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Normální je být zdravý

V

čem jedinečnost léčebného
centra ALL 4 LIFE spočívá?
Pro mne byla úžasná a radostná informace, že do centra se
přicházejí uzdravit pacienti na
doporučení některých osvícených ostravských lékařů (z kožního, pediatrie,
neurologie, z centra bolesti atd.). Těch,
kteří se přesvědčili, že celostní (holistický) přístup – totiž to, že nelze léčit
žádnou část těla, aniž bychom neléčili
celek – má vynikající výsledky. A jsme
u stokrát omílaného tématu, že do celku, jehož součástí je třeba nemocná
kůže, nosní mandle, cukrovka nebo druhý krční obratel, neodmyslitelně patří
i duše. Každý lékař zná definici WHO
(Světové zdravotnické organizace), že
„zdraví je stav tělesné, psychické a sociální pohody“. V bodovém ohodnocení
zdravotních pojišťoven se to ovšem ještě neodrazilo. V běžných ambulancích je
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Noční vyhřátou Ostravou se rozléhají barevné tóny ze všech koutů světa velkolepého mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava a lidé se poddávají hojivým rytmům
afrických bubnů, šamanských chřestidel, didgeridoo, synthpopu, hiphopu, reggae či smyčcové klasice. Léčivé či vzrušující tóny hudby doléhají i do nedaleké vilky v této ostravské
lokalitě, kde sídlí centrum „ALL 4 LIFE“, které je členem Mediciny Alternativy z.s. S festivalem Colours of Ostrava mají společného jmenovatele. Já bych ho popsala jako barevnost
v žánrech, odevzdání se přítomnosti, radost ze zdraví těla a touha po lehkosti a obohacení
ducha všech.
bodově ohodnocen pouze letmý pohled
lékaře od kláves počítače směrem k pacientovi, následné zaměření na příznaky
coby následky potlačených příčin atd.
V léčebném centru ALL 4 LIFE se k pacientovi chovají trochu jinak.

Diagnostika
Přístup je tady založen na psychosomatice, tedy na snaze najít příčinu nemoci
v duši. Toto léčebné centrum učí své
klienty pochopit, že nemoc není trest
boží, ale pomocný, zvednutý ukazováček a barometr stavu mysli. Neboť hlava
souvisí s tělem. Soudě podle množství
vyléčených pacientů, kteří dojíždějí
i z daleka, se ostravskému centru (možná i díky trpělivosti, osvícení a jedinečnému napojení terapeutů na „intuitivní
vesmírnou databanku“) daří. Hlavním
pomocníkem na paletě terapií v tomto
centru je samozřejmě správná diagnos-
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tika. Psychosomatika mnohé odhalí, ale
přístroj diagnózu potvrdí nebo nasměruje. Přemluvit ho nelze a pro mnoho
pacientů je právě toto silným argumentem. V centru ALL 4 LIFE používají nelineární diagnostický přístroj na biorezonančním principu Oberon Titanium
Quantum a kondiční orgánový scanner.
Přístroje pracují na principu spektrální analýzy vířivých magnetických polí
organismu a zachytí stavy i změny vlnových charakteristik tělních tkání,
buněk, chromozomů, separátních enzymů a hormonů. Vidí viry, plísně a bakterie. Na rozdíl od ultrazvuku, CT, nebo
magnetické rezonance, které čtou jen
následné morfologické změny orgánů,
tento přístroj upozorní dopředu na pouhá energetická oslabení orgánů a jejich
možné selhání. Je docela užitečné tuto
terapii aplikovat preventivně, případně
si nechat průběžně kontrolovat účinky
léčby, potravinových doplňků či bylin.

Oscilační terapie
Po analýze celkového zdravotního stavu
se provádí opravná, bezbolestná oscilační terapie. Děje se tak plazmovým generátorem RPZ 14. Jeho princip spočívá v kontrole požadované frekvence. Neexistují
dvě molekuly v těle, které by měly stejnou
frekvenci nebo energetický popis. Kmitočet je společně s nosnou vlnou přenesen
na výstupní trubici podobné rentgenové
lampě, avšak naplněné inertním plynem.
Trubice se chová jako směrová anténa.
Význam nastavitelnosti a kontroly kmitočtů spočívá v tom, že každý patogenní
organismus má jiné chemické složení
a proto i vlastní molekulární vibrační
poměr. Díky potřebné vlnové délce s příslušnými vysokofrekvenčními impulsy,
INZERCE

dopadají na nežádoucí patogenní mikroorganismus – bakterii, parazita, viry nebo
plísně – a impulsy s příslušnou frekvencí
je likvidují. Patologické signály v těle se
tímto působením obracejí na fyziologické. Současně se harmonizuje elektromagnetické vlnění v těle. Jsou tak aktivovány sebeuzdravovací procesy.

Tajemná řeč chodidel
I na chodidle máme paletu našeho těla
s tajemnou řečí. To údajně znali už naši
předkové před 5 tisíci lety – na všech zakončeních těla jsou i nervová zakončení,
a tedy reflexní plošky všech lidských orgánů. Terapeutky v centru ALL 4 LIFE
nešly až tak daleko do historie, jsou ale
pokračovatelkami školy Ing. Jiřího Janči, CSc. Reflexní terapií přes chodidla
poskytují maximální účinek reflexních
propojení, obnovují tok životní energie, pomáhají eliminovat chronickou či
akutní poruchu daného orgánu a současně harmonizují jeho činnost. Metoda je
vhodná pro všechny věkové kategorie, od
miminek až po seniory. Je neocenitelná
v oblasti prevence a diagnostiky, protože
přesně definuje příčiny potíží. Ony totiž
nemusí a většinou nejsou přímo v nemocném orgánu, ale sídlí někde jinde.
Když na barevnou paletu služeb připočítáme lymfatické masáže, léčbu alergií,
odborné výživové poradenství, detoxikaci organismu fytoterapií, skupinové
terapie pro mateřské školky, terapie
sportovcům a především skvělou pověst, nedivím se, že vyšli vstříc dojíždějícím klientům z Čech a rezonují tak
s nimi i v Praze, ve své pobočce RESONANCIA.

Bc. Věra RACKOVÁ
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