Witaj w Equilibrium Iridology Twoim
oim profesjonalnym punkcie analizy tęczówki oka online.
Czego można dowiedzieć się z analizy tęczówki oka:
=> W którym w ciele miejscu znajdują się zastoje limfatyczne
=> Po barwie zmian - które organy
organy i systemy nie funkcjonują poprawnie i są
obciążone
=> Po konstytucji tęczówki - jakim typem organizmu zostaliśmy obdarzeni przez
naturę oraz z czym to się wiąże w kwestii jego funkcjonowania
=> W których miejscach osadzone są w ciele toksyny
=> Po zmianach
ianach strukturalnych - które systemy są nadwrażliwe, bądź występuje
degeneracja tkanek oraz osłabienia genetyczne
=> Po znakach źrenicy - na które systemy powinniśmy uważać najbardziej
=> Jaki jest poziom witalności naszego
nasze organizmu
=> Które narządy wymagają największego wkładu pracy
=> Jaki jest stan tkanki łącznej oraz limfy oczu
=> Które segmenty systemu nerwowego wymagają naszego wsparcia
Do odczytu irydologicznego dobieramy również indywidualnie pełne protokoły
ziołowe na podstawie receptur Dr Roberta Morse (wraz ze składem
dem receptur dla
większej
kszej elastyczności w przypadku chęci zastosowania osobnych ziół).
zi
Zapraszamy do współpracy!
L. Słowek
EQUILIBRUM

Instrukcja wykonania zdjęć do odczytu irydologicznego
Jednym z najważniejszych czynników potrzebnych do prawidłowego oraz
szczegółowego
wego odczytu znaków tęczówki,
tęczówki, a przez to stanu organizmu osoby
zainteresowanej jest odpowiednio wykonane zdjęcie oka.
Poradnik ten został stworzony specjalnie dla każdego, kto jest zainteresowany
wykonaniem analizy irydologicznej,
irydologicznej, jednak nie do końca wie jak odpowiednio
o
wykonać tego typu fotografię.
W przypadku,, jeśli zamieszczone tu instrukcje nie przyniosą zadowalających
rezultatów, sugerujemy
my udać się do profesjonalnego fotografa z dostępem do
obiektywów makro, który powinien bez problemu poradzić sobie z wykonaniem
wysokiej jakości zdjęć tęczówki.
Zachęcamy do przesłania nam
na fotografii (kontakt na końcu instrukcji)
instrukcji - ocenimy je i
podpowiemy jakie ewentualnie korekty można wprowadzić.
Powodzenia i dobrej zabawy!

Zdjęcia wykonane za pomocą smartfona

Najlepszym domowym narzędziem do wykonania prawidłowej fotografii oka jest
smartfon z dobrej jakości aparatem.

Zdjęcie po lewej zostało wykonane smartfonem z lampą błyskową
(refleks lampy widoczny w żrenicy). Po prawej użyto smartfona bez
lampy, jednak z latarka ustawioną pod kątem 45 stopni od strony skroni.
Wykonujemy zawsze dwa zdjęcia (każde oko z osobna).. Zdjęcia zostały
zbliżone i obcięte dla celów edukacyjnych (ile szczegółów tęczówki
tęczów
powinno być widocznych po zbliżeniu), oryginalne zdjęcia
zdjęcia miały szerszy
zakres.

Główne zasady wykonywania zdjęć tęczówki oka.

1) Zawsze używaj tylnego
tylnego aparatu smartfona, ponieważ posiada on
większą rozdzielczość niż frontowy aparat do "selfie"
selfie".
2) Używaj
ywaj zawsze najnowszego modelu smartfona, do jakiego masz
dostęp w danym
d
momencie.
3) Aparat typu 'lustrzanka' bez odpowiedniego obiektywu
obiektywu makro nie
n
będzie
zie w stanie wykonac dokładnego
dokła
zdjęcia tęczówki
czówki oka.
oka
4) Staraj się nie używać
ywać funkcji zoom podczas robienia zdjęcia,
zdjęcia ponieważ
może to negatywnie wpłynąć
w
na jego jakość.
jakość
5) Nie wycinaj i nie edytuj zdjęć
zd (za pomocą programów lub aplikacji) w
stosunku do wykonanego oryginału.
oryginału
6) Stuknij zawsze w ekran w momencie robienia zdjęcia w miejscu,
miejscu gdzie
znajduje się tęczówka, by uzyskać lepszą jakość tego obszaru na zdjęciu.
zdjęciu
7) Przed wykonaniem
em zdjęcia, wyjmij z oczu soczewki kontaktowe.
kontaktowe
8) Trzymaj głowę cały czas prosto i nie przechylaj jej w żadną
adną ze stron.
stron

9) Patrz cały czas bezpośrednio w stronę obiektywu aparatu.
aparatu Nie kieruj
wzroku na boki, w górę czy w dół. Poniższe zdjęcie jest trudne do
odczytania, ponieważ przy takim kącie ustawienia oka nie mamy
pewności czy pokrywa się ono z rozmieszczeniem stref
ref poszczeglnych
systemów ciała i czy odczyt będzie dokładny.
dny.

10) Trzymaj aparat cały czas idealnie pionowo,, nie przekrzywiaj go, bo
zostanie uzyskany
zyskany efekt jak na zdjęciu poniżej,
poniżej, a tego nie chcemy. Ważne
też, by zawsze trzymać w jednej osi zarówno głowę, jak i smartfona i nie
przekrzywiać żadnego z nich.
nich

11) Jeśli używasz palców,
palców, by rozchylić powieki, postaraj się, by były one
poza ujęciem, ponieważ aparat może chwytać palce jako punkt ostrości,
co wpłynie na ostrość
ostro samej tęczówki

12) Bardzo ważne, by Twoje powieki nie przysłaniały żadnej z części
tęczówki. Jeśli
śli musisz, użyj palców, by rozchylić je tak, że widoczna
będzie cała powierzchnia oka. Jeśli pewne strefy będą zasłonięte,
zasłonięt odczyt
może nie dosyć dokładny.

13) Upewnij się, że osoba wykonująca zdjęcie trzyma aparat nie dalej niż
15cm od Twojego oka. Nie używaj
używaj również zooma, ponieważ zdjęcie
będzie rozmyte. Zdjęcie
Zdjęcie poniżej zostało zrobione ze zbyt dużej
odległości. Przy zbliżeniu cyfrowym, szczegóły rozmywają się
si zbytnio,
wpływając na dokładny
dokła
odczyt.

14) Wykonaj
ykonaj zawsze po jednym zdjęciu każdego oka.
oka. Nie robimy
rob
nigdy
zdjęć obu oczu na raz,
r jak na zdjęciu poniżej.

15) Upewnij się, że aparat zawsze skierowany jest bezpośrednio na oko,
a nie w bok. To samo dotyczy Twojej twarzy.

16) Zdjęcie poniżej jest nieco
n co rozmyte i rozpikselizowane, co sprawia,
sp
że
ciężko jest uchwycić subtelne szczegóły. wynikać
wyni
to moze ze zbliżenia,
za słabej
bej jakości aparatu lub niedostatecznego frontowego oświetlenia.

OŚWIETLENIE

1) Nigdy nie wykonuj zdjęć na zewnątrz,, ani pod Słońce lub w jego
obecności.
cności. Spowoduje to pojawienie sie cieni i refleksów, jak na zdjęciu
poniżej. Najlepiej, by osoba była zwrócona w stronę ściany
ściany podczas
robienia zdjęcia (okna
kna powodują również
również pojawienie się refleksów).

2)) Upewnij się, że palce przytrzymujące poweki trzymasz w taki sposób,
by nie zasłaniały one oswietlenia
oswi
bocznego latarki lub lam
mpy drugiego
telefonu

3) Prawdziwe oko brązowe lub oko niebieskie, które
które zmieniło się w oko
brązowe (typ mieszany lub hematogenny): W przypadku tego typu
teczówek upewnij się, ze oświetlenie pokoju jest nieco ciemniejsze
ciemn
(również w przypadku
padku oczu niebieskich
ich o ciemniejszym odcieniu).
Zawsze staraj się, by refleks źródła światła podświetlającego oko
o był
umiejscowiony z boku
bok tęczówki (jak na zdjęciu poniżej).
ej). Jeśli punkt
podświetlenia
dświetlenia przypadnie na źrenicy, szczegółowość
szczegółowość zdjęcia
podupadnie i wszelkie słabości zostaną rozmyte (fotografia po prawej).
Nawet jeśli zdjęcie po prawej nie byłoby rozpikselowane i zamglone, to i
tak słabości nie byłyby widoczne ze względu
względu na niedostateczne
podświetlenie.

14) Upewnij się, że latarka
la
lub inne źródło swiatła skierowane jest na
fotografowane oko zawsze od strony skroni (zewnętrznej),
(zewnętrznej) tak jak na
zdjęciu.

15) Na zdjęciu poniżejj widzimy dobry przykład w jakiej
akiej odległości od
fotografowanego oka powinniśmy trzymać latarkę.
latarkę
Potrzebna jest odpowiednia ilość światła - nie za dużo i nie za mało.
Z tego względu używamy małej latarki,
latarki, a nie większej wersji.
Upewniamy się, że baterie są odpowiednio naładowane,
naładowane by latarka
świeciła z dostateczną siłą.
Należy pobawić się kątami ustawienia latarki w stosunku do oka po to,
by uzyskać jak najlepsze oświetlenie
o
i kąt padania światła.
światła
Używaj latarek o białej barwie światła - nie niebieskiej (zimny
zimny LED),
ponieważ wpłynie to na wybarwienie tęczówki na zdjęciu.

16) W przypadku oczu niebieskich wystarczy użyć lampy tylnej
smartfona. Wykonujemy zdjęcie w standardowo oświetlonym
pomieszczeniu
zczeniu (nie na zewnątrz, ani skierowany w kierunku innych
źródeł światła i refleksów, np.
n okien).
Można również uzyskać dobre efekty używając lampy oraz dodatkowo
latarki, jednak wielu osobom udaje się wykonać poprawne zdjęcie za
pomocą samej tylnej lampy smartfona.
Postarajj się, by refleks lampy znajdował sie w samym centrum źrenicy i
nie przysłaniał znaków tęczówkowych. Podobnie
bnie jest z refleksami
bocznymi - jesli zasłaniają jakieś punkty szczególne,
szczególne, które widzisz w
oku, wykonaj kilka zdjęć, by uwidocznić je chociażby
chociaż na jednym z nich.
17) Jeśli jasne światło
wiatło powoduje duże zmiany wielkości źrenicy, pozwól
oku przyzwyczaić
yczaić się chwilę do światła latarki,
latarki, aż jego stan
sta się
ustabilizuje. Wtedy wykonaj zdjęcie

Dziękujemy serdecznie za dotarcie do końca pliku instruktażowego
wykonania fotografii irydologicznej!

Mamy nadzieję, że instrukcja pozwoliła na zdobycie nowej perspektywy
oraz większej pewności siebie w wykonaniu zdjęć tęczówki oka na
własną rękę.
Próbujcie i bawcie
awcie się tym procesem,
procesem, by uzyskać nowe umiejętności
umiejętno oraz
satysfakcję z samodzielności i jedynej w swoim rodzaju fotograficznej
fotografic
przygody.
Jeśli nie macie pewości czy jakość
jako ć zdjęć jest odpowiednia, prześlijcie je
do nas, a podpowiemy chętnie jakie korekty są konieczne
onieczne.
W celu wykonania pełnej analizy irydologicznej z protokołem ziołowym
według
edług receptur Dr Roberta Morse oraz uzyskania informacji
informa na temat
aktualnych cen i pełnej oferty EQUILIBRIUM,
EQUILIBRIUM napisz do nas na:
email: equilibrium.projekt@gmail.com
Skype: Projekt Equilibrium
Facebook: Lukas Słowek
ZAPRASZAMY!
Equilibrium

