MAGICKÁ SVIEČKA Z VČELIEHO VOSKU
Dĺžka: 23 cm ,ktorá zabezpečuje
optimálne horenie
Forma: lieviková, takto vytvára žiadaný
liečebný efekt
Obsahuje: ľanové plátno, včelí vosk,
kurkuma, éterické oleje
Balenie: nylonový sáčok
KERMI: 2003/001385-1
Skladujte na tmavom, suchom a chladnom mieste!
VTSZ: 3406009000
Doba uchovania kvality je neobmedzená!

MAGICKÁ - T Á D É SVIEČKA
PÔSOBENIE A OBLASTI POUŽITIA FAREBNÝCH SVIEČOK TÁDÉ:

Biela sviečka: k o r u n n á č a k r a
Liečenie prevádzame buď medzi 6. – 7. krčným stavcom alebo na čele. Pri
krčných stavcoch – najprv si pacient sadne za stôl a hlavu si zloží na ruky,
takto sa stavce roztvoria a možnosť prúdenia energie bude väčšia.

Indigovo modrá sviečka:
čakra tretieho oka
Pacienta uložíme na chrbát,
sviečku umiestnime do
stredu čela a spálime. Tým
sa zlepší intuitívnosť,
vyjasnieva sa myseľ
(činnosť hypofýzy), stratia
sa migrénové bolesti hlavy
a zápal čelových dutín

Modrá sviečka: č a k r a h r d l a
Pacient leží na chrbte a sviečku vložíme
do priehlbinky pod krkom. Modrá
farba pôsobí ukľudňujúco na
sympatický nervový systém, napomáha
pri liečení uší, mandlí, priedušiek a tiež
znižuje horúčku.

Zelená sviečka: s r d c ov á
čakra
Pacient leží na chrbte,
sviečku umiestnime na prsnú
kosť. Na tejto čakre
prevádzame duševné liečenie
vo vzťahu k láske, ale dajú
sa tu liečiť aj príznaky astmy
a alergie.

Žltá sviečka: s l n e č n ý
p l e t e n e c, alebo ú s t r e d n á
čakra
Sviečku umiestnime do pupka
osobe ležiacej na chrbte, týmto
zabezpečíme prúdenie energie
okolitým orgánom, harmonizuje sa
imunitný a nervový systém.

Sviečka oranžovej farby: h a r a
čakra
Z jej mena vyplýva, že cez túto čakru
sa dajú liečiť ženské i mužské
pohlavné problémy ako napr.: zápal
vaječníkov, prostaty, ale dá sa použiť
i na liečenie frigidity a impotencie.
V tomto prípade umiestnime sviečku
cca 10 cm pod pupkom.
Sviečka červenej farby: k o r e ň ov á č a k r a
Liečená osoba leží na
bruchu, sviečku
umiestnime pred kostrčový stavec a spálime.
Tento spôsob je
vhodný na odstránenie
bolesti podbruška, zlatej žily, kŕčových žíl.
Červenou sviečkou
môžeme liečiť aj
miesta s nedostatkom
energie (tam, kde je
studená pokožka) na
ľubovolnej časti tela.

Sviečka čiernej farby:
antičakra
Liečiť môžeme cez tieto plochy –
priehlbina nad 1. krčným
stavcom, medzi krížovými
stavcami (4-5) a mäkký bod
vedľa kolenného kĺbu.
V takom prípade sa snažíme
o likvidáciu pocity strachu.

Skúsenosti:
Jeden z prípadov, kedy som používal sviečky na problémy spojené
s uhranutím a zlorečením mali veľmi zaujímavý priebeh aplikácie tak pre
klienta, ako aj pre mňa. Muž 40- ročný, pôvodom z Afriky, sa ocitol na koni,
uprostred davu, v Buši a všetci od neho žiadali pomoc ako od vodcu, aby im
pomohol a zachránil ich. Prvotný pocit radosti a slávy sa zmenil na chaotický
psychický tlak zodpovednosti a následnej úľavy z istoty, že všetko zvládne bez
ujmy a problémov. Ja som sa pritom spotil, zrýchlilo sa mi dýchanie, tlak aj
tep. Dym a smrad sálal nie len z čiernej sviečky, ale akoby bol okolo mňa
a klienta. Sviečka spočiatku horela normálne, ale vo výške asi 15cm sa začala
akoby zhasínať a vtedy to bolo najťažšie, stŕpli mi ruky, aj chrbát, ťažko sa mi
dýchalo. Po piatich minútach sa sviečka rozhorela čistým plameňom a nastala
úľava a pokoj. Obsah zvyškov vo sviečke bol jasne tyrkysový až ako síra,
s čiernymi kamienkami. Klientov pocit nevysvetliteľnej ťažoby a bolestí náhle
zmizol a už sa nevrátil.

Vaše zdravie je úspech TÁDÉ sviečok!
Výrobca: KAMILLA BIYÓ BT., Hungary
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