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Świecowanie i konchowanie uszu

Zabieg świecowania i konchowania uszu jest bardzo skuteczną metodą przywracania równowagi energetycznej
organizmu, wspomagającą inne terapie wiodace np. bioterapię lub hipnorelaksację.
ŚWIECOWANIE USZU
violetta1.jpg Jest naturalną metodą leczniczą wzorowaną na praktykach medycznych Indian Hopi, znaną w
czasach starożytnych w Tybecie, Egipcie i Chinach. Świecowanie uszu pozwala na osiągnięcie fantastycznych
rezultatów oczyczszających i uzdrawiających. Świece stosowane do zabiegu wykonane są z włókna lnianego
lub bawełnianego , które nasącza się woskiem pszczelim , sproszkowanymi ziolami , olejkami aromatycznymi i
ekstraktem miodu w odpowiednich proporcjach.
SKUTKI ZABIEGU - JAK DZIAŁA ŚWIECOWANIE ?
Podczas spalania się świecy wytwarza się podciśnieie w kanale usznym. Powstaje ono w skutek tzw. efektu komina i
prowadzi do dostrzegalnej regulacji ciśnienia zatok. Ponad 90% pacjentów opisuje obniżenie ciśnienia i uczucie
lekkości w okolicach uszu i w głowie. Podczas świecowania nagrzewająca sie blaszka przenosi łagodny, uspokajający
prąd ciepła i olejków ziołowych do wnetrza ucha. Ciepło powoduje stymulację obwodowego ciśnienia krwi, które
wzmacnia immunologiczny system obrony danego miejsca oraz zwieksza częstość krążenia limfatycznego. Ciepło
stymuluje punkty energetyczne ucha i powoduje prawidłowy obieg energii. Świecowanie jest przyjemnym i
skutecznym zabiegiem terapeutycznym.
WSKAZANIA DO ŚWIECOWANIA
* delikatne usuwanie nadmiaru woskowiny
* podrażnienie uszu lub zatok
* katar ( nieżyt nosa)
* szumy w uszach i "dzwonienie"
* energetyczne ożywienie w przypadku osłabienia słyszalności
* regulacja ciśnienia przy migrenach, bólach głowy, zapaleniu zatok oraz nieżycie nosa
* zakłócenia krążenia w uchu
* lokalna aktywacja limfy i procesów metabolicznych
* problemy z czystością widzenia i postrzegania kolorów, zmysłem powonienia oraz smaku
* kłopoty z zasypianiem
* zaburzenia ostrości słuchu, niedosłuch
* nadmierna pobudliwość nerwowa
* błędnikowe zaburzenia równowagi
* osłabienie układu immunologicznego
* stres i wzmożone napięcie mięśniowe- zwłaszcza okolicy szyjno-barkowej
* nerwice wegetatywne
* zapalenie zatok (nosowych, czołowych, szczękowych)
PRZECIWWSKAZANIA
* otwarty wyciek ropy z ucha
* perforacja błony bębenkowej
* uczulenie na produkty pszczele
ZASADY I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA ZABIEGU
Zabiegi powtarza się stosując dwu dniowe przerwy i zasadę trzech zabiegów w tygodniu: zabieg, dwa dni
przerwy, zabieg, znowu dwa dni przerwy i trzeci zabieg. Robi się tak dlatego, że zabieg uzdrawiania za pomocą
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świec Indian Hopi jest zabiegiem delikatnym, ale o wydłużonym działaniu, nie ma wiec potrzeby wykonywać
go codziennie ( chyba, że w ostrych przypadkach). Dajemy czas organizmowi na samoregulację.
DLACZEGO MINIMALNA SERIA ZABIEGÓW WYNOSI TRZY ?
Otóż zdarza sie, że już po pierwszym widać wyraźne wyniki świecowania, ale często dopiero po drugim lub
trzecim nastepuje wyraźna poprawa. Jeśli dolegliwość ustapi już po pierwszym świecowaniu to należy utrwalić
działanie zabiegu. Drobne dolegliwości ustepują po pierwszej serii zabiegów, przewlekłe natomiast wymagają
siedem i więcej zabiegów.
ZABIEG ŚWIECOWNIA USZU WYKONUJEMY TYLKO ORYGINALNYMI ŚWIECAMI O NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI , POSIADAJĄCYMI ATEST I PATENT FIRMY "ADAM WIŚNIOWIECKI" , GDYŻ
ZACHOWANIE WYSOKIEGO REŻIMU PRODUKCJI I PROPORCJI SKŁADNIKÓW GWARANTUJE
SKUTECZNOŚĆ TERAPII I UZYSKANIE PODCZAS ZABIEGU EFEKTU UZDRAWIAJĄCEGO.
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