vesmírná objednávka

Vaše objednávka
byla vyřízena:
Můj kamarád vždycky
říkal, že pokud člověk něco
opravdu chce, že vesmír
se o to postará. Nazýval to
Vesmírná objednávka. A tak
jsem také jednu udělal. Je to
již přes deset let, co jsem si
vysnil velký statek v přírodě
a na něm terapeutické pobyty
a detoxikaci pod dohledem
profesionálů. V Tajemství se
píše, že nemáme přemýšlet
a spekulovat, jak to ona Vyšší
inteligence zařídí, jen tomu
máme věřit a těšit se z toho.
text a foto: Lukáš Bulín

A

tak jsem šťastný, že vám mohu představit právě otevírané centrum Tělo & Duše
v Koldíně. Koldín je malá vesnička u Chocně na Pardubicku, 1,5 hodiny autem z Prahy. Má asi 300 obyvatel, kolem jen lesy, pole, ryb-
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níky. A „náš statek”. Nutno říci krásný statek, jehož
součástí jsou nejen zmíněná pole a rybníky, ale také
renesanční zámeček ze 17. století – nejstarší stavba
v obci a bývalá konírna, kde je dnes pěkné ubytování
hotelového typu. Takhle pěkně to přede mě Vesmír
postavil, když mi do cesty seslal ty správné osoby .
A to načasování! Přes deset let jsem myšlenku
terapeutických pobytů nosil v hlavě a průběžně koncept upravoval, jak jsem získával zkušenosti a nové
znalosti. Původní představa zahrnovala hlavně půsty
či hladovky a mechanické očisty, jako je klystýr
a sauna. Postupně jsem přidával různé postupy čínské medicíny, ajurvédy a řízené detoxikace pomocí
informačních preparátů. Poslední roky jsem hodně
pracoval s biorezonací a různými přístroji, nejvíce
s německým Bicom Optima, který není jen generátorem frekvencí, ale umožňuje pracovat s tělu vlastními frekvencemi, které se z klienta snímají a terapeuticky upravené posílají zpět. Působí tedy opravdu
do hloubky, v rovině příčin.
Nyní mám prostor tyto metody zkombinovat
a vytvořit komplexní program, jehož jednotlivé
části se vzájemně nejen doplňují, ale i podporují.
Cílem není jen detoxikovat tělo nebo hubit patoge-

ny. To jsou jen prostředky na složité cestě ke zdraví.
Ke stavu zdraví, který si naše lidské tělo umí samo
nastolit a udržovat. A to je náš cíl, reaktivovat našeho vnitřního lékaře, probudit tuto neuvěřitelně
silnou a mocnou sílu, kterou v sobě nosíme. Vytvořit
v organismu takový terén, kde se dál nebude dařit
patogenům a parazitům, tak jako o tom mluvil Dr.
Bechamp, souputník známého Louise Pasteura. Bechamp tvrdil, že bakterie nejsou základní příčinou
onemocnění, ale že pouze vyrůstají na zkaženém
organickém podkladu. Sám Pasteur mu dal nakonec
zapravdu, když před smrtí prohlásil: „Antoine měl
pravdu, je to terén.” Medicína však dodnes uznává
jeho myšlenky, což je krásně vidět třeba u očkování
proti konkrétním patogenům namísto posilování
celého organismu (mimochodem život a rozpory
těchto dvou pánů je velmi zajímavý příběh, jak medicínu na velmi dlouhou dobu ovlivnily konexe, pomluvy a sebestřednost na úkor pokory a poctivého
výzkumu).

Náš přístup
Základem naší terapie je sedmidenní pobyt, který
lze samozřejmě individuálně prodloužit dle potřeb

klienta a jeho stavu. Během této doby klienti konzumují pouze čerstvé zeleninové šťávy. Denně takto vypijí šťávy z minimálně čtyř kilo zeleniny, rozdělené do osmi dávek. Složení šťáv je navrženo tak, aby
maximálně doplňovalo deficit mikronutrientů, který
je v naší populaci zcela bežný. Zároveň působí silně
detoxikačně. Vyloučení pevné stravy, masa, pšeničného lepku a mléčného kaseinu, spolu s doplněním
protizánětlivé kurkumy, vede k rychlé regeneraci
střevní stěny a tím i omezení její propustnosti, což
zlepšuje většinu autoimunitních poruch.
Nejvyšší prioritou při terapii mají blokády, které pokud nejsou odstraněny, působí jako kauzální
bloky – problémy se dokola vrací. Jde o různé hluboké blokády, následky traumat, úrazů, blokády
léky a vakcínami, ale také jizvou a různými srůsty.
Jizvy jsou velký problém a bez jejich odblokování
není zlepšení stavu trvalé, neboť narušují proudění
energie v meridiánech. Při terapii blokád pracujeme
s biorezonančním přístrojem Bicom Optima. S jeho
pomocí pak řešíme i psychosomatické vlivy díky jeho
schopnosti pracovat i v nízkých frekvencích. Díky
tomu dokážeme u mnoha problémů odstranit i jejich
skrytý psychický vzorec.
Další v pořadí je likvidace patogenů plazmovým generátorem. Nejde jen o dnes tolik populární parazity, ale hlavně o viry a bakterie. Žijí na této
planetě mnohem déle než my lidé a během našeho
miliony let trvajícího vývoje se dokázaly skvěle při-

způsobit a naučit se vytvářet v našich tělech ložiska.
Ta mají hlenový obal, který je chrání před imunitním
systémem a často i léky. Ještě zákeřnější je ale jejich
schopnost obsadit v mozku ty struktury (např. lobus
parietalis), které řídí příslušné složky imunity (protibakteriální, protivirovou…). Je to jako válečná
strategie – co nejrychleji vyřadit velení a pak obsadit
zbytek a ten postupně otravovat svými toxiny. Pokud
tato ložiska cíleně zničíme, dochází k silné reaktivaci
již zmíněného vnitřního lékaře.
Abychom minimalizovali detoxikační projevy,
které odumírání patogenů a vylučování toxinů
provází, pomáháme tělu s jejich vylučováním podpůrnými terapiemi. Každý klient během pobytu
několikrát absolvuje výplach střeva colonhydromatem, lymfodrenáže, ayurvédskou potní
kůru. Pomáháme tak tělu s vylučováním toxinů skrz
střevo, kůži a lymfatický systém. Dále podorujeme
játra, ledviny a detoxikaci pomocí Bicomu.
Po celou dobu s klientem pracuje naše psychoterapeutka, která se zabývá psychosomatikou,
řízenými meditacemi a dalšími technikami. Pomáhá
klientům získat vhled do jejich situace a uvědomit si,
proč se jim některé věci dějí a vracejí.
Samozřejmostí je i péče o pohybový aparát,
společné cvičení jógy, masáže, vycházky nordic
walking, kola a bazén.
Stav každého klienta průběžně sledujeme a na základě toho upravujeme jeho terapeutický plán. Po-

Derek O’Neill

P

řes více než 20 let Derek O’Neill mění životy
tisíců lidi na celém světě. Mezinárodně proslavený autor, motivující řečník, mistr učitel,
mistr v oblasti bojových umění a proslulý
filantrop, Derek inspiruje a povzbuzuje lidi ze všech
možných oblastí života prostřednictvím knih, které
napsal, workshopů, konzultací, multimédií a neúnavné humanitární práce.
Derek je poradcem vůdčích osobností v oblasti
podnikání, herců, muzikantů a politiků. Pomáhá jim
překonat hranice a přinést harmonii zpět do jejich
životů a práce. Dokáže lidem demonstrovat, že naše
nejvyšší ideály jsou nejenom v souladu se smyslem
pro podnikání, ale jsou ve skutečnosti základem našeho úspěchu, štěstí a naplnění.

Mistr učitel
30 let intenzivního výcviku bojových umění a mimořádné intuitivní schopnosti a odborné znalosti mu
pomohly dosáhnout titulu mistra a držitele černého
pásu. Derek se stal průkopníkem nové psychologie
„transformační terapie“. Jím objevená technika „Meč
a Štětec“ pomáhá lidem přeměnit jejich problémy
na pozitivní příležitosti, kdy „Mečem“ jsou odňaty
staré, negativní návyky a pomocí „Štětce“ lidem
pomáhá namalovat nový obraz vize jejich vlastní
budoucnosti.

Motivační
řečník
Derek je mistrem, který napomáhá lidem probudit neuvěřitelnou moudrost, kterou
má každý uvnitř své bytosti,
pomocí osvědčených technik, které navracejí lidem
harmonii a pocit naplnění. Přivádí generální ředitele na úroveň moudrých jogínů a moudré jogíny na
úroveň generálních ředitelů. Pracuje s manažery
z největších světových společností, provádí globální poradenství v oblasti řízení podniků, ale zároveň
pomáhá moudrým jogínům, kteří meditovali po
většinu svých životů, zaujmout pozici vůdců a ukázat lidem, jak žít život v souladu s naším nejvyšším
potenciálem.

Filantrop
Inspirován cestami po celém světě se Derek zaměřuje na pomoc při řešení globálních problémů, kterým
lidstvo dnes čelí. V roce 2012 byl oceněn filantropem
roku a jmenován velvyslancem pro Variety International Dětské Charity. Část SQ Worldwide výtěžku
jde na podporu humanitárního úsilí ve 13 zemích,
pomoci dětem, rodinám a zvířatům po celém světě,
kteří potřebují pomoc v oblasti dodávek potravin
a vody, oblečení, vzdělání a lékařské pomoci, pro-

užíváme F-Scan, EAV, testování na Bicomu, ale take
rozbory moči, pozorování Živé kapky v temném poli,
měříme hodnoty CRP pro stanovení míry zánětu
v těle a další metody. Cílem tedy není jen subjektivní
zlepšení, ale i zlepšení měřitelné, objektivní.
Snažil jsem se, aby naše pobyty byly opravdu
komplexní a nebyly jen o Těle, ale také o Duši. Díky
investorovi a jeho nadšení jsme si mohli dovolit nízkou zaváděcí cenu 10 800 Kč za týdenní pobyt,
který obsahuje vše výše zmíněné. Cena je platná na
termíny vypsané pro tento rok. Tak ji využijte!
Kromě zmíněných týdeních pobytů můžete přijet na prodloužený víkend, s partou kamarádů na
individuálně naplánovaný pobyt anebo, pokud jste
z Pardubicka, navštěvovat naše terapie docházkově.
Těším se na viděnou v Koldíně, místě, kde se plní
sny.

Dr. Lukáš Bulín,
M.D. (A.M.)

Alternativní medicíně se
věnuje přes 15 let. Studoval tradiční čínskou medicínu, různé detoxikační
techniky a homeopatii.
V Indii získal titul „Doktor
alternativní medicíny” se
zaměřením na TČM, homeopatii a výživu,
kde nyní pokračuje v PhD studiu. Působil
ve vlastní poradně v Praze, nyní otvírá
terapeutické centrum Tělo & Duše v Koldíně
na Pardubicku. www.teloaduse.cz

střednictvím našich partnerů, jako je Charita
SQ-Foundation.

Klíč k trvalému štěstí
Vytvořte své
štěstí teď a tady
Zveme Vás na setkání s mistrem učitelem,
Filantropem a mezinárodně proslaveným
autorem Derekem O’Neillem, který se s námi
podělí o vyzkoušené techniky, jak žít posilujícím a šťastnějším životem.
Skrze nezměrnou lásku, smysl pro humor a irské,
proslavené vyprávění příběhů Derek demonstruje,
jak rozpoznat spouštějící dynamiky a příčiny problému a jak aplikovat nejlepší metody k dosažení míru
a rovnováhy v životě; ne dokonalosti, ale skutečné
proměny a harmonie, které přicházejí s poznáním,
kým jsme a co nás činí šťastnými.
Více o Dereku O’Neillovi najdete na webových
stránkách www.DerekONeill.com
Cena workshopu je 600 Kč, pokud se zaregistruje
a zaplatíte do 17. září, na místě v den workshopu
720 Kč.

Zveme vás na workshop
s Derekem O´Neillem
Klíč k trvalému štěstí
19. 9. 2015 od 10.30–14.00 hod.
Palác Unitaria, Anenská 186/5, Praha 1
Kontakt a info: events@derekoneill.com
www.e-regena.cz
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