
PYRAMIDY, KTERÉ NELÉČÍ

Pracovala jsem dva roky ve sve�m oboru v jedne�  s�vy�carske�  priva� tní� klinice.

Jednoho dne se tam objevila pacientka s ne�c�í�m velmi neobvykly�m.
Jedna její� noha byla dvojna� sobne�  silna�  než�  ta druha� .
Toto se u� dajne�  vyvinulo be�hem ne�kolika me�sí�cu�  a pry�  
bež jake�koliv pr�í�c�iny.
„Nejí�m nic nove�ho, nepiju nic jine�ho než�  pr�edtí�m.
Nic jsem nežme�nila.
Proc� se mne�  to stalo?
Tomu nerožumí�m?!“

Pr�i prohlí�dce její�ho te� la jsem žjistila, ž�e lymfaticky�  pru� tok je v jedne�  pu� lce te� la extre�mne�  
silne�  blokovany� .
Mimo to se v te� le nacha�žely na ru� žny�ch mí�stech ve� ts� í� vodní� usaženiny.

Bylo mne�  jasne� , ž�e její� te� lesne�  symptomy byly vyvola�ny silne� js� í�mi vne� js� í�mi vlivy.

Po podepsa�ní� reversu odvežli tatí�nek s maminkou Sylvii 
ž nemocnice pr�í�mo ke mne� .
Dve�  a pu� l hodiny jsem 
reflexní� terapií� a s pomocí� 
ne�kolika dals� í�ch metod 
pracovala s te� lem dí�venky. 
Lymfaticka� proude�ní� v leve�  
nože byla velmi žblokova�na.

Levá noha reprezentuje v

psychosomatice emocionální kroky.

Po první� hodine�  manua� lní� terapie žac�ala dí�vka nohu
i chodidlo ope�t cí�tit, ale nemohla ji jes�te�  ovla�dat.
Doporuc�ila jsem Sylvii ne�kolik cviku�  a pr�es� la k pr�í�c�ine�  te� to te� lesne�  situace.

K u� divu pr�í�tomny�ch rodic�u�  jsem ji oslovila slovy:
„Tobe�  se nechce chodit do s�koly, viď? Ta paní� uc�itelka 
ti vadí�, hlavne�  její� chova�ní� a nara�ž�ky. Vy dve�  si proste�  nesedí�te.“
Sylvia ky�vla hlavou na souhlas a rodic�u� m pr�ipomne� la, 
ž�e jim to sta� le r�í�ka� .
Vs�e se v te� to s�kolac�ce pr�í�c�ilo a ta nechuť, vnitr�ní� odpor a vžpoura vedly k extre�mní� 
reakci její�ho te� la.



My lidé vysíláme impulsy a tyto přistávají i ve svalovině. Naše tělo nám svými 
reakcemi ukazuje,
jak se nám uvnitř emocionálně daří.

K doma�cí�m u� kolu� m, ty�kají�cí�m se te� la mlade�  ž�eny, pr�ibyly jes�te�  dals� í�, ktere�  byly urc�ene�  
pro žme�ny její�ho chova�ní� a její� psychiky.

Co má být církev?
Ví�ra a ochrana a spra�va a oc�ista a u� tulek a teplo a vyžna�ní� a duchovní� hodnoty a 
oddanost a u� te�cha a du� ve�ra a vys�s� í� spravedlnost a pokora a oddanost a la� ska. 

Co nemá činit církev?
Zneuž� í�vat moc - lha� t - použ� í�vat - žražovat - oslavovat materia� lní� statky ví�ce než�  duchovní�

Někdy je pro nás obtížné zvládnout, co nám je naloženo a věřit, že na to máme sílu.

Učíme se chápat, že není důležité, jaký máme program, ale to, jak s ním naložíme.


