
OČISTNÉ TĚLOVÉ SVÍCE 
Svíce jsou ručně vyrobeny v bavlněného plátna, včelího vosku a šalvěje (všechny složky mají 
protizánětlivé účinky).Při použití svící se uvolňují energetické bloky a tím se startuje 
samoléčebná schopnost organismu, uvolňuje se vnitřní léčivá energie, která byla zablokovaná. 
Po přiložení svíce na tělo se vytvoří podtlak, který vytáhne negativní energii a uvolní blokádu 
daného místa. Tento postup nemá vedlejší účinky, čerpá z vědomostí tisíciletí a dá se používat 
bez ohledu na věk či pohlaví. 
Návod k použití 

Je lépe pokud vám svíci může aplikovat druhá osoba – z léčebných i 
bezpečnostních důvodů. Připravíme si svíci, misku s vodou, papírové 
ubrousky či kousky gázy a obyčejnou zapálenou svíci. začínáme jemnou 
masáží daného místa, pak na něj položíme kousek gázy či ubrousku, 
zapálíme svíci a s jemným přítlakem přiložíme na gázu tak, aby svíce 
hořela vždy kolmo k Zemi. Dbáme na přítlak, aby při spodních okrajích 
neunikal kouř. Asi v polovině můžeme svíci oddělat a nad kouskem gázy 
po celé její délce promnout a vyklepnout tak případné nečistoty, které by 
mohly svíci ucpat. Až svíce dohoří po značenou čárku, znovu promneme, 
vyklepneme a uhasíme v připravené nádobce s vodou. Ze svíce může 
vypadnout bílý prášek, což svědčí o toxinech, virech a bakteriích v 
organismu, žluté hrudky vosku jsou záněty, čím jsou tmavší, tím starší. 
Mohou se objevit i červené hrudky jako krevní sraženiny nebo cysty, 

vosk do šediva svědčí o ledvinových či žlučových kamenech. Počet aplikací je víceméně 
neomezený, ovšem dodržuji zásadu jeden den pálit a druhý den nechat tělu příležitost k 
samoléčebnému procesu. Veškeré nečistoty stejně jako zbytek svíce důkladně spálím a 
místnost, ve ketré jsem pálila vyvětrám. Je nutné zvýšit příjem tekutin!!!  
Nejčastější použití  
- detoxikace organismu 
- čištění lymfatického systému (do pupku nebo na lymfatické uzliny)  
- zmírnění otoků (přímo na otok) 
- při nachlazení (rýma, zánět dutin u dospělých na čelo, u dětí nejlépe na uši) 
- bolest v krku, hnisavá angína (do důlku pod krkem) 
- zánět zubů nebo dásní (na tvář) 
- žaludeční potíže (do pupku nebo na žaludek) 
- gynekologické potíže (na podbřišek, vaječníky) 
- problémy s prostatou (na podbřišek) 
- zánět močového měchýře a močových cest (na podbřišek) 
- záněty uší (speciální ušní svíce – do ucha nebo před ucho) 
- alergie, ekzémy (na játra) 
- bolesti krční páteře (za krk)  
Velmi osvědčené je dávat svíce na reflexní body jakéhokoliv orgánu se kterým mám problém. 
Nepoužívat při alergii na některou z použitých látek, do otevřené rány, na sliznice, při horečce 
nad 38°C. Nedávat svíci přímo na srdce, k léčbě srdce použiji reflexní body. 
Mějte na zřeteli, že po celou dobu pracujete s otevřeným ohněm a proto je zapotřebí 
dodržovat standardní bezpečnostní zásady. Pakliže chcete pálit svíce dětem, nejlépe ve dvou 
nebo když děti usnou... 
 
UŠNÍ SVÍCE  
Svíce jsou ručně vyrobeny z bavlněného plátna, včelího vosku, kurkumy a šalvěje (všechny 
složky mají protizánětlivé účinky). Při hoření svíce vzniká tzv. komínový efekt – vytvoří se 
podtlak a ten vytáhne negativní energii, která se projeví přetransformovaná vevnitř svíce jako 



odpad svědčící o poléčení dotyčného. Tím se uvolní vzniklá blokace v toku energie na 
příslušném místě – v tomto případě v uších a nastartuje se samoléčebný proces v těle. Při 
užívání ušních svící nejsou známy vedlejší účinky. Používání svící čerpá z vědomostí tisíciletí 
a dá se používat bez ohledu na věk či pohlaví.  
Návod k použití 

Připravíme si svíce, zapálenou obyčejnou svíčku, misku s vodou a 
papírové ubrousky či čtverečky gázy. Ušní svíci nám většinou 
aplikuje druhá soba, takže si pohodlně lehneme na bok, tak aby se 
svíce dala přiložit k uchu kolmo k Zemi. Nejprve místo zlehka 
promasírujeme (samozřejmě ne pokud nás ucho bolí tak že to 
nemůžeme vydržet), přiložíme kousek gázy nebo ubrousku, 
zapálíme svíci a přiložíme s mírným přítlakem k uchu (někdo má 
rád do ucha, já většinou dávám na kůži před ucho – má to úplně 
stejný účinek – každopádně do ucha nikdy nedáváme při 
bolestivém zánětu!!!) tak, aby při hoření neunikal kouř u spodního 
okraje svíce. Svíce může hořet různě dlouho, asi 5–15min. 

Citlivější lidé většinou cítí nějaký tlak, tah, při zánětu se může bolest zhoršit – svědčí to však 
o tom, že se něco tahá ven. Při velké bolesti doporučuji pálit na reflexním bodu na ruce, který 
je na mozolu pod prsteníčkem. Také to funguje velmi dobře. Při akutním bolestivém zánětu 
nemůžeme spoléhat na to, že nám pomůžou dvě svíce. Většinou ne, pak pálíme třeba po 
hodině dokud bolest neodezní, potom třeba ještě dva dny jednou za den. Svíci můžeme asi v 
polovině vyklepnout a po celé délce promačkat, aby vypadly případné nečistoty a svíce se 
neucpala. Až dohoří po vyznačenou čárku, znovu vyklepneme a uhasíme v připravené 
nádobce s vodou. Toho co ze svíce vypadne se nedotýkáme a vše i se zbytkem svíce spálíme. 
Není to nutné, ale je lepší když se vyvětrá místnost ve které jsme svíčku pálili. Vypadlý 
prášek svědčí většinou o zaneseném organismu toxiny, viry a bakteriemi, kousky vosku jsou 
záněty, čím jsou tmavší, tím jsou starší. Po celou dobu mějte na paměti, že pracujete s 
otevřeným ohněm. Velmi důležité je zvýšit příjem tekutin!!! 
Nepoužívat při čerstvé perforaci bubínku, při alergii na některou z použitých látek, při 
akutním zánětu ucha nevkládat do ucha, ale před ucho nebo na reflexní bod; při horečnatých 
stavech nad 38°C je nutné nejprve snížit teplotu, nejlépe jinou metodou než léky.  
Skrze ucho ,můžeme pročistit celé fyzické tělo,protože zasahuje do trávícího, nervového, 
srdečního a cévního systému. 
Použitím svíce podpoříme přirozenou detoxikaci organizmu. Při léčbě se doporučuje 
uvědomění si případného psychosomatického problému a pokud při léčbě využijeme 
představivosti, můžeme léčivé účinky ještě znásobit. 


