Přednáška z cyklu
Alternativní cesty ke zdraví
Kdy: 19.5.2015 od 18,00 do 21,00 hod.
Kde: Mateřské centrum Karolínka, TRUTNOV
Školní ulice 13
AUTOPATIE - NOVÉ POSTUPY - PŘÍPRAVA ze SLINY, z DECHU,ze
STOLICE, z PRÁNY, HARMONIZACE ČAKER,...
Přednáška je určena pro všechny, kdo chtějí dále poznat tyto neinvazívní alternativní metody, pozitivně
ovlivňující organismus často až do té míry, že je schopen vlastními silami zlepšit či odstranit i dlouhodobé a
tzv. "nevyléčitelné" potíže a nemoci, v průběhu času zlepšit životní pocit, zvýšit odolnost a nastolit
samoozdravující proces a vyšší harmonii v těle a i mysli.
Krátký úvod - zopakování principů působení homeopatie a autopatie
HOMEOPATIE je účinná a zároveň velmi šetrná léčebná metoda, stará více jak 200 let, založena na tzv.
PRINCIPU PODOBNOSTI, tedy na poznání, že existuje využitelný vztah mezi toxickým a terapeutickým
účinkem dané látky. Zakladatel homeopatie byl německý geniální lékař Samuel Hahnemann, který si již na
poč. 18. století ve své praxi uvědomoval slabiny klasického lékařství.
AUTOPATIE je metoda celkového pozitivního ovlivňování lidského organismu, od spirituální
sféry až po tělesné orgány, vyrůstající na základech klasické homeopatie... Je to víc než léčba - je
to cesta k tělesné a duševní harmonii. Jedná se o použití homeopatickým způsobem vysoko naředěné vlastní
sliny, ale i dechu, či jiných tělních tekutin, jako slzy atd. Nebo vitální energie, prány, „čchi“ osoby, která má
být pozitivně ovlivněna.
Bude představen nový způsob - napotencování energie z korunní čakry, prány , jednotlivých
čaker i ovlivnění celého čakrového systému těla a budou interpretovány skutečné případy z praxe, až
"zázračného" vyléčení.... budou předneseny informace a poznatky poslední konference autopatie a letošní
jarní škoy autopatie, poznatky a výsledky léčení i poměrně těžkých až infaustních případů „neléčitelných“
nemocí z mojí praxe ale i dalších, zkušených a uznávaných autopatů.
Jde o celostní léčbu a samoléčbu chronických nemocí a těžkých onemocnění včetně rakoviny,
infekčních nemocí jako boreliosa, chlamydie, kvasinky....,dále civilizačních nemocí ale i „běžných“
onemocnění jako astma, alergie, ekzémy, lupénka, kvasinkové výtoky a mnoho dalších..., psychické
problémy, bolesti kloubů a svalů, sklon k opak. infekčním onemocněním, chronický únavový syndrom, atd....
Tato celostní léčba je podmíněna aktivní spoluúčastí léčeného jedince a každý zájemce se naučí,
jak si pomocí autopatické lahvičky vyrobit svůj vlastní, konstituční lék a zásady užívání léku a principy
působení autopatie – je velice podobné s homeopatií – ale zde odpadá náročná práce s určením přesného
konstitučního léku pro léčenou osobu, neboť každý máme svůj lék sami v sobě.
IZOPATIE je způsob terapie blízký autopatii. K léčbě se ovšem v tomto případě nepoužívá podobná,
ale stejná substance, která způsobila onemocnění (pochopitelně též v naředěné a dynamizované formě).
Úspěšně ji lze použít při léčbě hnisavých zánětů, bronchitidy, apod. význam izopatie je především léčení
nežádoucích následků očkování.

Po přednášce Autopatie následuje krátká prezentace přípravků FRM-GUNA, Infusní
terapie vysokodávkového vitaminu C., komplexní alternativní onkologická podpůrná
léčba - Glutathion, Synchro -Levels, Vitamin. C, a mnoho dalšího... Jde o přírodní
bylinné produkty s nanotechnologií, pracují na bázi homeopatie, velmi pozitivně působí na
celou řadu zdravotních problémů.
Přednáší: MUDr. Martina Kormundová, Centrum Revital, Jaroměř
Více najdete na: www.centrum-revital.cz
e-mail:
martina.kormundova@gmail.com
Informace mobil : 725 145 409 , 607139798

Cena vstupenky: 200,- Kč.

