JSME
skutečně zdraví?
Dnešní medicína nabízí mnoho možností jak napravit v našem
těle to, co se nám porouchalo. Někteří vyhledají svého lékaře,
ale je mnoho těch, kterým pomůže a poradí například alternativní medicína. O těchto možnostech léčby jsem si povídala
s paní Věrou Pitnerovou, která založila Klub Zdraví. Zajímalo
mě, co nás čeká při návštěvě jejího Klubu Zdraví.
Co Vás vedlo k založení Klubu Zdraví?
Před patnácti lety mi řekl můj ošetřující
lékař: „A co byste chtěla ve svém věku?“
Tahle věta mě dostala do varu a to mi tehdy
bylo jen třicet.
Řekla jsem si, vždyť mám před sebou dalších šedesát let a znám plno starších lidí,
kteří nemají zdravotní problémy. Tak jsem
se pustila do studia tzv. alternativní medicíny. Její metody a principy jsem zkoušela na sobě. Vznikl Klub zdraví v Přerově
a poté další pobočky po celé české republice a nyní pomáháme lidem, kteří chtějí
prožít plnohodnotný život. Sama jsem
ve 44 letech porodila zdravou dceru a společně si v rodině užíváme krásné chvíle.
Máte širokou nabídku služeb. Co všechno klienti u Vás mohou navštívit?
Klienti u nás mohou využít různorodou nabídku služeb především:
Z oblasti zdraví můžeme nabídnout
poradny:
lékařská - klub zdraví úzce spolupracuje
s několika dalšími předními odborníky (lékaři, maséry a psychoterapeuty…), s jejich
pomocí se snaží zkvalitnit nabízené služby
svým klubovým členům i zákazníkům.
léčitelská - řešíte důležité situace? Poddáváte se stresu? Najdeme podstatu vašeho
problému pomocí diagnostiky vaší karmy.
U nás v klubu zdraví můžete navštívit pana
Karla Reidla, homeopatickou poradnu Naděždy Tomšů (profesionálního poradce
v klasické homeopatii).
poradna pomocí přístrojů - digitální EAV TOPOGRAFIE / diagnostika
z ušního boltce a další, která pomohou
komplexně vyhodnotit stav zatížení organismu, zjistí stav jednotlivých orgánů, vyhodnotí vhodnost potravin atd.
Z oblasti péče o tělo nabízíme:
Solární služby, které připraví pokožku
na letní slunce a pomohou i při kožních
problémech.

Počítačový program tvarování
postavy Bodyter - je určený k zajištění rozpadu a odplavení tukových buněk,
k zeštíhlení, zpevnění a vytvarování těla,
k poporodnímu ošetření.. masáže- zde nabízíme relaxační masáže, masáže lávovými kameny, masáže hlavy, thajská masáž
nohou, thajská celotělová masáž.
Bylinná parní lázeň - je staroindická
procedura z AJURVEDY. Procedura napomáhá: eliminaci vaskulárního napětí, zlepšuje krevní oběh, zvyšuje tonus a pružnost
tkání, upravuje metabolismus a navozuje
relaxaci.
Fotodepilace - mechanismus trvalého odstranění chloupků pomocí pulsního
světla a VPL.
Nabídka doplňků stravy
Produkty jsou určeny pro každého, kdo
si chce udržet dobrou kondici, sílu, kdo
si chce cíleně uchovat zdraví a zlepšit svůj
životní styl.
S jakými zdravotními problémy k Vám
lidé nejčastěji přicházejí?
Většinou se týkají problémů v rodině,
partnerských vztahů, bolestí pohybového
aparátu, nemocnosti dětí, hubnutí, neplodnosti, přípravy na těhotenství, alergií, osteoporózy a celé řady dalších.

Co je to Oberon?
Oberon je diagnostický a harmonizační
přístroj patřící v celostátní medicíně k nejmodernějším.
Přístroj Oberon dokáže vyhodnotit:
disbalanci cholesterolu, tlaku, funkci
štítné žlázy, osteoporózy, aterosklerózy
i stupeň překyselenosti a degeneraci jednotlivých orgánů.
nedostatky ve stravování, zda je v organismu dostatek vitamínů, minerálů, aminokyselin, bílkovin a stopových prvků
velmi přesně vyhodnotí psychický stav
vnímání vnější reality, sebe sama i celkové
nastavení myšlení.
Co nového připravujete do budoucna?
Naše snažení sklízí dobré ovoce a klienti i členové klubu jsou s našimi službami
spokojení, doporučují nás svým přátelům
a známým. V naší anketě mají klienti zájem o rozšíření našich služeb i na Slovensko a do zemí EU. Rádi přivítáme nové
možnosti a pomůžeme získat zdraví fyzické i psychické v nových místech i novým
zájemcům.
Hodně zdraví a radosti přeje
Klub zdraví a wellness.

Zabýváte se čínskou medicínou?
Ano naše principy vycházejí z filozofie čínské medicíny, kdy je na zdraví nazíráno jako stav dokonalého dobrého zdravotního stavu, ale v západní medicíně je
definice zdraví jako nepřítomnost nemoci.
Úkolem je
zharmonizovat člověka a odstranit příčinu nemoci. Ten, kdo
je v harmonii, je totiž ve fyzické, psychické a duševní pohodě. Pokud ale v pořádku
není, projeví se nerovnováha v energetických drahách.
Různé bolesti mohou být jen na energetické rovině, a proto je nelze diagnostikovat
lékařskými přístroji.
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