


Slová uznania pre knihu Inny Segal

!O VÁM HOVORÍ VA"E TELO
Táto kniha získala medzinárodnú podporu mnoh!ch 

prominentn!ch lekárov, zdravotn!ch sestier, psychológov, 
autorov bestsellerov a prírodn!ch lie"ite#ov.

„Kniha !o vám hovorí va"e telo je skuto!ne jednoduch"m sprievodcom na ceste 
k dokonalému obnoveniu vá#ho zdravotného stavu a k ozdraveniu vá#ho $ivota. Inna Segal 

v nej predkladá neocenite%né poh%ady na zdroje chorôb a ochorení a ponúka praktické 
rady, ktoré mnoh"m %u&om nepochybne pomô$u vylie!i' sam"ch seba. Pre!ítajte si teda 
túto knihu a získajte vedomosti, ktoré vám prinesú tak" $ivot, ak" si skuto!ne zaslú$ite.“

— MUDr. Bernie S. Siegel,  
bestsellerov! autor rebrí"ka New York Times  

a autor knihy Láska, medicína a zázraky

„Kniha !o vám hovorí va"e telo je vzru#ujúcim a v"sti$n"m dielom! Mojou najvä!#ou 
tú$bou je, aby sa toto posolstvo uzdravovania dostalo do s(dc a tiel %udí na celej planéte 

a aby v#etci prekypovali zdravím!“
— MUDr. Christiane Northrup,  

bestsellerová autorka rebrí"ka New York Times  
a autorka knihy !enské telo, "enská múdros#

„Kniha !o vám hovorí va"e telo vás nau!í na!úva' signálom vlastného tela a ú!inn"mi 
lie!ebn"mi metódami a princípmi vás krok za krokom dovedie k dobrému zdravotnému 

stavu. Inna Segal vysvet%uje a názorne opisuje, ako my#lienky, pocity a energia ovplyv)ujú 
na#e zdravie, tak$e múdros' ná#ho tela u$ nebude tajomstvom, ale ú!inn"m radcom pri 

premenách v#etk"ch oblastí $ivota.
— Jack Canfield,  

spoluautor série publikácií Slepa$ia polievka pre du%u®  
a autor knihy Pravidlá úspechu™

„Táto znamenitá kniha nie je ur!ená iba chor"m. Inna Segal v nej poskytuje jednoduché, 
ale ú!inné cvi!enia, ktoré pomô$u vníma' vlastné telo a vnútornú múdros' a na#tartova' 

fyzické, psychické a emocionálne uzdravovanie na najhlb#ej úrovni, aby sme mali #'astn", 
zdrav" a naplnen" $ivot.“

— MUDr. Hyla Cass,  
autorka knihy Natural Highs (Ako sa jednoducho cíti#  dobre)  

a b!valá odborná asistentka klinickej psychiatrie  
na Lekárskej fakulte Kalifornskej univerzity UCLA

„Na za!iatku som bol skeptick". No po vyskú#aní som zistil, $e táto kniha robí zázraky. 
Jednoducho to funguje a mô$e vás to vylie!i' .“

— MUDr. Roger Cole,  
#pecialista na onkológiu a paliatívnu starostlivos$,  

bestsellerov! autor knihy Mission of Love (Misia lásky)



„Aj ke& e#te presne neviete, !o vám je, táto kniha vám pomô$e za!a' sa uzdravova' a pod 
Innin"m vedením sa dokonca mô$ete aj sami vylie!i'!“

— MUDr. Jerry M . Rosenbaum,  
spoluautor knihy What´s Wrong with Me? (&o mi vlastne je?)

„Vrie #l$ , na"tvan%, vnútorne rozorvan%, boles& v srdci, slabos& v kostiach, blednú& 
od závisti, krútia sa $revá, vrie krv, visí na krku, rana do chrbta, vyrazen% dych, 

bezhlavé rozhodnutie, chor% na smr& – v na#om jazyku pre$íva starodávna múdros' 
o pôvode mnoh"ch chorôb. !o vám hovorí va"e telo vám umo$ní rozpozna' jedovaté 
vplyvy podvedom"ch presved!ení a emócií, oslobodi' sa od nich a vyda' sa po ceste 

samolie!enia.“
— MUDr. Robin Youngson,  

zakladate% Centra pre súcit v zdravotnej starostlivosti

„Pou$ila som mnohé z uveden"ch postupov  
a zlep#enia v kvalite môjho $ivota sú skuto!ne pozoruhodné.“

— Mary-Anne Gallagher,  
psychologi"ka

„Inna nám ukazuje, ako máme porozumie' znameniam ná#ho tela a ako s ním 
komunikova' . Nádherne sa jej podarilo prekro!i' &al#ie hranice mo$ností v oblasti 
preskúmanej psychológmi: múdros' , ktorú nám dáva na#e telo. Táto kniha je plná 

u$ito!n"ch poh%adov do ná#ho vnútra aj do spôsobov holistického $ivota.“
— Rob Hilliar,  

psychológ

„Rady a techniky Inny Segal sú skuto!ne ve%mi ú!inné. Ako lekár s mnohoro!n"mi 
skúsenos'ami v oblasti lie!ebn"ch terapií sa mô$em zaru!i' za presnos' a praktickos' 

Innin"ch odporú!aní. Radím v#etk"m zakúpi' si túto knihu. Má potenciál sta' sa klasikou 
na poli lie!enia prepojením tela a mysle.“

— Dr. Ralph Ballard, MBBS,  
homeopat a klinick! hypnoterapeut

„Odha%te svoju vnútornú inteligenciu a zme)te svoj $ivot! Túto mo$nos' vám dáva kniha 
Inny Segal. !o vám hovorí va"e telo je vynikajúco napísaná, praktická a nápaditá príru!ka 

typu „urob si sám“, ktorá vám pomô$e vylie!i' ak"ko%vek zdravotn" problém vlastnou 
intuíciou. Mô$e by' t"m správnym sprievodcom na va#ej ceste k dobrému zdraviu.“

— MUDr. Tim Bajraszewski,  
v#eobecn! lekár

„Innina kniha o základn"ch a energetick"ch prí!inách chorôb je najobsiahlej#ím textom 
svojho druhu. Inna pí#e #t"lom, ktor" tieto dôle$ité informácie jednoduch"m spôsobom 

sprostredkúva ka$dému, kto sa zaujíma o vplyv emócií na vznik ochorení. Osobitne 
pôsobivo sú uvedené meditácie, ktoré z tejto knihy robia nielen ú$asn" zdroj teoretick"ch 

poznatkov, ale hlavne praktick"ch rád.
— Darren Walsh,  

#pecialista na akupunktúru a "ínsku medicínu
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XI

PO#AKOVANIE

C HCELA BY SOM SA P O !AKOVA"  svojmu man$elovi Paulovi, ktor" ma podporuje vo v#et-
kom, do !oho sa pustím, nech je to akoko%vek náro!né. In#piruje# ma k tomu, aby som 

bola lep#ím !lovekom, a podporuje# ma pri písaní kníh, ktoré pomáhajú %u&om zmeni' $i-
vot. Tvoj !as, trpezlivos' a tvoje postrehy mi umo$nili získa' potrebné informácie a napísa' 
túto knihu. *akujem ti za tvoju lásku a tvorivé nápady.

*akujem za lásku svojim de'om Raphaelovi a Angeline. V&aka vám moje srdce mô$e 
rás', poci'ova' hlbokú rados' a oce)ova' $ivotne dôle$ité veci.

Som v&a!ná svojim rodi!om Lene a Koljovi, ktorí má neustále podporujú v lie!ení, písa-
ní a u!ení. Som ve%mi hrdá na svoju mamu, ktorá absolvovala v#etky moje kurzy a pre!ítala 
v#etky moje !lánky. Som dojatá, ke& vidím, ako sa mení# skrz duchovné lie!enie a múdros', 
ktorú si v sebe objavila. Si ú$asná.

Rada by som sa po&akovala v#etk"m !lenom mojej rodiny, najmä bratovi Maratovi, ktor" 
je ve%mi láskav"m bratom, v$dy ochotn"m pomôc'. Si tu pre m)a v$dy, ke& 'a potrebujem, 
a ja si hlboko vá$im, $e 'a mám. Mám 'a rada.

Svojej ú$asnej sesternici Jenny &akujem za jej nad#enie, podporu a ochotu po!úva'. Rada 
s tebou zdie%am svoju cestu, sledujem 'a, ako sa mení#, rastie# a stáva# sa duchovnou, sil-
nou a pozoruhodnou bytos'ou, ktorú v tebe vidím. Mám 'a rada a vá$im si 'a. Si mojou 
in#piráciou.

Svojim star"m rodi!om Emme a Mishovi &akujem zato, $e mi ukázali, !o to znamená by' 
odvá$na a bojova' o $ivot. Ste po$ehnaním v mojom $ivote.

Som nesmierne v&a!ná svojmu austrálskemu a novozélandskému vydavate%ovi Tonimu 
Carminemu Salernovi. A moja v&aka patrí aj Tanyi za edi!nú !innos' a Michaelovi za gra-
fickú úpravu.

Rada by som vyjadrila v&aku Dr. Leventovi Efemu, tvorcovi ilustrácií, za jeho umeleckú 
zru!nos' a znalosti %udského tela. Pracova' s vami mi bolo rados'ou.
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*akujem aj svojmu hudobnému re$isérovi Phillipovi Gelbachovi za in#pirujúci prínos 
k audioprogramom Visionary Intuitive Healing (Intuitívne lie!enie pomocou vizualizácií).

Zárove) &akujem svojim klientom a ú!astníkom seminárov zato, $e sú ochotní vyskú#a' 
lie!ebné postupy, ktoré ich u!ím, !ím mi umo$)ujú vykonáva' tú najlep#iu prácu na svete. 
Hoci nie je naj%ah#ia, nesmierne ma nap+)a. Neviem si predstavi' ni! lep#ie ako sledova' 
%udí, ktorí sa menia pred mojimi o!ami.

Svojim priate%kám Jenny, Helen, Lube, Marine a Sarah &akujem zato, $e do môjho $i-
vota priná#ajú zábavu, smiech a rados'. Som ve%mi #'astná, lebo viem, $e sa na vás mô$em 
spo%ahnú'.

Môjmu ú$asnému priate%ovi Piotrovi &akujem za bezv"hradnú lásku, trpezlivos' a pod-
poru. Môj $ivot u$ nikdy nebude tak" ako predt"m. V&aka ti za prekrásne odevy, ktoré pre 
m)a navrhuje#.

*akujem Esther za lásku, entuziazmus, dôveru a podporu mojej práce vo Francúzsku. 
V&aka patrí aj Virginii, Rogerovi-Emmanuelovi, Marie-,érèse, Marie-Pier Pascal a mno-
h"m &al#ím, ktorí mi pomáhali, podporovali moju prácu a sprostredkovávali ju &al#ím %u-
&om vo Francúzsku a v Európe.

Svoju vrelú v&aku vyjadrujem Dawn Reading, ú$asnej redaktorke a vernej priate%ke. *a-
kujem Faye Wenke zato, $e verí mojej práci a odporu!ila túto knihu vydavate%stvu Beyond 
Words.

Na záver vyjadrujem osobitnú v&aku Cynthii Black z vydavate%stva Beyond Words za 
podnety a entuziazmus a Judith Curr z Atria Books za v#etku podporu. A taktie$ v#etk"m 
!lenom tímu Beyond Words, ktor"mi sú: Richard Cohn, Jenefer Angell-Mros, Lindsay 
S. Brown, Devon Smith, Danielle Marshall, Whitney Quon, ako aj moja ú$asná reklamná 
mana$érka Peg Booth, ktorej &akujem za jej oddanú prácu. Práca s tímom vydavate%stva 
Beyond Words bola ako splnenie najkraj#ieho sna. Va#a láskavos', starostlivos' a zaniete-
nos' na m)a zapôsobili, in#pirovali ma a posunuli ma &alej. *akujem vám z celého srdca.
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PREDSLOV

! O VÁ M H OVO R Í VA ! E T E L O je, ako u$ prezrádza podnadpis knihy, jednoduch"m návodom. 
Mo$no sa ale sp"tate: Pre$o potrebujem návod a na $o vlastne je? Moja odpove& znie, 

$e táto kniha pre vás mô$e by' návodom k takému spôsobu $ivota, ak" ste skuto!ne chceli 
vies'. To sa, $ia%, vä!#ine %udí nedarí. Ka$dé pondelkové ráno sa dozvedáme o stále po!etnej-
#ích samovra$dách, m(tviciach, chorobách a infarktoch. Myslím si, $e na#e telo sa nám sna$í 
da' jasne najavo, ako ná# $ivot, zamestnanie, vz'ahy a postoje vpl"vajú na na#e zdravie.

Ak nevnímame svoje pocity a signály, ktoré nám na#e telo dáva, domnieva sa, $e si $ivot 
neu$ívame, a bude sa nás sna$i' zbavi' tohto $ivota !o najskôr. Myslím si, $e to je posolstvo 
tejto knihy – presta' $i' $ivot svojho nepravého ja, ktor" vám vnútili iní, a brzdi' nie seba, ale 
to, !o vás zabíja. Vnímaním signálov vá#ho tela si vlastne zachra)ujete $ivot.

Kniha !o vám hovorí va"e telo je ve%mi praktická a zameriava sa na vá# $ivot a vá# !as. 
-ítajte teda &alej a nechajte sa zavies' na cestu nového $ivota prostredníctvom slov, ktor"m 
rozumiete, a aktivít, ktoré doká$ete vykona'. Za$ite znovuzrodenie a dajte svojmu telu naj-
lep#í zdravotn" stav t"m, $e mu dovolíte uzdravi' vás.

Ozdraven" $ivot má mnoho v"hod. Jednou z nich mô$e by' vylie!ená choroba. Tak ako 
baktérie, vírusy a rastliny menia svoju genetickú #truktúru, aby boli odolné vo!i antibio-
tikám, o!kovaniu a zmenám po!asia, tak sme schopní meni' sa aj my. Pre nás je to ove%a 
náro!nej#ie, preto$e na#e $ivoty sú omnoho komplikovanej#ie, ale ak sa nau!íme na!úva' 
signálom na#ich inteligentn"ch buniek a vytvoríme si vnútorné prostredie podporujúce $i-
vot, proces samolie!enia sa mô$e sta' !astej#ím javom.

Ale najprv musíte by' ochotn" za!a' vníma' svoje telo a pocity, a ne$i' osamotene vo 
svojej hlave a my#lienkach. Nev#ímavos' a lieky nie sú správnou reakciou na va#e pocity. 
Ako raz povedal jeden právnik v !ase krízy (a by' právnikom mô$e by' vá$nou chorobou): 
„Pri#iel som k záveru, ktor" bol nanajv"# rozumn", celkom logick", a úplne nesprávny, pre-
to$e, k"m som sa u!il prem"#%a', takmer som pri#iel o schopnos' cíti'.“
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Mnohí %udia nechcú vníma' svoje pocity, preto$e pocity mô$u by' bolestivé. Vä!#ina 
%udí vyrastá s presved!eniami, pod%a ktor"ch skôr zomrú, ne$ by pod%a nich dokázali $i'. 
Potrebujú sa zbavi' svojej trpkej minulosti a prenies' sa cez negatívne názory rôznych auto-
ritatívnych osobností, ak"mi sú rodi!ia, u!itelia, úradníci, lekári a &al#í.

Ú!inok slov na deti do veku #iestich rokov je hypnotick" a ony sa ho 'a$ko zbavujú v pro-
cese dospievania, kedy za!ínajú poci'ova' neúprosnú da) na svojom tele a zdraví. H%adanie 
príjemnej#ích pocitov !asto vedie k násilnému správaniu a rôznym druhom závislostí, ktoré 
sú v"sledkom ich „po#ramoteného“ nervového systému. Re! vá#ho tela pre vás nemusí zo-
sta' tajomstvom. Nechceme, aby ste precitli do $ivota a zosilneli na ruinách spôsoben"ch 
obrovskou katastrofou. Chceli by sme, aby ste sa od svojho tela nau!ili, ako pre$i' a získa' 
dostato!nú silu na to, aby ste mohli !eli' prírodn"m silám a pritom zostali dostato!ne pru$-
n", aby ste sa dokázali prispôsobova' rôznym situáciám, ktoré si to budú vy$adova'. Ke& 
pochopíte svoje symptómy, mô$ete sa vyda' na cestu uzdravovania.

Boles' je pre nás dôle$itá, aby sme sa mohli chráni' a presadi'. Ak by sme nikdy neza$ili 
boles', bola by to pohroma pre ná# $ivot a na#e telo. Akonáhle boles' alebo ochorenie po-
chopíme, nemusíme u$ trpie'. Boles' a utrpenie sú dve odli#né veci.

Vedomie nie je obmedzené a my sa musíme naladi' na signály, ktoré dostávame. Ke&$e 
príjemcovia transplantovan"ch orgánov ob!as doká$u rozpráva' o $ivote ich darcov, musí-
me si uvedomi', $e ná# $ivot je zakorenen" v nás a v na#ich bunkách.

Ke& som pred nieko%k"mi rokmi trénoval na maratón a zárove) robil aj v#etko ostatné, 
ako zvy!ajne, za!al som ma' závraty. Rozm"#%al som, ako by som ten pocit opísal ostatn"m, 
a napadli mi slová „svet sa mi to!í“. Viem, $e moje telo sa mi sna$ilo poveda', aby som spo-
malil a odd"chol si, a tak spôsobilo, $e sa mi ráno 'a$ko vstávalo z postele. Ke& som si v tejto 
knihe pozrel pojem „závrat“ v zozname 'a$kostí, !ítal som to isté, !o sa mi vtedy sna$ilo 
poveda' moje telo. V sú!asnosti mám problémy s prav"m !lenkom, a ke& som si ho vyh%adal 
v !asti I, na#iel som odpove&: „ma' ve%a zodpovednosti“. Mô$eme sa so svojím telom rozprá-
va' a u!i' sa od neho, tak ako sa mô$eme u!i' z poznatkov z tejto knihy, aby sme sa mohli 
%ah#ie a r"chlej#ie vylie!i'.

Ak ste ochotn" opakova' a precvi!ova' si lie!ebné postupy, mô$e sa z vás sta' tak" !lo-
vek, ak"m tú$ite by'. Mô$eme vás u!i' a vies', ale vy si musíte poznatky precvi!ova'. Sme si 
vedomí, $e va#a krv sa mení pod%a toho, akú úlohu zohrávate. Ve& aj u hercov po!as pred-
stavenia nastávajú zmeny v imunitnom systéme a hladine kortizolu. Ú!inkovanie v tragédii 
mô$e vies' k ochoreniu a komédia im mô$e pomôc' chorobe odola'. Nezabúdajte, $e hovo-
ríme o vylie!ení vá#ho $ivota. Lie!enie a uzdravenie sú dve odli#né veci, ale vylie!en" $ivot 
mô$e odoláva' mnoh"m chorobám a mô$e skôr vies' k uzdraveniu tela.

Nevná#ajte do tohto procesu svoje presved!enia. Nechajte sa vies' svojimi zá$itkami. 
Nau!il som sa od svojho tela a z práce lie!ite%ov, $e je mo$né vykona' prekvapivé veci, 



! O  VÁ M  H O V O R Í  VA " E  T E L O

XV

o ktor"ch sme sa nikdy neu!ili ani nerozprávali na medicíne. Ak $ijete spôsobom, ktor" 
v tejto knihe odporú!a Inna Segal, stanete sa takzvan"m „zodpovedníkom“. Nebudete u$ 
podriaden"m, dlhodobo trpiacim pacientom, ale „zodpovedn"m ú!astníkom“ svojho lie-
!ebného procesu. Dajte svojmu vnútornému die'a'u #ancu prejavi' sa, za$ite lásku a rados' 
a pocí'te, !o to urobí s va#ím telom. Kedysi sme s mojou man$elkou zvykli robi' spolo!né 
prezentácie, ona robila humorné vystúpenia a ja som predná#al o zdraví. Bolo ú$asné vidie', 
$e po pätnástich minútach smiechu ka$d" vyzeral ove%a zdrav#ie. A na konci sa moja man-
$elka do!kala vä!#ej v&aky ne$ ja.

U!te sa teda od svojho tela a svojich problémov, nech sa uhlie pod tlakom premení na 
diamant, ktor" vás vyslobodí z temnoty a slabosti. Musím poveda', $e nezále$í na tom, 
s ak"mi presved!eniami boli mnohí z nás vychovávaní, tu nejde o vinu, hanbu a obvi)ova-
nie. Nie je to o tom, !o ste urobili zle, ale o tom, !o mô$ete urobi' správne podie%aním sa na 
svojom $ivote a komunikáciou so svojou vnútornou múdros'ou. Áno, aj ja som mal zranenia 
a zdravotné problémy, ktoré nesúviseli s emóciami, ale boli v"sledkom nehôd a uhryznu-
tia klie#'om. Ale ke& teraz na!úvam svojmu telu, doká$em sa r"chlej#ie lie!i' a vyhnú' sa 
chronick"m problémom. Na pochopenie svojich potrieb nepotrebujem chorobu. Tak$e si 
presta)te robi' starosti, !i to urobíte správne, alebo neuspejete vzh%adom na zá$itky z minu-
losti, a za!nite sa podie%a' na svojom $ivote a hrajte svoju úlohu najlep#ie, ako viete.

Na#e telo je dar. Zobrazuje to, o !om je ná# $ivot, tak ako televízna obrazovka zobrazuje 
obsah sledovaného programu. Ja pracujem so snami a kresbami svojich pacientov a viem, $e 
aj telo komunikuje prostredníctvom symbolov. Pou$ívam ich ako pomôcku pri diagnostike, 
aby pacienti videli zobrazenie svojej vnútornej múdrosti a mohli sa rozhodnú' pre správnu 
terapiu.

Aj farby pou$ité v kresbách pacientov majú svoj v"znam a vyjadrujú emócie. Terapeuti 
vyu$ívajúci terapiu umením a terapeuti vyu$ívajúci Jungovu metódu to vedia, hoci sa o tom 
na medicíne neu!ili. Niet divu, $e Alexander Sol$enicyn vo svojej knihe Rakovina opisuje 
samolie!enie ako „mot"%a dúhov"ch farieb“. Tento jeden symbol zah()a symbol premeny 
a v#etk"ch pocitov, ktoré s )ou súvisia. Nebojte sa vykro!i' a za!a' na!úva' svojmu telu.

Nejde o to, !i nie!o urobíte správne alebo nesprávne, o to, !i ste dobr" alebo zl", sta!í, ak 
budete ochotn" po!úva' univerzálny jazyk du#e a podvedomia, ktor"m sa nám prihovárajú 
skrz na#e telo. Dovo%te svojmu telu, aby vás viedlo k správnym rozhodnutiam a lie!be a ná-
sledne aj k samovylie!eniu vá#ho $ivota.

MUDr. Bernie S. Siegel
Bestsellerov" autor kníh Láska, medicína a zázraky a Viera, nádej a lie$enie 



XVI

ÚVOD

N AU# TE SA LIE# I"  SÁM SEBA a zbavte sa negatívnych presved!ení, ktoré vás spútavajú. 
Zbavte sa negatívnych emócií ako sú hnev, strach, depresie, zlos', pocit zlyhania, $iar-

livos' a beznádej. Prepojte sa s múdros'ou svojho tela, nau!te sa pou$íva' svoju intuíciu, 
otvorte svoje srdce a za$ite rados', súcit, jasnú myse%, uvo%nenie a lásku. Objavte vnútornú 
inteligenciu svojho tela a vyu$ite ju na dosiahnutie ú$asn"ch zmien.

Ako viem, $e to v#etko je mo$né? Sama som za$ila neuverite%né vylie!enie a lie!ila som ti-
síce &al#ích, ktorí vo svojich $ivotoch zamenili potlá!anie, chorobu a nespokojnos' za otvore-
nos', zdravie a rados' zo skuto!ného a hlbokého sebapoznania. Ak zhodíte #krupinu, v ktorej 
sa skr"va va#a pravá podstata, objavíte pod )ou vy$arovanie svojho skuto!ného JA.

Nemusíte mi veri'. Nemusíte nikoho po!úva', nájdite si vlastné odpovede. Ako hovorím 
aj %u&om v prv" de) môjho kurzu Intuitívne lie!enie pomocou vizualizácií, ja verím, $e ka$-
d", kto sa ho zú!astní, získa nieko%ko darov, mno$stvo perspektív, #ir#ie povedomie a mo$-
nosti pre rast, zmenu a lie!enie. Svojím u!ením vám dávam iba k%ú!, ale ako ho pou$ijete, to 
u$ je na vás. Iba vy sám máte moc zmeni' svoj $ivot.

Va#e telo je systém, ktor" vám dáva spätnú väzbu. Táto kniha vám umo$ní porozumie' 
signálom, ktoré vysiela va#e telo, a ponúka vám rôzne praktické cvi!enia, ktor"mi doká$ete 
navodi' harmóniu a proces lie!enia. V#etky cvi!enia sú ve%mi jednoduché, %ahké a r"chle 
a nepotrebujete na ne predchádzajúce skúsenosti. Ak doká$ete d"cha', relaxova', !íta', mys-
lie' a h"ba' telom, doká$ete sa lie!i'.

Lie!ila som mnoh"ch %udí, ktorí pou$ívali tieto jednoduché cvi!enia na vyrie#enie mno-
h"ch zdravotn"ch problémov, napríklad: bolesti hlavy, bolesti chrbta, úzkos', problémy so 
srdcom, problémy s nadváhou, tráviace 'a$kosti a astma, a to sú iba niektoré.

V rukách dr$íte nástroj, ktor"m doká$ete prekona' negatívne návyky, presved!enia 
a emocionálnu zá'a$ na bunkovej úrovni, aby ste v sebe objavili v"nimo!nú bytos', ktorou 
skuto!ne ste, bytos' plnú $iarivého potenciálu, geniality, sily a bo$skej podstaty. Jediné, !o 
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musíte urobi', je vyu$i' informácie, ktoré máte na dosah ruky, aby ste mohli za!a' sám seba 
lie!i' a zmeni' svoj $ivot.

Jedna z mojich #tudentiek sa mi zdôverila, $e nikdy neverila, $e by sa dokázala sama oslo-
bodi' od pocitov zúfalstva a depresií, ktor"mi trpela, k"m nezistila, $e za jej problémami sa 
skr"vala skuto!ná, hlboká láska spôsobujúca zmenu. Po!as lie!enia sa zmenil jej $ivot, jej 
vz'ah s man$elom, de'mi a rodinou. Zistila, $e je hodna lásky a viac nemusí trpie' úzkos'ou, 
návalmi paniky, depresiami a bú#ením srdca.

Iná klientka zistila, $e jej závislos' na cigaretách bola iba spôsobom, ako si vybudova' 
bli$#í vz'ah k otcovi. Ke& si to uvedomila, jej závislos' stratila na sile a e#te v ten de) prestala 
faj!i'.

V minulosti mnohí ve%kí majstri, lie!itelia a vizionári hovorili „spoznaj sám seba“, pre-
to$e ke& sa pozná#, má# mo$nos' vo%by, a ke& má# vo%bu, má# slobodu a mô$e# dosiahnu' 
pocit blaha. „Spoznaj sám seba“ a „vylie! sám seba“ sú ú$asné my#lienky. Problém spo!íva 
v tom, $e vä!#ina %udí nevie, ako to urobi'. Mojím zámerom pri písaní tejto knihy bolo da' 
vám nástroj na poh%ad dovnútra, aby ste objavili nevy!erpate%nú studnicu blaha a vitality, 
ktorá je v ka$dom z nás.

Jeden ve%mi úspe#n" podnikate% mi raz prezradil, $e ke& sa u!il na!úva' svojmu telu a ria-
di' sa pod%a neho, nielen$e sa mu podarilo vylie!i' bolesti chrbta a kolien, ale dopomohlo 
mu to aj k v"nosn"m obchodn"m rozhodnutiam. Vlastne po absolvovaní nieko%k"ch mojich 
seminárov sa jeho príjem strojnásobil, preto$e nadobudol nového, lep#ieho obchodného 
ducha, zalo$eného na intuícii.

Nájs' v sebe vnútornú múdros' a súlad so sebou sam"m sa nedá nieko%kokrát za rok, je 
to spôsob $ivota. Ke& raz za!nete poci'ova' tie ú$asné v"hody, roz#írite svoje povedomie 
a za$ijete silu samolie!enia, u$ sa toho nebudete chcie' vzda'.

Ako to v!etko za"alo

Keby mi bol kedysi, ke& som bola malá, niekto povedal, $e objavím ú!inné lie!ebné techniky, 
vytvorím nov" spôsob lie!enia a budem ich propagova' v televízii, na seminároch a v kni-
hách, pomyslela by som si, $e sa zbláznil. Mojím snom bolo sta' sa here!kou a spisovate%kou. 
Na #kole som sa venovala herectvu, hrala som v divadeln"ch hrách a potom som na vysokej 
#kole #tudovala písanie a redak!nú !innos'. Nikdy som si nemyslela, $e jedného d)a budem 
cestova' po svete a u!i' %udí, ako zmeni' svoj $ivot obnovením svojho zdravia a vitality.

Ale mo$no to nie je a$ také prekvapivé, ke&$e téma zdravia sa v mojom $ivote objavovala 
od detstva. Narodila som sa v Minsku, hlavnom meste Bieloruska, ktoré ovplyvnila katastro-
fa v -ernobyle. Dva roky potom, ako v"buch jadrového reaktora kontaminoval celé okolie, 



I N N A  S E G A L

XVIII

oznámili lekári mojim rodi!om, $e by môj 'a$ko chor" mlad#í brat Marat mohol zomrie' 
pod vplyvom drsného prostredia, v ktorom sme $ili, a preto, $e v na#om meste nejestvovali 
vhodné mo$nosti lie!by. Naplánovali sme si, $e sa pres'ahujeme do Austrálie, a po!as ve%mi 
stresujúceho emigra!ného procesu sme $ili devä' mesiacov v Taliansku. Taliani k nám boli 
ve%mi milí a v okolí bolo aj ve%a imigrantov, ktorí hovorili po rusky. Hoci sa moji rodi!ia 
obávali o na#u budúcnos', ja som si pobyt v Taliansku u$ívala. Aby som svojim rodi!om 
finan!ne pomohla, na plá$i som predávala rôzne v"robky a tak sa u!ila samostatnosti. 

Ke& sme sa pres'ahovali do Austrálie, dostala na#a rodina mo$nos' za!a' úplne nov" 
$ivot. Museli sme sa nau!i' cudzí jazyk, prispôsobi' sa novej kultúre a nájs' spôsob ako 
pre$i'. Toto náro!né obdobie malo v"razn" dopad na môj zdravotn" stav. Bola som nervóz-
na a nedokázala som sa poriadne vyjadrova' v #kole ani doma. -asto ma bolieval $alúdok, 
mala som ko$né problémy, pocity úzkosti a niekedy návaly paniky. V tom !ase moji rodi!ia 
aj starí rodi!ia verili, $e zdravotné problémy doká$u lie!i' iba vy#kolení lekári, ktor"ch som 
musela !asto nav#tevova'.

Môj zdravotn" stav sa stále zhor#oval. Ke& som mala #estnás', za!al ma intenzívne bolie-
va' chrbát a lekár mi predpísal rehabilitácie. Po po!iato!nej miernej ú%ave sa môj zdravotn" 
stav zhor#il nato%ko, $e bolesti chrbta boli u$ takmer neznesite%né.

Vo svojich osemnástich rokoch som na kurze herectva spoznala svojho budúceho man-
$ela Paula. Paul mi navrhol, aby som vyskú#ala iné druhy lie!by. Pre#la som rukami rôznych 
holistick"ch a klasick"ch lie!ite%ov, ale zdalo sa, $e ni! nepomáha. V$dy som sa na chví%u 
cítila lep#ie, ale boles' sa zakrátko nielen vrátila, ale e#te vystup)ovala.

Ke& som mala dvadsa' rokov, cítila som sa tak zle, $e som nieko%ko t"$d)ov takmer 
nedokázala chodi', !o som sa zo strachu sna$ila pred svojimi priate%mi a rodinou skr"va'. 
O skuto!nej intenzite mojich bolestí vedeli iba Paul a moja mama. V istom období som mala 
pocit, akoby som „b"vala“ v ordinácii svojho chiropraktika. Moje sebavedomie bolo vtedy 
dos' nízke.

Bod zlomu

.ila som v agónii a moje telo vyzeralo a cítilo sa znetvorene. Poprosila som Paula, aby ma 
zaviezol k chiropraktikovi, a celou cestou som kri!ala od bolesti. Ka$d" hrbo% na ceste bol 
pre m)a utrpením.

Ke& sme dorazili do !akárne, chiropraktik sa na m)a pozrel a oznámil, $e mám stuh-
nuté telo. Ohromene som na neho vyvalila o!i a za#omrala: „Tak to som vedela. A !o s t"m 
urobíte?“

„Ni!,“ povedal, „cho&te domov.“
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Na ceste spä' som neskuto!ne zúrila a to mi trochu pomohlo presta' vníma' boles'. -íta-
la som, $e ke& má !lovek depresie a cíti sa beznádejne, hnev mu mô$e pomôc' ich prekona'. 
Nie!o také som poci'ovala aj ja. V mysli som si premietala rôzne scény, ako nebudem schop-
ná chodi' alebo skon!ím na vozí!ku. A vtom mi nie!o napadlo. Môj zdravotn" stav predsa 
nemô$e by' nemenn", bu& sa zhor#í, alebo zlep#í. Predstava, $e budem trpie' boles'ami po 
cel" zvy#ok $ivota, bola neznesite%ná.

Ke& som neskôr doma le$ala na posteli a rozm"#%ala o svojich bled"ch vyhliadkach, zrazu 
ma osvietilo. Akousi zvlá#tnou zmenou v mysli som si uvedomila, $e som sa v$dy spoliehala 
na druh"ch, $e ma vylie!ia, v nádeji, $e ma zachránia. -ím viac mi ubúdala vnútorná sila, 
t"m hor#ie som sa cítila. Rie#enie bolo jednozna!né – musela som sa vylie!i' sama. Otázka 
bola ako.

Objavenie schopnosti lie"i#

Odrazu som mala pocit, $e moje telo je obdarené v"nimo!nou schopnos'ou lie!i' sa. No 
skôr ako sa u m)a za!al proces samolie!enia, musela som zisti' prí!inu bolesti. O!ividne bol 
niekde problém a moje telo sa mi pokú#alo nazna!i' kde.

Hoci som stále poci'ovala boles', mala som pocit, $e to má zmysel. Nevedela som presne 
ako za!a' so samolie!ením, ale bolo mi jasné, $e !lovek funguje na rôznych úrovniach, na 
psychickej, emocionálnej, fyzickej, duchovnej, energetickej a tak &alej. Rozhodla som sa, $e 
preskúmam v#etky mo$né aspekty.

Ako prvé som sa rozhodla, $e sa budem cíti' dobre. Bola som pripravená nato, $e sa bu-
dem cíti' trochu lep#ie alebo úplne vyzdraviem. V ka$dom prípade to bolo lep#ie ako stále 
myslie' na boles'.

Neskôr som si zaumienila, $e ak sa mám riadi' svojím telom, mala by som vníma' vlast-
né pocity. Za!ala som sa sústre&ova' na svoj dych. Dovolila som sama sebe precíti' vlastné 
emócie, neodmieta' ich a neignorova', ale získa' z nich múdros',. Uvedomila som si, $e aby 
som sa dokázala vylie!i', musím za!a' cíti'.

Mala som pocit, $e si mám polo$i' ruky na chrbát. Urobila som tak, aby som poskytla 
svojmu telu oporu. Neskôr som si uvedomila, $e pri dot"kaní sa chrbta som zárove) zame-
riavala svoju myse% a energiu na lie!enie tejto oblasti. In"mi slovami, vô%a lie!i', ktorá sa 
objavila v mojom mozgu, teraz prechádzala cez moju miechu a nervov" systém do krí$ovej 
oblasti.

Zacítila som, $e moje telo kone!ne za!alo spolupracova', cítila som, $e sa za!ína uvo%)o-
va' a relaxova'. „Stuhnutos'“, o ktorej hovoril chiropraktik, za!ala po%avova'. Ale hoci som 
sa z !asu na !as cítila trochu lep#ie, stále sa vynárali pochybnosti, otravné my#lienky typu: 
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Nebude to fungova&, tak sa nesna#... alebo Doteraz ni$ nefungovalo, tak pre$o si myslí", #e 
práve toto bude fungova&? Rozhodla som sa, $e najlep#ie urobím, ke& sa sústredím a budem 
zamestnáva' svoju myse% po!ítaním od tridsa' nadol.

To moju myse% upokojilo a ja som si uvedomila, $e toto lie!enie nemusím uskuto!)ova', 
musím mu dovoli' plynú'. Po!ula som o vnútornej inteligencii, ale nikdy som celkom nechá-
pala, !o to znamená. Vedela som, $e moje telo je múdre, preto$e vedelo ako rozprúdi' moju 
krv, necha' mi rás' vlasy a bi' moje srdce, bez toho, aby som vedome musela nie!o robi'. 
Rozhodla som sa, $e ak existuje nie!o ako „zázra!ná lie!ivá inteligencia“, chcela som, aby mi 
pomohla. V tom momente som pocítila prepojenie s ohromnou lie!ivou energiou. Bolo to, 
akoby teplé trblietavé lú!e slnka roztápali stuhnutie a boles' v mojom chrbte.

Ke& som sústredila svoju pozornos' na chrbticu, videla som obraz znetvoreného chrbta. 
Mnohé stavce vyzerali by' vysko!ené a zapálené. /okovaná som si uvedomila, $e tento sen sa 
mi nepá$i. A vtom mi to do#lo. Nesnívala som, dívala som sa na obraz vlastného chrbta.

Po po!iato!nom #oku som za!ala uva$ova', ako sa môj chrbát dostal do stavu, v akom 
bol. Tak som si polo$ila otázku: Aké my"lienky, emócie a zá#itky spôsobili tento stav? Potom 
som !akala a pomaly zhlboka d"chala. Takmer okam$ite sa vynorili pocity strachu, frustrá-
cie, hnevu, viny a hanby. *alej som d"chala a preci'ovala ich, aj ke& tieto pocity za!ali by' 
ve%mi intenzívne. Nebránila som sa ich intenzite a zárove) som si opakovala: Som ochotná 
zbavi& sa t%chto pocitov.

Vlny t"chto pocitov prechádzali mojím telom. Ke& som sa ich zbavila, cítila som pokoj 
a prepojenie s ohromnou lie!ivou energiou. Objavili sa predstavy alebo spomienky spájajúce 
sa s ka$dou z t"chto emócií. -ím viac som sa t"chto emócií zbavovala, t"m viac duchovnej 
lásky som cítila. Vo svojej mysli som vnútorn"mi o!ami videla, ako nahromadená ener-
gia uniká z môjho tela ako oblá!iky dymu. Následne som upadla do hlbokého a pokojného 
spánku.

Nasledovné ráno vä!#ina mojich bolestí zmizla. Bola som nad#ená a rozhodla som sa 
experimentova' s t"mto lie!ením e#te viac. Za tri t"$dne v#etko fyzické utrpenie zmizlo. Na 
lekárskej prehliadke o #es' mesiacov neskôr mi môj prekvapen" chiropraktik povedal: „Nech 
robíte !oko%vek, pokra!ujte v tom, lebo to pomáha.“ Ke& ma úplne prestal bolie' chrbát, 
za!ala som úspe#ne lie!i' svoju poko$ku, tráviace problémy a úzkos'.

Pomoc in$m lie"i# sa

0udia ma za!ali oslovova', aby som im pomohla vylie!i' sa. Hoci som vylie!ila samú seba, 
pochybovala som, $e by som bola schopná pomáha' in"m. Spozorovala som, $e !ím viac 
precvi!ujem nala&ovanie sa na svoje telo, t"m v"raznej#ie sa zvy#uje moja schopnos' naladi' 
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sa na telo a energetick" systém in"ch %udí. Niekedy som dokonca bez op"tania dostávala 
ú$asné, ne!akané, pod%a m)a a$ nadprirodzené informácie, ktoré mi po konzultácii %udia 
neustále potvrdzovali.

Najprv som sa sna$ila pomôc' vlastnej rodine. Najviac ma v mojich novoobjaven"ch 
schopnostiach podporovala mama. Povedala mi, $e vo m)a stopercentne verí a $e lie!enie 
je cesta, po ktorej sa mám vyda'. Môj otec bol skeptick", ale ke&$e ma ve%mi miluje, podporil 
ma. Moji starí rodi!ia mi povedali, $e moja nová kariéra je pre nich nie!o úplne neznáme. 
Môj man$el Paul ma ohromne podporoval a dal mi zopár praktick"ch rád: aby som si nikdy 
ni! nevym"#%ala a bola si istá, $e to, !o poviem, bude pravdivé a bude pomáha' %u&om, kto-
r"ch budem lie!i'. Takisto mi povedal: „Nerob ni!, k"m si nie si istá, $e to pomô$e!“ a toho 
sa dr$ím. Stále sa u!ím od %udí, ktor"m pomáham, a sústre&ujem sa na to, !o im najviac po-
máha. Neupínam sa na staré zvyky a my#lienky alebo techniky, ktoré u$ nie sú relevantné.

Jedného d)a, krátko nato, ako som sa sama vylie!ila, mi zavolala mama a poprosila ma, 
aby som na dia%ku vylie!ila otca, ktor" si v práci zranil nohu. Sústredila som svoju pozornos' 
na neho a „naladením sa“ t"mto spôsobom som uvidela, $e mal vá$nu pomlia$deninu nohy. 
Mala som videnie, $e si nohu poranil na !lne. Povedala som to mame, ale tá trvala na tom, 
$e sa mu to stalo v práci. Ke& som ale zavolala otcovi, potvrdil mi, !o som videla. Noha sa 
mu r"chle vylie!ila.

Pochopila som, $e vzdialenos' pri lie!ení nie je preká$kou. To mi umo$nilo za!a' lie!i' 
%udí hocikde na svete t"m, $e som sa naladila na psychické, emocionálne, fyzické a energe-
tické prí!iny ich 'a$kostí a $ivotn"ch problémov. Uvedomujem si, $e pomáham %u&om spoji' 
sa s ich vlastnou zázra!nou inteligenciou, ktorá im umo$)uje lie!i' sa.

Nakrátko po otcovom vylie!ení k nám pri#la na náv#tevu priate%ka. Ke& rozprávala, ob-
javil sa nad jej hlavou akoby kreslen" obrázok pe!ene. Najprv som si pomyslela, $e som sa 
zbláznila, a za!ala som otvára' a zatvára' o!i, o!akávajúc, $e obrázok zmizne. Ale on tam 
zostal. Sp"tala som sa jej, !i má problémy s pe!e)ou, a ona odpovedala, $e ich mala takmer 
cel" svoj $ivot.

Potom som mala víziu o jej starom otcovi v koncentra!nom tábore a dozvedela som sa, 
$e aj on mal podobné problémy. Sprostredkovala som priate%ke ve%a &al#ích osobn"ch in-
formácií o jej zdraví a jej starom otcovi, o ktor"ch ani nevedela. O nieko%ko dní mi zavolala, 
$e jej matka potvrdila v#etky podrobnosti, ktoré som jej o starom otcovi prezradila. Neskôr 
mi povedala, $e v#etko, !o som o jej zdravotnom stave v ten de) hovorila, neskôr potvrdili 
lekárske vy#etrenia a iní lie!itelia.

Nieko%ko &al#ích mesiacov som experimentovala na ka$dom, kto bol ochotn", a v"-
sledky ma ohromili. Získala som istotu, $e moje lie!ite%ské postupy boli úspe#né. V ka$dej 
vo%nej chvíli som #tudovala rôzne lie!ite%ské postupy a zis'ovala, ako by som mohla svoje 
schopnosti vyu$i' efektívnej#ie. Za!ala som konzultova' s autormi najpredávanej#ích kníh 
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v oblasti duchovn"ch tém, zdravia a %udského potenciálu a u!i' sa od nich. Moje !lánky uve-
rej)ovali v rôznych novinách a !asopisoch na svete. Rozhodla som sa ale, $e najú!innej#ie 
bude, ke& budem u!i' %udí, ako mô$u vylie!i' sam"ch seba. Najhlb#ie a najprospe#nej#ie po-
znatky získavam od klientov z mojej súkromnej praxe a od t"ch, ktorí sa zú!ast)ujú mojich 
seminárov.

Informácie v tejto knihe pochádzajú z obdobia, kedy som #tudovala %udské telo, indivi-
duálne pracovala s jednotliv"mi klientmi a predná#ala na seminároch vo svete. Ka$d" klient 
prispel k tomu, aby som porozumela, !o nám jednotlivé !asti ná#ho tela chcú nazna!i' a ako 
vyu$i' tieto informácie v procese samolie!enia.

Raz sa ma niekto sp"tal, akú knihu som napísala. Na chví%u som sa zamyslela a potom 
som odpovedala: „Napísala som knihu, ktorú by som rada pou$ívala.“ Mnohokrát som vyu-
$ila informácie z tejto knihy, ke& som chcela niekomu ukáza' a vysvetli', ako na#e my#lienky 
a emócie ovplyv)ujú na#e telo. Dúfam, $e aj vy budete pou$íva' knihu !o vám hovorí va"e 
telo pravidelne pri svojom vlastnom samolie!ení.

Lie"enie a duchovno je tu pre v!etk$ch 

Ke& ma %udia stretnú prv"krát, niekedy si myslia, $e môj $ivot je dokonal", $e nemám $iad-
ne problémy a nikdy nie som smutná, ustarostená alebo nahnevaná. Sna$ia sa ma stava' na 
piedestál a ospevujú ma, a$ k"m nezistia, $e aj ja som iba !lovek. Tie$ mám pochybnosti. 
Ob!as robím chyby. Milujem módu, chodím si zatancova', pozerám televíziu a po!úvam 
modernú hudbu.

In"mi slovami, zaoberám sa duchovn"mi zále$itos'ami, ale takisto si rada u$ívam $ivot 
pln" normálnych radostí. Sna$ím sa v#etk"m ukáza', $e mô$u stá' oboma nohami na zemi 
a zárove) sa venova' svojmu zdravotnému stavu, duchovn"m veciam a $i' úspe#n" $ivot. 
A %u&om sa to pá!i. Na mojich seminároch mi %udia hovoria, $e sa im pá!i moje oble!enie, 
môj mladistv" vzh%ad a hudba, ktorú im pú#'am. Vlastne mi hovoria, $e u m)a vyzerá práca 
s duchovn"mi zále$itos'ami super. Raz mi Paul k narodeninám daroval album, ktor" nahral 
spolu s hudobn"m producentom Phillipom Gelbachom. Nazvali ho Práve teraz (Right now). 
Prelína sa v )om moja re! s in#piratívnou, tranzovou, tane!nou a elektronickou hudbou. 
0udia na mojich seminároch na )u radi tancujú. Na jednej prezentácii ku mne pristúpila 
istá pani so svojou mladou neterou, ktorá o!ividne o!akávala, $e niekto, kto robí duchovné 
lie!enie, bude star#í, oble!en" v nejakom vo%nom, le$érnom oble!ení. Bola prekvapená, $e 
som mladá, a najviac ju dostalo, ke& uvidela moje topánky.
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Ako pou%íva# túto knihu

Táto kniha je akási príru!ka, ktorá vám pomô$e pochopi', ako va#e pocity, zá$itky, energia 
a my#lienky ovplyv)ujú va#e fyzické, psychické a emocionálne zdravie. Mô$ete k nej pri-
stupova' rôznymi spôsobmi, pod%a toho, ako sa chcete zamera' na nejak" stav alebo odstrá-
nenie problému. Ak sa necítite dobre, vyh%adajte si svoj stav, !as' tela alebo systém v tele, 
kde poci'ujete 'a$kosti, aby ste porozumeli my#lienkam a emóciám, ktoré ich spôsobujú. 
Informácie si mô$ete vyh%adáva' nasledovn"mi spôsobmi:

Pod#a $a%kostí: �z V II. kapitole si pod%a abecedného zoznamu nájdete svoj 
zdravotn" stav. Ke& si budete o ochorení !íta', uvedomujte si emócie, ktoré to vo 
vás vyvoláva. Potom prejdite na III. kapitolu o emóciách a vykonajte príslu#nú 
aktivitu.

Pod#a "asti tela:�z  Ka$d" problém sa ukladá do niektorej !asti vá#ho tela. Nájdite 
si v I. kapitole príslu#nú !as' tela a vykonajte popísanú aktivitu. Nájdete tu aj 
informácie o súvisiacich emóciách, o ktor"ch si mô$ete viac pre!íta' v kapitole 
III.

Pod#a farby: �z V IV. kapitole mô$ete nájs' vlastnosti, ktoré majú jednotlivé farby. 
Tie vám mô$u pomôc' obnovi' va#e telo tak, aby ste prekypovali zdravím. 
Zárove) zistíte, ako mô$u rôzne farby ovplyv)ova' va#e emócie. Kombinujte 
lie!enie farbami s aktivitami pod%a jednotliv"ch !astí tela alebo emócií.

Pod#a telesn!ch sústav: �z Zistila som, $e lie!ením rôznych, ale súvisiacich !astí 
tela je mo$né dosiahnu' znamenité v"sledky. Ak si nie ste ist", ktoré !asti tela 
patria do sústavy, pre#tudujte si V. kapitolu pod názvom -o vám hovoria va#e 
telesné sústavy. Potom vykonajte lie!ebné aktivity na !astiach tela, ktoré patria 
do príslu#nej sústavy, a zapojte aj farebné vizualizácie.

Mô$ete aktivity kombinova' aj vtedy, ak zistíte, $e problém, ktor" rie#ite, sa nachádza vo 
viacer"ch !astiach tela. Napríklad, ak máte bolesti hrdla od prechladnutia a rád by ste sa 
ich zbavili, pre!ítajte si v II. kapitole o „prechladnutiach“. Potom prejdite na informácie 
o !astiach tela v I. kapitole a vykonajte aktivitu predpísanú pre hrdlo. Mô$ete túto aktivitu 
skombinova' s aktivitami ur!en"mi pre p%úca a hrudník. Ak pritom objavíte nejaké emócie, 
vykonajte aj aktivity ur!ené pre dané emócie. Po!as d)a, ke& nebudete ma' v práci !as na 
jednotlivé aktivity a rozhodnete sa jednoducho pou$i' terapiu farbami, vyberte si napríklad 
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