rytmus lieči

Telo aj dušu vylieč

Stres, napätie, bloky a traumy. Kvária vás a zväzujú, nevidíte východisko. A predsa existuje liek.
Ak si potrebujete vyčistiť hlavu a zmeniť svoj život
k lepšiemu, vyskúšajte netradičnú terapiu.
ODBORNÍK RADÍ:
Ing. Zuzana Dlhopolcová,
terapeutka – centrum DAMARA vo Zvolene
„Vesmírna energia nepozná žiadne
obmedzenia – hranice, národy či vie
rovyznania. Bytosti svetla pomáhajú
každému, kto ich o to úprimne požia
da, nech je to ktokoľvek a nachádza
sa kdekoľvek. O pomoc anjelov môže
požiadať každý – malý i veľký či rodi
čia za svoje deti. Potom už len stačí

odovzdať svoj
problém »hore«,
veriť a vnímať ich
pokyny. Ak by som
to mala vyjadriť zrozumiteľne pre ľu
dí, ktorí vôbec nevedia, o čo ide, tak
anjelská terapia funguje na princípe
prenosu energií.“

K

raniosakrálna terapia
(CST) je na prvé počutie zložitý názov, ktorý má ale jednoduchý pôvod.
Je odvodený od slov cranium
(lebka) a sacrum (krížová
kosť). Ide o jemnú dotykovú
terapiu, ktorá vyrovnáva pulzovanie mozgovomiechovej
tekutiny – likvoru. Likvor obklopuje mozog a miechu,
chráni a vyživuje centrálny
nervový systém. Je to telesná tekutina, ktorá nám dáva
životnú energiu. Jeho pulzovanie je rovnako hmatateľné
ako dych a srdcový tep, a to
na celom tele, a nazýva sa
primárne dýchanie. Počas
CST terapeut jemným dotykom vylaďuje pulzovanie
likvoru, čím dochádza k hlbokému fyzickému a emocionálnemu uvoľneniu

a spúšťajú sa samoliečiace
procesy v ľudskom tele.
Rozpúšťa sa negatívna
energia, uvoľňujú sa staré
spomienkové traumy, následky minulých fyzických
i psychických zranení.

Ako to presne
funguje?
Klient v oblečení leží
na chrbte a terapeut jemnými dotykmi pôsobí na určité miesta na jeho tele. Terapia trvá približne hodinu
a často sa stáva, že pri príjemnej relaxačnej hudbe
klient aj zaspí. CST je určená pre všetky vekové kategórie. Starším ľuďom navracia chuť do života, zlepšuje
pamäť a koncentráciu.
U detí je veľmi účinná pri
odstraňovaní rôznych

Súťaž

NOVINKY

Foto: profimedia.sk (1)

Výživa pre vlasy
a šperk k tomu
Výživový doplnok DonnaHAIR obsahuje kombináciu štyroch zložiek, ktoré vzájomne priaznivo
ovplyvňujú ich farbu, silu, rast
a tiež pokožku hlavy. Každá tobolka obsahuje vyvážené množstvo dôležitých látok pre
výživu vašich vlasov. Nové balenie navyše obsahuje
prekvapenie – šperk od Swarovského. Viac informácií
nájdete na www.DonnaHair.sk.
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Na lupiny bez kompromisov!
CutisHelp LUPINY–EKZÉM konopný šampón je vysoko účinný pri lupinách, prejavoch ekzému a podráždenej vlasovej pokožke. Obsahuje bioaktívne
látky zo semien technického konope s vynikajúcimi
protizápalovými, antibakteriálnymi a výživovými vlastnosťami. Zmierňuje alergické prejavy, posilňuje
odolnosť kože voči vonkajším vplyvom a zlepšuje
kvalitu vlasov. Kúpite v lekárňach.

Zlaté časy u vás
doma
Ak si radi pochutíte
na dobrých džemoch,
Zlaté časy vás nesklamú.
Džem chutí ako domáci.
Nájdete v ňom kúsky
jahôd, ale žiadnu chémiu. Pošlite do 11. 11.
2011 na číslo 6665 SMS
v tvare RY DZEM. Piati
z vás získajú balíček nových džemov
Zlaté časy. Cena SMS je 0,80 eura pre
všetkých operátorov.

čia »tí hore«
 orúch učenia, sústredenia
p
a zmierňovaní hyperaktivity.
Je vhodná pre budúce mamičky aj ako súčasť popôrodnej starostlivosti či pre onkol o g i ck ý ch
p a c i e n t o v.
Prichádzajú aj klienti, ktorí
nemajú žiadny problém, iba
si potrebujú vyčistiť hlavu.

Duchov sa báť
nemusíte
Ak premýšľate nad tým, či
ide o záležitosti medzi nebom
a zemou, môžeme spokojne
povedať áno. Nemusíte sa
však znepokojovať. Dokonca
nemusíte patriť ani medzi ľudí s praktizujúcou vierou.

Strážia nás
vo dne i v noci
Anjeli patria medzi bytosti svetla, ktorých posla-

INZERCIA

ním je pomáhať ľuďom. Stoja pri nás bez ohľadu na to, či
si to uvedomujeme a veríme
tomu. Riadia sa zákonom slobodnej voľby, teda nesmú zasahovať do našich životov, pokiaľ ich o to nepožiadame
– s výnimkou ohrozenia
nášho života, v prípade, že ešte nenastal čas nášho odchodu z tohto sveta. Aj keď sme
zodpovední za svoje činy
a za svoj život, anjeli nám pomáhajú zvoliť si najúčinnejší spôsob konania. Hneď ako
sa s nimi spojíme, dochádza
k uzdraveniu zázračnou
rýchlosťou a často spôsobom,
ktorý sa nedá logicky vysvetliť. Realizuje sa

Vyfarbite sa inak
 Energia každého anjela má aj ur
čitú farbu. Napríklad energia archan
jela Rafaela (najvyšší z liečiteľov me
dzi anjelmi), je zelená. Na fotke vidno,
ako sa zmenila aura klientky po uži
tí esencie archanjela Rafaela.

väčšinou formou meditácie
klienta a naladením sa
na energiu anjelov. Pri terapii klient leží alebo sedí.

Preč s bolesťou,
preč so strachom
Účinok terapie sa zvýši aj
použitím špeciálnej energetickej esencie konkrétneho
anjela, ktorú si klient môže
vziať domov a naďalej používať. Veľmi dobré skúsenosti sú pri uvoľňovaní rôznych
mentálnych karmických
programov, ktoré často v sebe nosíme. Terapia je tiež
vhodná pre ľudí, ktorí prežili veľkú bolesť a nevedia
sa s ňou vyrovnať, pre tých,
ktorí hľadajú svoje smerovanie v živote, ale aj pre
bojazlivé a ustráchané
deti.

Odporúča sa pri týchto
diagnózach:
 migréna, bolesti hlavy, šije, chrbtice,
svalov a kĺbov
 stres, napätie, nespavosť, stavy
chronickej únavy a vyčerpanosť
 dysfunkcia centrálneho nervového 		
i hormonálneho systému
 po traumatických poraneniach mozgu
a miechy a poúrazové stavy
 poruchy učenia, sústredenia, písania,
reči
 bolesti zubov, paradentóza, dysfunkcia
žuvacej sústavy
 časté zmeny nálad, depresie a slabá
sebadôvera

