Homeopatická poradna A. J. Lapišová - přestěhování do Modřan
Napsal uživatel Redakce
Pátek, 17 Červenec 2015 06:59

Homeopatická poradna Mgr. Alice Joši Lapišové se přestěhovala do modřanské
polikliniky, ale i nadále bude Mgr. Lapišová pořádat přednášky v Rodinném centru
Pexeso a soukromé školce Velíček.

Poliklinika Praha Modřany - 3. patro

Praha 4 Modřany, Soukalova 3355

Pro objednání volejte 702 584 072

Dotazy pište na alice@lapisova.cz

Více informací naleznete na www.lapisova.cz

Máte psychické nebo fyzické obtíže, které se stále vracejí a odolávají klasické léčbě? Chcete se
vyhnout dlouhodobému užívání léků, které Vás zatěžují? Chcete vyzkoušet alternativu ke
standardním lékařským postupům? Zajímá Vás skutečná příčina Vašich zdravotních potíží?
Budete vítáni!

Co je to homeopatie?
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Homeopatie je nejen léčebná metoda, kterou po celém světě používají milióny lidí, ale zároveň i
postoj k životu, ke světu, uchopení celého našeho bytí. Je to léčba první volby pro ty, kteří se
rozhodli převzít zodpovědnost za svoje zdraví a šťastnější život.
Kdo o Vás bude pečovat?

Terapeutka Mgr. Alice Joši Lapišová (*1977)

Jsem vzděláním psycholožka. Před léty jsem se setkala s homeopatií a to významně rozšířilo
můj profesní obzor. Po sléze se homeopatie stala mým hlavním pracovním zaměřením. Jako
terapeutka poskytuji homeopatickou léčbu psychických i fyzických obtíží. Pracuji s dospělými i s
dětmi. Homeopatii jsem vystudovala na Mezinárodní škole klinické homeopatie se sídlem v
Paříži [CEDH].
Ve své praxi propojuji klinickou homeopatii s učením o energetických drahách (meridiánech),
které vychází z Tradiční čínské medicíny. Jsou to dva různé koncepty, nicméně jejich nazírání
nemoci je velmi blízké a v praxi se skvělě doplňují. Za tímto účelem používám i přístrojovou
techniku EAV (elektroakupunktura dle dr. Volla), která mi umožňuje proměřit a zvolit co
nejvhodnější lék pro konkrétního člověka.

Těším se na Vás. A.J.L.
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