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Elképesztő napokon 
vagyunk túl a Nyirok és 
Mozgásszervi Központ-

ban. A nyarat a lábdagadások, 
nyirokcsorgások, lábszárfeké-
lyek, orbáncok, derék- és hát-, 
váll- és nyakfájdalmak, migré-
nek, pánikrohamok, depressziós tünetek 
árnyékában töltöttük.

Ez a lelki diszbalansz mutatkozik meg fizi-
kai testükön is. A szervezet diszfunkciói 
megnyilvánulnak a teljes nyirokrendszerben. 

Ha a nyirokrendszert
kezeljük, az visszahat
az energiatestünkre

Az elakadásokat rendre a főbb meridiánok 
mentén tapasztaljuk, ezért evidens, hogy az ener-
getikai rendszerben lévő blokkolódások a nyirok-

rendszerben manifesztálódnak fizikai szintre. 
A betorlódások nemcsak a nyirokerekben 

tapasztalhatók, hanem az egész szövetrész beke-
ményedik, ahol az energia/keringés megakad, 
legyen ez a kötőszöveti tér vagy izomszövet.

Központunkban egy kezelésen belül dolgo-
zunk mozgásszervi és nyirokpanaszokkal, 
mert az áramlás megindításához szükséges az 
a tudás, hogy képesek legyünk több rendszer-
ben gondolkodni egyszerre, bármilyen elválto-
zás megoldására kértek is fel bennünket. 
Megfigyeltük, hogy masszázsok alatt a legtöbb 
vendégünk sokat beszél, sír vagy nagyokat 
nevet, ezzel oldva saját maga által elraktározott 
feszültséget ott, ahol éppen dolgozunk.

Hogyan működik a Papp-féle 
nyirokmasszázs?

Ezzel a speciális nyirokmasszázsfajtával 
megkeressük a nyirokrendszerben található 
elakadásokat, betorlódásokat, elzáródásokat, 
az elkötőszövetesedett lerakódásokat, és ezek 
oldásával megindítjuk újra a keringést a 
nyirokerekben és a meridiánrendszerben 
egyaránt. Visszaáll a szervek ideálisabb 
működése, a test tisztul, regenerálódik.

A modern nyugati tézisek és a tradicioná-
lis tanok együttes alkalmazása elengedhetet-
len a hatékony munka szempontjából. 

A sokéves tapasztalataim alapján szükséges 
azonban a kezeléseket kiegészíteni az informá-
ciók átadásával, táplálkozás, életmód átbeszélé-

sével. Fontos, hogy a páciens 
megértse, hogy mi miért történik. 
Ismerje meg szervezete működését. 
Vállaljon felelősséget saját állapotá-
ért. Az előttünk álló munka elvégzése 
legyen közös feladat! 

Hogy érdemes elkezdeni a 
szervezet rendbetételét?

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy a JOALIS által specifikus, személyre 
szabott méregtelenítő kúrákat tudunk alkal-
mazni. Az első találkozás során a JOALIS 
terapeuta a mérőműszer segítségével felállítja a 
test terheltségi térképét, mely alapján tisztán 
látszik, hogy milyen lépésekre van szükség a 
továbbiakban. A kúrák alkalmanként 2 hóna-
pig tartanak, mellyel egy- egy szervkört teher-
mentesítenek.

Évszakok
szerinti méreg-
telenítés

Elsősorban azok 
számára ajánlott, akik már 
megelőző JOALIS kúrákkal 
megszabadultak egészségügyi 
panaszaik nagy részétől és 
megelőzésképpen szeretnének 
gondoskodni szervezetük 
megtisztításáról. 

A most éppen aktuális szeptember és októ-
beri időszak a LÉP köréhez tartozik.

A lép alszervei a hasnyálmirigy, gyomor, de 
működése kihatással van az egyéb alárendelt 
szervekre, mint például a nyirokrendszer, 
nyálkahártyák, paraszimpatikus idegrendszer, 
hormonális mirigyek, izmok… A lép tisztítá-
sával (Vel-dren) tehermentesítjük azok 
alszerveit is.

A lép működése a nyugati 
felfogás szerint

A lép fő feladata a vér szűrése, tárolása, tisz-
títása. Kulcsfontosságú az immunrendszer 
működésében, mert antitesteket termel. A 
legnagyobb nyirokszervünk, ezért nyirok-
masszázzsal nagyban hozzájárulunk a lép 
tisztulásához, funkciójának serkentéséhez.

A lép funkciói a tradicionális 
irányelvek szerint

A lép az öt elem tana szerint a FÖLD 
eleméhez tartozik, ez az anyaság és a táplálás 
szimbóluma.

A kínai orvoslás szerint a lép alapvető szerepe 
a táplálék feldolgozása, tápanyagok és az élete-
nergia felvétele a szervezetbe. Tárolja, kerin-
gésbe hozza és szétosztja az életet adó energiát. 

Az energiaszintünk egyik legmeghatáro-
zóbb tényezője az, hogy lépünk milyen álla-
potban van

Ha a lép gyenge, fizikai, pszichikai, szellemi 
enerváltság, pánik rohamok, zavaros gondol-
kodás, aggódás, aggályoskodás, problémakere-
sés, depresszió, fáradékonyság, vizek, zsírok, 
testsúly felhalmozódása, gyomor-, emésztési, 
érrendszeri, hormonális problémák, édesség 
utáni vágy, hideg végtagok a jellemző tünetek.

A JOALIS
összetett meg-
oldást nyújt
A Vel-dren preparátum-

mal a lép és annak alárendelt 
szerveinek mikrobiális gócait, 
felhalmozódott toxinjait segít-
jük kitisztítani a szervezetnek. 
Szükséges azonban megtámo-

gatni az ehhez kapcsolódó lelki folyamato-
kat is. Ehhez az EviDren érzelmi preparátuma 
adhat megoldást. 

Az energiarendszerünk megtámogatásával a 
3. csakra preparátumával segíthetjük a léphez 
tartozó napfonatcsakra működését, melynek 
aktiválásával a lép meridiánjának energiaellá-
tása is javulhat, az energetikai blokkolódások 
oldódnak, ezáltal a test tünetei enyhülnek. 

Papp Andrea ■

Nyirok és Mozgásszervi Központ,
Kecskemét, Dózsa György út 27–29. 

20/4479-800

A Joalis terápia és a Papp-féle nyirokmasszázs
„mindenre” megoldás lehet?

A Joalis készítménye-
ket megvásárolhatja 
a webshopunkban: 

www.joalis.hu. További információ: 
info@joalis.hu; 06-30-813-8676.


