AKUPUNKTURA PRI PODPORI IMUNSKEGA SISTEMA
IN LAJŠANJU SIMPTOMOV OBOLENJ ZGORNJIH DIHAL
(brez uporabe igel, za domačo uporabo)

V teh težkih časih, ko človeštvo napada COVID-19, je smiselno uporabiti vse naše znanje, da bi
omejili možno izpostavljenost nevarnosti, in sicer z družbenim distanciranjem, samoizolacijo in
izvajanjem higienskih priporočil. Prav tako je pametno uporabiti vsa potencialna sredstva, ki so
nam na voljo za ohranjanje zdravja in dobrega počutja, da bi z njimi povečali odpornost proti
okužbam in podprli naš odziv na simptome v primeru, da smo že okuženi.
V zadnjih mesecih smo ob drugačni uporabi že znanih metod za krepitev imunskega sistema
prišli do zanimivih odkritij, ki jih v tem času lahko uporabljate za zaščito svojega zdravja in vam
jih razkrivamo v nadaljevanju.
Akupunktura je starodavni pristop v tradicionalni kitajski medicini za zdravljenje različnih stanj s
stimulacijo določenih točk na koži z iglami. Raziskave kažejo, da lahko poveča odpornost proti
boleznim posameznika in zdravi simptome bolezni.
Mi smo uporabili novo metodo stimulacije akupunkturnih točk s pomočjo 3x3 cm velikih kožnih
obližev brez uporabe igel. Terapija z obliži tako traja precej dlje kot tista z iglami, saj se obliži na
koži obdržijo v povprečju 4 do 7 dni, nameščate in uporabljate pa jih lahko sami doma, brez
pomoči zdravnika ali terapevta.
Obliži se v Združenih državah Amerike prodajajo pod imenom 5 Minute Relief Patches in v
Evropi pod imenom Recovery Patches. Ob stiku s kožo obliži oddajajo izredno nizko
elektromagnetno frekvenco (ELEMF) na akupunkturnih točkah. Obliži nimajo stranskih učinkov
in ne vsebujejo nobenih zdravil, kemičnih spojin ali rastlinskih izvlečkov. Lahko jih uporabljate s
katerimi koli zdravili, suplementi ali terapijo, saj nimajo kontraindikacij z njimi.
Frekvenčne obliže Recovery smo v zadnjem mesecu uporabljali pri omejenem številu pacientov
v ZDA in Evropi s hudimi akutnimi simptomi, podobnimi gripi, kot so kašelj in oteženo dihanje.
Obliže smo uporabljali kot dodatek k njihovemu rednemu zdravljenju. Pri teh pacientih smo
opazili bistveno hitrejše izboljšanje simptomov ter skrajšanje okrevanja v primerjavi s pacienti
brez obližev in samo z rednim zdravljenjem. Med njimi so bili trije pacienti starejši od 65 let, ena
pacientka pa je stara 85 let. Vsi pacienti so preživeli in zelo hitro popolnoma okrevali. Nihče od
teh pacientov v času uporabe obližev ni bil testiran na COVID-19.
Frekvenčni obliži Recovery so odlična rešitev za domačo uporabo, ki je popolnoma alternativna
priznani akupunkturi.

Priporočamo, da si PREVENTIVNO, za zaščito imunskega sistema, obliže nameščate na naslednje
akupunkturne točke:
-

B36 (na obeh straneh telesa, na hrbtu na lopaticah): za povečanje odpornosti proti
boleznim, posebej proti prehladu in gripi
K27 (na obeh straneh telesa, pod ključno kostjo): za povečanje odpornosti proti
boleznim in podporo delovanju pljuč, za lajšanje kašlja in bolečin v prsih

Pri simptomih in težavah, kot so kašljanje, bolečine v grlu, problemi z dihanjem, vnetje pljuč, pa
poleg zgoraj naštetih uporabite še naslednje točke:
-

LU1 (na obeh straneh telesa, ob straneh prsnega koša, pod rameni): za lajšanje kašlja,
astme, bronhitisa in vseh težav z respiratornim sistemom
B38 (na obeh straneh telesa, malo pod točkami B36): za krepitev odpornosti proti
boleznim, za lažje dihanje in sproščanje pritiska v prsih, za izboljšanje spanca
ST36 (na zunanji strani nog, 4 prste pod kolenom): za dvig splošne odpornosti, za več
moči v telesu, za lajšanje ali odpravljanje problemov z dihanjem, kašljem in astmo

POZOR: pri uporabi obližev je nujno pitje zadostne količine vode.
Več informacij o frekvenčnih obližih lahko najdete na spletni strani: www.biofieldcare.com

NE TRDIMO, DA IMAMO ZDRAVILO ZA COVID-19, LE POROČAMO O ODLIČNIH REZULTATIH PRI
LAJŠANJU SIMPTOMOV OBOLENJ ZGORNJEGA RESPIRATORNEGA SISTEMA Z NOVO METODO
BREZIGLIČNE AKUPUNKTURE. AKUPUNKTURA JE DOBRO UVELJAVLJENA IN PRIZNANA ŽE VEČ
TISOČ LET.
Opozorilo: Obliži niso zdravilo za COVID-19. Obliže Recovery lahko kot breziglično akupunkturo
uporabljate kot podporo pri ostalih priporočilih za ohranjanje zdravja in kot lajšanje za težave
pri obolenjih zgornjega respiratornega sistema. V primeru poslabšanja simptomov se obrnite na
svojega zdravnika.
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