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Děvče Loře byla osmiletá, když přišla ke mně. Tři roky trpí astmatem, léčila se pouze alopaticky.
Když jsem přešel k homeopatické léčbě, reagovala zprvu dobře, ale brzy se astma tak nebezpečně
zhoršilo, že musela na týden do nemocnice. Ještě po propuštění ji ve dne i v noci trápily prudké
záchvaty. Navrhl jsem matce chirofonetiku.
Při první terapii byla Loře v těžkém stavu. Její dýchací svalstvo bylo ztuhlé a napjaté.
Zpočátku sebou při doteku trochu trhla, ale už při L‐ AOUM se napětí uvolnilo. Dýchání se
prohloubilo a zklidnilo. O týden později, při následující terapii, mně matka oznamovala, že se
záchvaty zredukovaly na polovinu a v noci úplně ustaly. Sama od sebe omezila množství léků
předepsaných z nemocnice. Jednou týdně potom přicházela Loře ke mně na terapii. Postupně mohla
zase přejít k homeopatickým prostředkům. Matka také zjistila, na které potraviny reaguje Loře
alergicky. Tento úspěch byl povzbuzující.
Co se však událo potom, to pro mne byla jedna z nejpřekvapivějších zkušeností. Jednoho dne
přišla matka s Loře ke mně do bytu v neobvyklou dobu. Oči dítěte se leskly, rty byly modré a matka v
panickém strachu. Protože jsem měl při první terapii tak spontánní úspěch, pomyslel jsem si, že se
mohu odvážit Loře chirofoneticky ošetřit před převozem na intenzivní stanici. Začal jsem tedy
neprodleně, protože napětí bylo velké. Jakmile jsem vytvořil L‐AOUM, dýchací svaly bezprostředně
reagovaly. Na konci řady se dýchání uklidnilo a nebezpečí bylo zažehnáno. Matka odvedla vyčerpané
dítě domů.
Příštího dne volala telefonicky a oznamovala, že Loře odešla s dobrou náladou do školy,
zatímco dříve po takových
záchvatech musela zůstat týden doma v posteli. Je nemožné vyjádřit slovy, co jsem se v těch
několika minutách naučil a dozvěděl.
Po několika terapiích, po homeopatické léčbě a lépe přizpůsobené dietě neměla už dlouhou
dobu žádný astmatický záchvat.
Tolik zpráva Paula Marlowa. Musím však k tomu připojit poznámku: Ne v každém případě
astmatu působí chirofonetika tak blahodárně. Může se stát, že bezprostřední kontakt s kůží na zádech
ještě zvýší stav napětí. Je-li tomu tak, potom je lépe pracovat pouze na nohou. Je třeba počítat také s
tím, že éterická příměs v oleji může způsobit dráždění v dýchání.
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