Фундаментално нов подход за рехабилитация и
превeнция ще бъде представен и в България!
Базирана на фундаментални научни изводи Матрично
Ритъмната Терапия® е един съвсем нов, цялостен подход
във всекидневната медицинска практика и
здравеопазването.
През последните години многобройни наблюдения в
реномирани здравни заведения в Германия върху ефекта
от концепцията МаРиТе® свидетелстват за успеха на
терапията при рехабилитацията на мускулно ставни
травми, хронични заболявания, професионалния спорт,
стоматологията и ветеринарната медицина.
Каква е концепцията на Матрично Ритъмната Терапия?
Едно от фундаменталните заключения от
научноизследователската дейност 1989 –1997 на екипа
на д-р мед. Улрих Г. Рандол в института по
Д-р мед. Улрих Г. Рандол разработва
травматология в университета в Ерланген, Германия е
Матрично Ритъмната Терапия
вследствие на научноизследователската сигнификантната връзка между нарушената ритмика на
му дейност 1989 –1997
организма на клетъчно ниво и хроничните заболявания
както и увредените тъкани. Дори човек да не се движи,
здравите клетки са в непрекъснато движение, трептейки със своя специфична, ритмична
динамика с честота между 8-12 Hz. Надали е случайно, че в този честотен диапазон попада и
честотата на трептене на алфа вълните на мозъка, а също така и на Земята. Това непрестанно
трептене е необходимо за отвеждането на клетъчните отпадъци и снабдяването на клетките с
нови хранителни вещества и кислород. „Живот без ритъм не съществува.” А. Айнщайн.
Ако микроритмиката и свързаната с нея микроциркулация на клетките бъде нарушена,
процесите в тях и обграждащата ги матрица не протичат правилно и не могат да бъдат
заредени с енергия и кислород. (Междуклетъчната матрица е тази течност, която обгръща и
снабдява клетките с хранителни вещества и транспортира отпадъчните продукти.) В следствие
техния недостиг се образуват задръствания и се повишава киселинността, което е честа
причина за развитието на възпаления и остатъчни контракции и съответно на осезаеми болки.
Матрично Ритъмната Терапия симулира и стимулира с помощта на комбиниран механичномагнитен резонатор правилната, здравословна, собствена динамика на организма на клетъчно
ниво и подпомага по този начин възстановяването на засегнатата съединителна тъкан. Тъй като
мускулатурата от своя страна действа като регулатор на ритмичните процеси в кръгообрата и
другите системи на организма, влияейки на нейната динамика, може да се постигне
индиректно едно общо подобрение на функциите на клетките и междуклетъчната матрица.
Впоследствие се нормализират излезлите от релси биохемични и биофизични процеси, и

естествените лечебни процеси се активират и подпомагат. Загубата на порядъка на динамиката
в организма относно времето и ритъма е предизвестие и съпричинител на патогенни процеси,
дълго време преди да се стигне до клинично установяеми изменения на тъканта. Тази научна
констатация е в основата на успеха на МаРиТе като превантивна мярка срещу мускулно ставни
травми и хронични заболявания чрез профилактично стимулиране/поддържане на порядъка
на динамиката в организма на клетъчно ниво. „Веднъж след като тъканта е санирана,
мускулите трябва да бъдат тренирани и то всички” казва д-р Рандол. Изкуството е да се
поддържа мускулатурата гъвкава и отпусната, схващането става от самосебеси.

Какво отличава МаРиТе от други терапии?
Най-общо казано класическите методи на физическата медицина стимулират кожата,
мускулатурата, съединителната тъкан, лимфите, рефлексните зони ВЪНШНО чрез разтриване,
поглаждане и чрез активиране на определени нервни точки. Такива методи обаче могат да
действат единствено до определена дълбочина в тялото и затова влияят по-скоро
краткосрочно на повърхността. За разлика МаРиТе въздейства в дълбочина на клетъчно ниво,
реактивирайки здравословната микроритмика в междуклетъчната матрица и метаболизма на
клетките на тъканта.

В ляво: Матрикс Мобил® - резонатора, с когото се прилага Матрично Ритъмната Терапия
В средата: магнитно поле
В дясно: специфична хармонична форма на стимулиращата вълна от резонатора, която се
предава механично на тъкънта, развивайки се в нея регулаторно като ритмичен, логаритмичен
времеви образец.
При какви здравословни проблеми се прилага МаРиТе?
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•

акутни наранявания на мускулите и сухожилията
втвърдявания и схащания на мускулатурата
проблеми във врата и гърба
проблеми при заздравяването на рани
болезнени лимфатични състояния
постоперативни отоци на крайниците, на колянни, раменни и тазобедрени стави
болезнени артрози на големите стави (тазобедрена, коленна, раменни стави)
хронично бенигнитни (доброкачествени) LWS синдром
морбус судек
хронично главоболие
белези
и др.

В кои здравни заведения са провеждани изследвания и документирани резултати от МаРиТе?
През последните 10 години са документирани многобройни наблюдения на ефекта от МаРиТе в
редица медицински центрове, докладите от които потвърждават успешната концепция на
терапията:
1989 –1997 – научноизследователски институт на Фридрих Александер Университет Ерланген
1998 – сертифициране и допускане до свободна практика на терапията чрез резонатора
Матрикс Мобил®
2003 – дом за хора с увреждания Траунщайн
2004 – рехабилитационна клиника Клаузенбах
2004 - Клиника KWA Щифт Роттал
2004 – дисертация в Университет Хановер – Институт за Спортни Науки

2006 - клиника на Даймлер Крайслер в Щутгарт
2006 - здравнаосигурителна каса УМЕДИА
2006 – концерна Георг Фишер АД
2006 - Dubai Herbal &Treatment Centre

2007 - здравнаосигурителна каса Фабер Кастел

Днес само в Германия над 2000 лекари и терапевти прилагат терапията, но терапията може да
бъде прилагана и от непрофесионалисти в домашни условия след придобиване на
правоспособност в рамките на еднодневно обучение.
Има ли примери за известни личности използвали МаРиТе?
Национален отбор на Германия по бобслей

Национален отбор на Германия по хокей

Седемкратен шампион на Бавария по колоездене (в червено)

Скейт хокей отборът „Гермерингер” – шампион на Германия 2005, 2006

Роджър Федерер – тенесистът с най-много титли от големия шлем за всички времена

Кристоф Даум – бивш треньор на Байер Леверкузен

Д-р Масаро Емото – изследовател, автор на бестселърите „Послание на Водата” и „Тайното Послание на Водата”

Данаил Чернев – рекордно отслабване - 60 кг за един месец по методиката „Гарабитов”

Ашрита Фърмън - човекът с регистриран най-голям брой световни екстравагантни и екстремни рекорди

Крис Дю - треньор по голф - в медицинския център на голф комплекса Голфвелт Хохрайн

Андреас Хейман – национален отбор на Франция по биатлон

Тибор Симаи – републикански шампион на Германия за 2000 г. BMX Race и маунтинбайк слалом

Мартин Мур – 1 място – „Най-силен мъж на Германия” 2000 и редица други титли

Зигрун Дамас – Триатлон – „Ironman Hawai 2001”

В ляво: Глади С – златна медалистка Европейско 2001, спечелила 1,17 милиона франка; В дясно: Хелена на 10 г.

Белият Шпиц Калиф на Елизабет Фрийдли

и много други...

