
 

  

www.kpclinic.cz, www.elleninacesta.cz 
      



Procitnutí… 

DUBEN – JÁRA WWW.KPCLINIC.CZ, WWW.ELLENINACESTA.CZ 

 

1 

 

Vyladěním fyzického a duševního těla dojde k vyladění duchovního těla, 

napojení na intuici – PROCITNUTÍ… 
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DUBEN – PREVENTIVNÍ PÉČE O JÁTRA 

Játra jsou orgánem přeměny, obnovy a změny. 

V dubnu se energie jara probouzí v plné síle. Nejvíce jsou v tomto období zatížená a ohrožená 

játra, která jsou hlavním orgánem látkové výměny a metabolismu. Jsou jedním z důležitých 

detoxikačních orgánů a zaslouží si naší pozornost. 

Mimo jiné ukládají vitamíny rozpustné v tucích, zásobují cukr, který postupně uvolňují do 

krevního řečiště a samozřejmě pomáhají k účinnému trávení tuků. Téměř všechny procesy v 

našich tělech jsou řízeny játry nebo jsou alespoň pod jejich vlivem. 

 

„Má-li kuchař nemocná játra, mají strávníci 

dietu.“ (W.Brudzinski)  

Chraňte si játra, život bez nich není možný. Proto si 

zaslouží trvalou péči a ochranu. Jejich funkce se dá 

přirovnat k chemické laboratoři. Zbavují naše tělo 

toxických látek a zároveň mu vytvářejí látky 

potřebné pro život. Patří mezi nepárové orgány a 

jsou uložená vpravo pod bránicí, pod pravým žeberním obloukem.  

Že Vás na té straně často bolí? Aha, čtěte dál! 

 

Játra mají vysokou regenerační schopnost – podle orgánových hodin jim od 23:00 prospěje 

klid a teplo. V době od 23:00 – 3:00 nepijte žádný alkohol, velmi si tím játra poškozujete! 

 

13:00 – 15:00 nejslabší aktivita – ideální pro léčbu a podporu jater 

1:00 – 3:00 nejsilnější aktivita – můžeme se právě v tuto hodinu probouzet – to játra nejvíce 

pracují… 
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JÁTRA A DALŠÍ ORGÁNY 

„Poruchy jater nezpůsobují bolesti – jedinou „bolestí“ jater je v podstatě únava. Mezi 

13.00 a 15.00 hod. v době polední pauzy pociťuje mnoho lidí únavu. Příčina může tkvět v tom, že 

snědli něco těžkého, ale také v játrech, která zatěžuje jakýkoliv příjem potravy.“ (1) 

Játra jsou velmi úzce spjat se svalovou hmotou – s jaterní energií tudíž souvisí veškeré 

nemoci svalů, šlach a kloubů (svalové záškuby, křeče, bolest kolen…). 

„V čínské medicíně platí za otvírač funkčního okruhu jater a žlučníku orgán oči. Oči, a tím i zrak, 

jsou činností jater výrazně spjaté. Činnosti žlučníku odpovídá spíše levé oko, zatímco pravé 

přiřazujeme jítrům.“ (1) 

Játra a hypofýza 

Játra úzce spolupracují s hypofýzou – řídící žlázou, která má pod kontrolou největší část hormonů.  

Narušená jaterní energie může způsobovat v souvislosti s hormony: 

 potíže v ženském cyklu – nepravidelnost cyklu, 

bolestivá menstruace, otoky prsou… 

 cysty, myomy v děloze, endometrióza (umíme 

řešit v KP clinic metodou BICOM OPTIMA) 

 slábne potence a chuť na sex… 

 

 

Jaterní energie se popisuje jako „stoupavá“, a proto u narušené funkce jater a žlučníku 

nacházíme mnoho symptomů i v oblasti hlavy a ramenou: 

 křeče a napětí v šíji (častá blokace)  

 bolest hlavy zejména na spáncích 

Typickou známkou zablokovaného žlučníku je 

levá strana hlavy, zatímco pravá odkazuje na 

játra.  
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DOPORUČUJEME VÁM NAŠE SLUŽBY 

 

Metoda BICOM OPTIMA a psychosomatická 

konzultace 

https://elleninacesta.cz/organismus-psychosomatika/ 

 

Měření příčin potíží, jejich odstranění, vyladění buněk, 

posílení žlučníku, rozproudění energetiky       a odstranění 

blokád na emocionální úrovni  

 

ANALÝZA KAPKY KRVE A METABOLICKÉ MĚŘENÍ  

https://www.kpclinic.cz/sluzby/kapka-krve-a-metabolicke-mereni/ 

 

 

 

 

Odkaz výše zkopírujte a vložte do vyhledávače. 

Dostanete se tím na bližší informace o této 

službě. 

 

 

 

 

 

Pokud si nevíte rady, kterou službu vybrat, neváhejte se na nás obrátit telefonicky či 

mailem, rády Vám osobně poradíme, která služba je pro Vás nejvhodnější  

https://elleninacesta.cz/organismus-psychosomatika/
https://elleninacesta.cz/organismus-psychosomatika/
https://www.kpclinic.cz/sluzby/kapka-krve-a-metabolicke-mereni/
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ELLEN A ROMANA – SPOLEČNÁ CESTA K PROCITNUTÍ… 

 

Spolupracujeme spolu již 5 let. Naše společná práce se vyvíjela 

delší dobu a dnes můžeme říci, že jsme velmi pracovně i lidsky 

propojené.  

Pracujeme společně psychosomaticky.  

Romana se podrobně zabývá zharmonizováním 

fyzického těla - respektive hledá příčinu problému na fyzické 

úrovni pomocí přístrojů (biorezonance Bicom Optima II. 

generace, biorezonance Sensitiv Imago 530, Analýza kapky 

krve v temném poli Darkfield Mikroskopu, Plazmový generátor 

RPZ14…). Navrhuje cílenou očistu těla, výživu buněk a řešení 

příčin potíží – společně s návrhem frekvenčních kompenzací 

buněk na biorezonančích přístrojích. 

Ellen provádí metabolické měření, upravuje životní styl klienta. Dále se zaměřuje na 

emoční nastavení, provádí meditační a energetické terapie.  

Vedeme klienty po cestě, kterou jsme si samy prošly.  

Jmenuji se Ellen Fischer 
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Jsem terapeutka v oblasti výživy, psychosomatiky a 

meditace. 

Celá má práce je podložena mým osobním příběhem. 

Při své práci se zaměřuji na tělo a mysl očima 

psychosomatiky. 

Pokud řeším fyzické tělo, provádím metabolická měření 

a vedu klienty ke změně životního stylu. Nepracuji 

tabulkově, řeším stravu dle potřeb klienta, zdravotního 

stavu, sportovní výkonnosti. 

  

 

 

Zaměřuji se na výživu buněk s přihlédnutím ke krevní skupině, alkalizaci těla, a vysvětluji GI 

potravin. Řeším životní styl u nemocných lidí ale i vrcholových sportovců. 

 

Dále se zabývám psychikou klienta, jeho emočním nastavením.  

 díky zahraničnímu 3- letému studiu parapsychologie, metafyziky a kvantové fyziky 

dnes nabízím unikátní konzultace, které jsou v ČR ojedinělé!  
 

 Při konzultacích s klientem řeším duševní i duchovní tělo 

 Mnohdy příčina nemocí fyzického těla je ukryta zde, v našem biopoli. 

Jsem autorkou unikátního projektu v ČR pod názvem  www.meditujdoma.cz , který Vám 

ráda představím. 

Jsem přesvědčena o tom, že energii získáváme z potravy a psychickým nastavením. A 

toto se u svých klientů snažím vyladit pomocí nabytých zkušeností. 

 

Jmenuji se Ing. Romana Pleskotová 
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Jsem majitelkou poradenského centra KP clinic – moderně 

ke zdraví a kráse. 

Působím zde jako Akreditovaný poradce pro výživu, 

Darkfield nutriční terapeut a Biorezonanční specialista. 

 

„Zdraví chápu jako celostní rovnováhu fyzické i 

duševní pohody.“ 

A proč jsem založila poradenské centrum KP clinic?   

Stejně jako velkou část výživových poradců jsem se i já 

k cílené péči o organismus dostala díky svým 

dlouhodobým zdravotním problémům. Vlastní 

pozitivní zkušenost s řízenou detoxikací, se zjištěním 

příčin potíží a jejich postupných odstraněním, mě 

přivedla k myšlence, se v této problematice dále vzdělávat a mít tak možnost pomoci i jiným lidem. 

Ukázat jim možnou cestu, jak preventivně pečovat o své tělo a umět mu naslouchat. 

 

 

Ke každému klientovi přistupuji INDIVIDUÁLNĚ  a pomocí naměřených dat z přístrojů mu 

sestavuji individuální plán očisty a organismu a jeho výživy – regenerace. K tomu patří i 

PSYCHOSOMATICKÝ přístup, který zajišťuje Ellen   

Mým cílem je, aby si klient uvědomil, že za své ZDRAVÍ MÁ ZODPOVĚDNOST 

JEN ON SÁM!  

Cílenou očistu těla a preventivní péči o sebe vnímám jako průběžný proces, který se prolíná celým 

našim životem. Znamená to rozumět svému tělu, poslouchat jeho signály a pomáhat mu k rovnováze 

právě tak, jak to v daný čas potřebuje. Pokud tělu dopřejeme „PÉČI NA MÍRU“, odmění nás 

velkou regenerační schopností.  

 

Obě meditujeme a stále se vzděláváme v oblasti celostní péče o zdraví. 

VEDEME SVÉ KLIENTY K PROCITNUTÍ… 
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SEZNAM LITERATURY: 

(1) kniha Orgánové hodiny snadno a srozumitelně, Lothar Ursinus 

(2) kniha Detoxikace pro dlouhý život, MUDr. David Frej 

(3) https://www.celostnimedicina.cz/zemezluc-centaurium-erythraea.htm 

(4) Ing. Jana Mašková – fyzioterapeut skripta - Jana Kombercová, Marie Svobodový: 

Autorehabilitační sestava, Dr. Stehen T. Chang: Vnitřní cviky pro zdraví 

(5) brožura Zelené potraviny firmy Energy 

 

A naše osobní terapeutické zkušenosti načerpané za několik let naší praxe   

GDPR k fotkám od klientů máme   

 

https://www.celostnimedicina.cz/zemezluc-centaurium-erythraea.htm
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Námi doporučené postupy nenahrazují lékařská vyšetření, ale mohou být jejich 

vynikajícím doplňkem a především preventivním návodem pro vás!  

 

 


