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Tachyonizovaný opál do pupku - návod 
 

 
Tento opál pasuje do pupku a je skvelý na zharmonizovanie 
životnej energie, pomáha tráveniu, lieči oblasť brucha a ženské 
orgány. Lieči vzťahy s mamou a sebalásku. Dodáva pocit 
domova, bezpečia a ochrany. Človek sa cíti viac sám sebou. 
Energia prúdi von okrúhlou časťou.  
 
 

Použitie: 
Pre dlhodobú terapiu sa odporúča nosiť ho 3 mesiace 24 hodín denne. 
Prilož ho okrúhlou časťou k telu a prelep chirurgickou antialergickou páskou alebo 
kineziologickou páskou. 
 
Keďže je dobré mať ho prilepený na tele neustále, tak je veľká pravdepodobnosť, že 
koža pod lepiacou páskou bude iritovaná. 
 
Mám pre teba teda zopár tipov, ako to minimalizovať:  

- Keď sa ti páska namočí, tak ju vymeň za novú. 
- Vymieňaj pásku po každom sprchovaní či kúpeli. 
- Striedaj smer prelepenia. Raz ho prelep vodorovne a raz horizontálne. 
- Terapiu si daj po lete, aby sa ti neopálila páska na brucho. 

 
Koža sa pod páskou aj tak irituje. To nevadí, po tej trojmesačnej kúre sa opäť obnoví 
a vráti naspäť do normálneho stavu. Ak by to však bolo pre teba príliš, tak 
jednoducho odlož opál na pár dní a vráť sa k nemu, keď bude koža pripravená. 
Nijako to nenarušuje proces liečenia. 
 
Opál používaj intuitívne. Ak budeš cítiť, že si potrebuješ od neho oddýchnuť, tak ho 
jednoducho pár dní nenos a vráť sa k nemu, keď to budeš znova cítiť. 
 
Môžeš ho použiť aj pri cestovaní, aby si sa ochránil/a pred energiami zvonka. Daj si 
ho počas cesty a potom ho môžeš odložiť. Dá sa použiť aj na iné časti tela, kde je 
treba, alebo na akupresúrne body na nabíjanie meridiánov. 
 
Dostupné veľkosti: 
 
Malý: 13mm  
Veľký: 15mm 
Mega: 24mm  
 

Budem rada, ak mi napíšeš svoju skúsenosť na: amrita@amrita.sk  
Celú ponuku produktov nájdeš na stránke: www.amrita.sk/tachyon 
 
Všetky produkty sú certifikované originály od firmy ATTI. 
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