ale persoanelor. În lumea fizicii cuantice ele sunt denumite 
entități.

Energiile radiate de planeta Pământ și de astre (stele) sunt analizate cu seriile Fourier. 
MDC folosește aceleași metode analogice pentru examinarea celor 108 elemente care 
formează corpul uman. Disfuncționalitățile din câmpul energetic, emoțional, mental, 
relațional, sufletul și spiritul pot fi detectate prin aceste metode.

În condiții specifice de luminozitate, aura pământului este vizibila cu ochiului liber și este 
cunoscută sub denumirea de curcubeu. În antiteză, echipamentele tehnice moderne nu au 
nevoie de luminozitate specifica pentru că ele pot percepe câmpul electromagnetic și 
radiațiile fotonice ale aurei.
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Bazat pe tabelul periodic al elementelor chimice al lui Mendeleev, MDC decodifică cele 108 elemente care alcătuiesc corpul 
uman, ținând cont și de nivelul conștiinței și a stării de viață (al vieții).

Lumea  a fost creată atunci când Creatorul a hotărât să densifice energiile si 
informațiile, dându-le o formă. Variate particule fundamentale au fost transpuse 
în esență, arătndu-se în mod unitar, cu proprietățile lor interioare și exterioare. 
La fel s-au format și mineralele, pietrele semiprețioase și cele prețioase. Fiecare 
element ( particulă)  fundametal (ă) deține proprietăți elementare speciale / 
specifice. Mai târziu, ca urmare a organizării (formării)  mineralelor au căpătat 
forme și creaturile primare, plantele și animalele. Cu cât mai mult se încărcau din 
energiile (informațiile) mineralelor, cu atât mai mult au evoluat către forme 
complexe de viată.

La vârful piramidei dezvoltării stă specia umană, fiecare dintre noi avem un sistem de particule din cele 108 elemente. În mod 
natural, noi suntem rezultatul acestor elemente și deținem combinații infinite ale celor 108 elemente. Ca urmare, ca orice alt 
sistem complex, suntem predispuși la disfuncționalități inerente. De aceea, este esențiala cunoașterea aprofundata a 
elementelor care ne alcătuiesc, pentru a putea remedia disfuncționalitățile care apar în corpul nostru.
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Cele 108 elemente care formează corpul uman au 108 trăsături fizice și psihice și combinații ale acestora.
Misticii antici construiau 108 figurine asemănătoare cu zeitățile  pentru a ușura recunoașterea proprietăților fizice ale 

elementelor. Cu ajutorul figurinelor, fiecare personalitate, figură, caracter era exemplificat și recunoscut. Tulburarea elementelor 
se poate manifesta în oricare dintre cele 7 structuri ale corpului nostru: energetic, emoțional, mental, relațional, suflet  si spirit. 
Aceste structuri se pot influența una pe cealaltă. Restabilirea ordinii se poate face doar prin reorganizarea simultana a celor 7 
structuri. De exemplu: o tulburare mentală poate determina probleme  fizice și energetice în corpul uman. În învățăturile lui 
Buddha sunt menționate / determinate 108 trăsături umane care ar putea uni/ sumariza / desăvârși ființa noastră spirituală. 
Deasemenea, Iisus, în pildele sale, a atras atenția asupra importanței cunoașterii emoționale și capacitaților spirituale și a 
soluțiilor acestora. Minciunile  pot crea neputințe și vârtejuri în ființa spirituală, în timp ce adevărurile ne eliberează; adevărurile 
elementare funcționează perfect, în timp ce tulburările elementare generează probleme  și greutăți. Soluția stă în 
recunoașterea și armonizarea tiparelor elementare perfecte. Informațiile conținute in cele 108 elemente ce ne formează pot fi 
folosite în acest scop al recunoașterii și armonizării. MD este încărcat cu aceste informații elementare separate, în diferite 
combinații.

Prima generație de telefoane, aparate foto, video-recordere funcționau pe baza unor metode fizice. Aparatura din zilele 
noastre funcționează prin aplicarea principiilor fizicii cuantice pentru a transfera sunete și imagini.

Esența funcționarii lor: fiecare sunete, poză / imagine este transformată în funcții Fourier care sunt transformate în sunet si 
imagine  atunci când semnalul este transferat la destinație.



MANUAL

MDC este un instrument / aparat de măsura care poate detecta tulburările informaționale de la nivelul structurii fizice si 
mentale. Produsele MD se regăsesc în natură, sunt derivate din minerale si sunt capabile sa rezolve tulburările informaționale 
menționate anterior.

Atenție!!
MDC nu pune diagnostice! Nu este un echipament medical de diagnoză / diagnosticare. Orice concluzie / declarație cu privire la 

echipament sau la măsurările rezultate nu poate fi interpretat / considerat ca tratament sau diagnosticare a bolii. Mai mult, el nu 
înlocuiește tratamentele medicale.

Analiza vibrațională / vibrațiilor
Numai  1-2%  din frecvențele care ne înconjoară pot fi văzute sau auzite în timp ce celelalte așteaptă sa fie descoperite. Cu 

cunoștințele din lumea cuanticii și a computerului bazat pe fizica cuantică, toate frecvențele, vizibile, invizibile care pot fi sau nu auzite, 
pot fi detectate, comparate și aplicate în statistici. Fizica cuantică este fizica posibilităților.

Una dintre caracteristicele  fundamentale ale fizicii cuantice este  că poate lega fenomenele fizice de mintea umană. Inregistrarea si 
redarea au loc prin  analiza vibrațiilor Fourier.

Seriile și transformările Fourier au câteva aplicații: calcule probabilistice în statistica,  decodificări de semnale, tehnologiile video și 
audio, analiza vibrațiilor, descrierea circuitului analog, spectrometrele și în rezolvarea ecuațiilor diferențiale.

Pentru a putea trage niște concluzii, MDC evaluează măsurarea vibrațiilor, emoțiilor, calității spirituale, gândurile, sentimentele.
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Puterile / forțele potențiale ale mineralelor
Efectele  mineralelor au fost recunoscute / simțite de mii de ani. Energiile mineralelor au abilitatea de a vibra în organismele vii  si in obiectele 

fără viață. Cu echipamentele MD sunt adunate primele frecvențe întâlnite în minerale, apoi sunt comparate cu informațiile comportamentului 
uman și animal și interferentele acestora. Aceasta este modul de a arăta cum informațiile specifice găsite în minerale rezonează cu fiecare 
persoană. Cu câteva picături MD putem degaja si dizolva blocajele energetice si tulburările din noi. MD a fost planificat să înmagazineze toate 
informațiile și vibrațiile  care pot exista în univers. Picăturile MD se comportă ca undele create de o piatra aruncată în apă. MD caută restaurarea și 
menținerea armoniei și in același timp, cu potențialul lor energetic,  dau forță / putere lumilor vizibile si invizibile.

Amprenta
Palma conține concentrații de terminații nervoase, având un flux sanguin foarte activ,  de aceea poate fi citit un spectru larg de  informații , 

corespunzând unei reflexii lizibile  a corpului uman. Așa cum spuneau înțelepții: “cele 10 degetele ale mâinilor mele sunt conectate cu inima”. Prin 
recunoașterea și perceperea câmpurilor energetice ale unei persoane se pot descrie  punctele slabe, punctele forte, calitatea relațiilor, nevoile, 
emoțiile, și mai mult de atât, esența psihologică, emoțională, spirituală si intelectuală. Voltajul bioelectric,  în funcție de trăsăturile 
comportamentale, se manifestă în palma sub diferite forme / dimensiuni.

Sumar:
Misiunea noastră este sincronizarea stării mentale cu vibrațiile, cu informațiile perfecte întâlnite în univers. MDC ajunge in câmpurile energetice 

ale oamenilor și deține capabilitatea de a detecta calitățile aparent greu de rezolvat, impracticabile, trăsăturile și punctele slabe. În primul rând 
descoperim  rădăcinile dezechilibrelor  din mintea umană. Apoi, aplicăm informațiile bine coordonate ale mineralelor întâlnite în natură pentru ai 
ajuta pe cei care aplează la noi.



MANUAL

MDC a fost dezvoltat în Ungaria.

Computerul funcționează numai cu adaptorul propriu!

Curățare / intreținere
A se folosi șervețele de curățare a ecranelor sau lavete din microfibră. Nu folosiți nici un tip de lichid care ar putea avaria 

interfața de aur. Pentru rezultate precise, computerul se va folosi pe o suprafață plană.



MANUAL

Manualul MDC

Utilizarea MDC necesită cunoștințe generale în folosirea computerelor. Softul va fi prezentat prin descrierea tuturor funcțiilor  
pe care le puteți folosi cu încredere.

Următorii pași sunt descrierea celor mai importante funcții și programe.
Apăsați butonul “Power” pentru a deschide computerul și a rula programele.
Touchpad-ul are incorporate 3 led-uri. 
Când led-ul verde este aprins, computerul este în stare de funcționare.
Când led-urile nu sunt aprinse, computerul este închis
Când led-urile sunt aprinse cu intermitență, sunteți avertizat că nivelul bateriei computerului 
este slab.
Led-ul albastru aprins semnifică conectarea Bluetooth – ului.
Led-ul din centru este jumătate roșu jumătate verde – atunci când este în poziție aprinsă, 
bateria computerului se încarcă. Transformarea acestui led in culoare verde reprezintă faptul că 
bateria este încărcată complet.
Led-ul de culoare portocalie ne semnifică prezența unei  erori.
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După deschiderea computerului apăsați dublu click pe căsuța MD și așteptați până programul este încărcat complet.

Meniul principal al programului:
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Butonul CLIENT
Rezultatele măsurate sunt corelate cu persoana și stocate în concordanță cu datele. Datele pot fi accesate si tipărite ori de 

câte ori este nevoie. Începerea unei noi analizări se face folosind butonul CREATE.
Butonul MODIFY ajută la modificare datelor deja stocate iar apăsare butonului DELETE va șterge înregistrările. Folosind căsuța 

CRM sau dublu-click pe numele clientului putem accesa rezultatele măsurătorilor înregistrate anterior.

Butonul CONTACT EDIT - acest buton oferă posibilitatea de a înregistra datele de contact ale utilizatorului computerului, 
acestea fiind tipărite pe documentele create / imprimate;
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În meniul CONTACT se pot adăuga informații suplimentare – computerul va data fiecare adăugare suplimentară de informații, 
rezultatele fiind aranjate in funcție de datele de înregistrare. Prin dublu-click pe date putem vedea rezultatele măsurate anterior, 
în datele respective;

Butonul SCAN inițiază o nouă măsuratoare / scanare.
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Așezați-vă mâinile pe suprafața aurie, în așa fel încât ambele palme cu  toate degetele să atingă panoul (tabloul de comandă)
În cazul plasării incorecte a palmelor pe panou, pe ecran va apărea o căsuță semnificând palma.
Dacă palmele au fost așezate corect, măsurătorile /scanările, încep in următoarele 5 secunde. Scanarea in curs va fi 

semnalizată în colțul din partea dreaptă  jos a ecranului. După ce se va termina scanarea, pe ecran vor fi afișate rezultatele 
obținute în urma măsurătorilor.
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MDC transmite informații colectate din cele 7 structuri examinate:
1. Blocaje informațional curente 2. Blocaje emoționale, 3. Oglinda sufletului, 4. Factori  externi/ influiențe externe, 5. Semne 

zodiacale și minerale care influențează pozitiv 6. Nivelul tabelului periodic extern  7. Tabelul periodic al destinului / sorții.
Pentru a vizualiza rezultatele trebuie să dăm dublu-click pe numerele etichetate fiecare cu câte o literă diferită; Click-ul pe 

dreapta al mouse-ului, acolo unde apare semnul        Informations va afișa într-o fereastră mai mică rezultatele măsurătorilor. 
Opțiunea “Add” adaugă frecvența curentă în lista de frecvențe selectate “Selected Matrix Drops”.
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Prin apăsarea butonului ADD din bară “ Selected Matrx Drops”  va fi lansată o căutare de bază, unde sunt listate o varietate 
de probleme și aspecte. A fost creată o serie de 301 -500  de aspecte prioritare care vor fi folosite mai frecvent decât celelalte. 
În plus, atunci când accesăm un număr MD ( cu click stânga pe mouse) vor apărea mai multe informații descriptive.ale MD-ului 
respectiv. Prin  click dreapta pe mouse va apărea căsuța ADD și vor putea fi adăugate noi remedii la SELECTED MATRIC DROPS.
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Prin apăsarea numerelor de pe ecran putem citi informații detaliate ale fiecărei MD
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Sincronizarea problemelor cu informațiile MD se face automat, prin dublu -click pe butonul SEARCH
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Viziualizarea datelor ce urmează a fi imprimate /tipărite se face cu ajutorul butonului PRINT SCREEN

Butonul PRINT ajută la alegerea imprimantei și a numărului de copii pe care 
dorim să îl obținem după imprimare.
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2.Butonul SEARCH (din meniul principal) ajută la căutarea și navigarea printre probleme si aspecte. Descrierile sunt 
accesibile și prin tastarea denumirii problemei în căsuța de sus. Dublu click pe sticluțele MD selectate ne duce spre 
informațiile care vor fi afișate pe ecran , informații  listate în ordine alfabetică și care fac referire la probleme fizice și 
psihologice , precum și observații referitoare la minerale și pietre.
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3.Butonul HARMONY este utilizat pentru a ajuta la sincronizarea meditațiilor. Pentru a porni programul apasați butonul START. 
Rularea tuturor programelor durează  aproximativ 60 minute. Terminarea rulării programului este semnalizată de scăderea în 
intensitate a luminii led-ului. Cu excepția stării de “stand-by’ / pauza care poate dura până la 8 ore, ledul nu este luminos.
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După ce se începe rularea unui program, ceasul începe să descrească (începe numărătoarea inversă) indicând timpul rămas până 
la finalizarea programului. Butonul EXIT oprește rularea programului curent având astfel posibilitatea de a începe rularea altui 
“spațiu de impregnare” a programului. 
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4. Butonul SCAN lansează programul de măsurare rapidă. Pentru a porni o măsurătoare rapidă, accesați acest buton. Rezultatele 
vor fi afișate într-un minut și pot fi listate / tipărite cu ajutorul butonului PRINT. După o scanare rapidă se poate începe o scanare 
completă (procedeul a fost descris la pagina 22). Măsurătorile rapide nu pot fi salvate și stocate de computer.



Cuprins

MDC si MD pg. 1 

Protocolul MD pg. 8

Ghidul de utilizare al MDC / informații utile pg. 14

Descrierea funcțiilor și butoaneleor din meniul principal pg. 18

Client – introducerea datelor pg. 19

CLIENT – cum se accesează masurătorile salvate pg. 20

Imprimarea rezultatelor pg. 26

Descrierea funcțiilor butonului SEARCH pg. 27

Descrierea funcțiilor butonului HARMONY pg. 28

Descrierea funcțiilor butonului SCAN pg. 30

Manual de programare MDC pg. 17


