Homeopatie a reflexní terapie
Kontakt:

Telefon:

E-mail:

Anna Samková

603 213 279

annasamkova§seznam.cz

Ceník služeb:
Homeopatická konstituční léčba:

1 500,- Kč

(Cena zahrnuje 1,5 - 2 hodinové vyšetření, podání prvního léku a 1. kontrolu po 2 měsících s event.
podáním dalšího léku nebo léku jiné potence.)

Akutní homeopatická léčba:

500,- Kč

(Cena zahrnuje převzetí případu a podání léku na akutní problém.)

Reflexní terapie chodidel, krku a zad:

500,- Kč

Reflexní terapie částečná:

250,- Kč

HOMEOPATIE je alternativní metoda léčby akutních a chronických onemocnění, která je
založena na principu „podobné léčí podobné“ oproti oficiální medicíně, která je založena na
principu, že zdravotní problém je třeba léčit lékem, který má opačný účinek. Homeopatie má
své hluboké kořeny v historii léčení starého Egypta, Řecka a jiných zemí. Homeopatii znovu
pro lidstvo objevil německý lékař Samuel Hahnemann, který se narodil ve městě Míšni 10. 4.
1755 v období významných společenských a politických změn v Evropě, kdy probíhala Velká
francouzská revoluce a průmyslová revoluce, která s sebou nesla změny i ve vědě. V této
době došlo k zásadním změnám i v myšleni, které se promítlo do hnutí nazvaném
osvícenectví. Celý život se dr. Hahnemann držel hesla „ten, koho nevyléčím, nemusí platit“.
2. 7. 1843 Hahnemann ve věku 88 let umírá. Výsledky jeho odborné práce v homeopatii
dnes rozvíjejí další homeopaté (lékaři i lékaři) na celém světě. HOMEOPATIE vychází je
založena na myšlence, že nikdo neonemocní náhodou. Chronickou nemoc člověk dostane
tehdy, když uvízne v určité situaci (žije v bludu), která neodpovídá realitě a tím dojde
k narušení jeho životní síly, která oživuje celý náš organismus. Nemoc má pro člověka ten
význam, že ho upozorňuje na tento rozpor. Pokud člověk však pozná význam své nemoci
pro svůj další život, tj. proč ji dostal, tak se z ní uzdraví, protože danou nemoc již
nepotřebuje. Člověk většinou pozná význam nemoci po podání správného homeopatického
léku (similima), a to cestou snů, situací do kterých se dostane aj. Největším překvapením je
pro nemocného, že se nejdříve jeho nemoc často na krátkou dobu zhorší, ale pak se
z chronické nemoci zcela uzdraví. HOMEOPATIE je výhradně přírodního původu, v rukou
poučeného člověka (lékaře i nelékaře) je neškodná, posiluje obranné síly organismu, je bez
vedlejších účinků (na rozdíl od alopatických léků), mohou ji užívat děti, těhotné a kojící ženy,
sportovci a může se stát velmi dobrou domácí první pomocí na akutní onemocnění či úrazy.
REFLEXÍ TERAPIE je založená na masáži reflexních bodů obvykle na spodní straně
chodidel, které odpovídají daným orgánům a částí našeho těla a jsou zakončením nervových
drah, procházející orgány a částmi těla. Pokud je některý orgán oslaben, tak příslušné místo
na chodidle bolí, a toho lze využít i pro diagnostiku zdravotních problémů. Reflexní masáž
chodidel kombinovaná s reflexní masáží šíje a zad je ideální pro celkové a hluboké uvolnění
těla.

