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Procitnutí…

ÚVOD
Tento e - book vzniká na základě našich osobních, prožitých zkušeností.
Porucha energetického těla se projevuje viditelně - zhmotní se na těle fyzickém
(symptomy), které vidíme svýma očima. Toto nás upozorňuje na to, že je potřeba něco změnit.
Hledáme příčinu.
Uvědomily jsme si, v rámci práce na sobě, že lidská
bytost je celek, která se skládá z fyzického těla,
duševního těla a duchovního těla. Je to evoluce a je
potřeba si připustit, že naše fyzické tělo něco přesahuje a
má na jeho zdraví obrovský vliv.
Už čínská medicína po staletí pracuje s energetikou
těla (čakry, meridiány). Vnímá ho jako celek, který se
skládá z jednotlivých orgánů, které mezi sebou
spolupracují, jsou energeticky v harmonii.

Objevy kvantové fyziky stále více dokazují, že zdraví člověka je přímo závislé na toku
energie v jeho buňkách. Jak ale vyladit jeho energii?
Energii do těla dostáváme příjmem potravy, emočním nastavením, pohybem.
Proto naše práce spočívá v péči o tělo a mysl očima psychosomatiky.

Jak pečujeme o fyzické tělo?
V dnešní době naše strava neobsahuje dostatek výživy - vitamínů a minerálů.
Konzumujeme mnohdy prázdné kalorie, které při nedostatku pohybu naše tělo jen obalí tukem.
Proto dbáme na zdravý životní styl, pohyb a cílenou detoxikaci – očistu těla a
frekvenční ladění buněk pomocí lékařsky certifikovaných biorezonančních přístrojů.
Pokud člověk řeší psychiku – mnohdy je potřeba řešit i jeho výživu. I mozek potřebuje dostatečný
přísun živin pro svou správnou funkci.

Jak vyladíme duševní tělo?
Tady se zaměřujeme na edukaci a meditace. Zaměříme se na práci s emocemi daného člověka.
Je potřeba změnit zažité vzorce jeho chování. Formou nákresů a následných meditaci,
harmonizujeme tok energie v jeho duševním těle a následně dojde k vyladění energie
v těle fyzickém.

ZÁŘÍ – SLEZINA A SLINIVKA

WWW.KPCLINIC.CZ, WWW.ELLENINACESTA.CZ

2

Procitnutí…

Vyladěním fyzického a duševního těla dojde k vyladění duchovního těla, napojení na
intuici – PROCITNUTÍ…
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ZÁŘÍ – PREVENTIVNÍ PÉČE O SLEZINU A SLINIVKU
V měsíci září nastává období zklidnění přírody i nás samotných. Podle čínské medicíny jsou v
tomto období nejvíce oslabeny orgány slezina a slinivka. Začíná období tzv. "žaludkářů"…
Nezatěžujte slinivku a bude vám lépe. Poradíme vám, jak na to.

Noste žlutou barvu – aktivujete svou
3. čakru a zároveň posilujte své vnitřní JÁ.
Doporučujeme meditaci čaker – najdete na
webu www.meditujdoma.cz

Slezina se podílí na obranyschopnosti našeho organismu. Pokud jsme náchylní například na virová
onemocnění, značí to energetické oslabení nebo poruchu právě sleziny. Podílí se také na
naší vitalitě a chuti do života. Slezina je úzce provázaná se slinivkou, která je důležitým prvkem
nejen v trávení, ale má na starosti také všechny sliznice. Symbolizuje lásku, se kterou máme
přistupovat k životu.
Největší aktivita sleziny a slinivky od 9.00 do 11.00 hodin
Nejslabší aktivita sleziny a slinivky od 21.00 do 23.00 hodin

Úkolem sleziny a slinivky z pohledu těla je rozložit maso na nejmenší bílkovinné
složky a vybudovat z nich vlastní buňky. V psychické rovině jde o vytváření vlastního přesvědčení
– názoru.
Slezina a slinivka mají úzký vztah s trávicími orgány, tedy s tenkým a tlustým střevem a játry.
Ovlivňují všechny slizniční orgány. To znamená orgány, na jejichž povrchu je velké množství
sliznic. Mezi ně patří zejména jícen, žaludek, střeva, děloha, prostata, dutina ústní.
Slezina, slinivka a žaludek mají úzkou souvislost s epifýzou, se „šéfem“ systému krvetvorby.
Má-li člověk v krvi příliš mnoho, nebo příliš málo pevných složek, může příčina spočívat právě tam.
Při nedostatku trombocytů (krevních destiček) je vhodné zkontrolovat funkčnost sleziny a slinivky.
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JAK SE PROJEVUJE OSLABENÍ SLEZINY A SLINIVKY


porucha zažívání, nadýmání, málo trávicích enzymů



náchylnost k modřinám, únava



tvorba oparů a snížená imunita – časté a opakované infekce



extrémní chuť nebo naopak nechuť na sladké…



starostlivost, nadměrné přemýšlení nad
problémy…



afty, záněty ústních koutků…



polypy na děloze a ve střevech



bolesti v tzv. trojúhelníku nebo reflux jícnu,
trávicí obtíže



u oslabené slinivky je také kašovitá stolice, která přichází brzy po jídle…

Věděli jste, že když máte suché a rty, bývá to známkou oslabení sleziny a slinivky?

SLEZINA
„Slezina je oválný orgán tmavě rudé barvy. Je umístěna nalevo za žaludkem. Je plná
makrofágů, druh lymfocytů, který odstraňuje z krve a lymfy patogeny a toxiny všeho
druhu.“ (2)
Péče o slezinu je péčí o imunitní, lymfatický a oběhový systém. Slezina patří mezi základní
orgány obranyschopnosti. Úzce souvisí s krvetvorbou a také s metabolismem železa v krvi.

„Slezina nás jako mocné hradby chrání před cizími tělesy, která do nás vnikla, a počítá se tudíž mezi
nejdůležitější imunitní orgány. Kontrolou ve slezině procházejí všechny červené krvinky.
Hlavně ty, které již přesáhly životnost 120 dní, a zničeny tam jsou i nestabilní krvinky.“ (1)
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PŘÍBĚH Z PORADNY
Přišla k nám paní, která byla velmi obézní, diabetes – cukrovku měla dlouhá léta a již
poškozovala cévní systém. Zdravotně se to projevovalo černáním dolní končetiny…tzv. diabetická
noha.
V rámci psychosomatické konzultace bylo patrné, že paní má velké problémy a neví, jak
z toho ven.
Díky pokročilému diabetu byla velmi unavená a svým způsobem i bezmocná.
Provedly jsme Analýzu kapku krve, kde bylo vidět zanesení vnitřního prostředí (těžká a „mazlavá“
krev, hodně tuků…), značné překyselení, záněty a bohužel i podvýživa. Metabolické
měření ukázalo metabolický syndrom, značnou obezitu a nedostatek vody v buňkách.
Při první sezení jsme řešily hlavně stravu,
pitný

režim,

odkyselování

vnitřního

prostředí a pohyb, který by paní mohla každý den
vykonávat – zatím pouze formou procházek. Bylo
potřeba tělo alkalizovat a začít vyživovat.
Omezit především nezdravé tuky, kterých ve stravě
bylo velké množství!!!

Nicméně bez řešení psychiky by veškerá péče o tělo byla neúplná.
Provedly jsme meditaci SEBELÁSKY, kdy paní procítila, jak nemá ráda sama sebe za to, že se
rozdává pro všechny, nedokáže říci NE, až jí to stálo zdraví.
Po tomto prožitku se paní rozhodla meditovat, pořídila si meditační nahrávky www.meditujdoma.cz
Tím si postupně vyladí emoce a posléze svou mysl, která úzce souvisí s 3. čakrou SOLAR
PLEXUS, která svou energií vyživuje slinivku a slezinu.
Ozdravením čakrového systému zvýšíme svou energii, rozproudíme metabolismus.
Na další konzultaci je doporučena metoda Bicom Optima, kde pomocí frekvencí postupně
zharmonizujeme meridiány, odblokujeme stagnující energii a posílíme oslabená místa v těle.
Podpoříme detoxikační orgány, především játra a lymfu a nastartujeme vylučování usazených
škodlivin v těle. Zaměříme se také na odstranění zánětů.
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HUBNUTÍ BEZ JOJO-EFEKTU
Pokud trpíte nadváhou nebo obezitou, upravte svou hmotnost!
V KP clinic nabízíme konzultaci HUBNUTÍ BEZ JOJO-EFEKTU, kde propojujeme péči o fyzické
tělo a psychiku, která je mnohdy hlavní příčinou neschopnosti zhubnout či si váhu udržet.
INSPIRUJTE SE V TOMTO VIDEU  https://youtu.be/rGlhyE_S3m8

Co Vás v rámci tohoto balíčku čeká?


Měření a následné cílené frekvenční kompenzace na přístroji Bicom Optima

Odblokujeme stagnující energii, podpoříme a posílíme
detoxikační cesty, zaměříme se na aktivaci lymfy,
odkyselení vnitřního prostředí organismu a odstranění
zánětů.
Pomocí speciálních kroků zaktivujeme meridiánové
dráhy orgánů, které mají souvislost s dobře fungujícím
metabolismem a látkovou výměnou…


Následně provedeme meditační očistnou
terapii na bázi představivosti

Zaměříme se na očistu mentálních toxinů i očistu
fyzického těla. Rozproudíme lymfatický systém, pročistíme krev, rozpustíme přebytečné tuky.


Poradíme, jak si vytvořit zdravý životní styl a udržet si ho

Hlavním pomocníkem je Metabolické měření (vody, svalů, tuku a zjištění metabolického věku –
stáří vašich buněk). Probereme vaše STRAVOVACÍ NÁVYKY a upravíme je.

Přijďte do KP clinic vyzkoušet unikátní kombinaci těchto celostních metod a začnete se již brzy cítit
velmi svěží a plní energie.
Časem zjistíte, že metabolismus funguje lépe a Vám se daří hubnout bez jojo – efektu!

ZÁŘÍ – SLEZINA A SLINIVKA

WWW.KPCLINIC.CZ, WWW.ELLENINACESTA.CZ

