
Lotosterapia
 
Lotosterapia je zdrojom energií, ktorá pomáha pri regenerácií tela i duše. Je to prírodná a 
bezdotyková forma detoxikácie a regenerácie organizmu. Pomáha pri celkovom uvoľnení fyzického,
psychického a emočného napätia. Terapia je výborná na doplnenie energie, posilnenie vitality, 
životného elánu, aby sme sa cítili dobre a prežili plnohodnotný život bez obmedzovania chorobami,
bolesťami, únavou a vyčerpanosťou. Veľmi dobre pôsobí pri psychickej vyčerpanosti, syndróme 
vyhorenia, strese, napätí, prepracovanosti. 

Očisťuje, harmonizuje a posilňuje imunitný a lymfatický systém, čistiace a detoxikačné procesy v 
celom tele. Uvoľňuje bolesti rôzneho druhu, bloky, aktivuje a urýchľuje komplexné regeneračné 
procesy v tele. Skracuje čas liečenia pri chorobách a úrazoch o 40 až 70 % oproti bežným spôsobom
liečenia. Terapia aktivuje vzájomné prepojenie a zosilnenie komunikácie medzi jednotlivými 
bunkami ich revitalizáciu a obnovenie funkčnosti. 

Prírodné minerály majú širokospektrálne vibrácie, ktoré prenikajú všetkými bunkami, očisťujú, 
posilňujú a vylaďujú organizmus na správnu frekvenciu pôsobenia. Organizmus naladený na 
správne frekvencie sa začne prirodzeným spôsobom regenerovať, liečiť, očisťovať, zbavovať sa 
toxínov, škodlivých látok a poškodených buniek. Dosiahne vytúžené zdravie, vitalitu, energiu a 
psychickú pohodu. 

Lotosterapia je inteligentná, riadi ju samotné telo. Pôsobí na to, čo je dôležité z pohľadu fukčnosti 
organizmu. Pôsobí okamžite a intenzívne v celom tele. Priaznivo ovplyvňuje široké spektrum 
zdravotných problémov, od jednoduchých až po závažné ochorenia.

Lotosterapia obsahuje zmes výbraných prírodných minerálov, ktoré sú zastúpené aj v ľudskom tele 
a pôsobia priamo na jednotlivé funkcie organizmu. Zosilnenie minerálov zabezpečuje usmernená 
liečivá energia pôsobiaca na základe poznania kvantovej fyziky a biofyziky ľudského tela. 

Pôsobenie terapie 
Pôsobenie terapie je individuálne podľa toho v akom zdravotnom stave sa nachádza naše telo a 
psychika. Toto pôsobenie riadi samotné telo. Smeruje energiu tam, kde ju najviac potrebuje, rieši 
to čo je pre organizmus životne dôležité. 



Výhody Lotosterapie

• terapia je vhodná pre zdravých, chorých, športovcov, firmy, podnikateľov
• široké spektrum pôsobenia terapie na zdravie, vitalitu, omladenie organizmu, chudnutie, 

rieši syndrom vyhorenia, psychické napätie, stres, únavu a iné
• môže sa používať počas dňa i spánku
• terapia je bezpečná nemá negatívne účinky
• terapia nepreberá žiadne negatívne energie od klienta ani z prostredia
• minerály v terapii nie je potrebné čistiť alebo nabíjať, prebieha v nej neustále samočistiaci a

samonabíjací proces minerálov 
• jednoduché používanie
• záruka na pôsobenie terapie 30rokov

Lotosterapia pre zdravých ľudí 
Terapia je vhodná aj pre zdravých ľudí na očistenie, regeneráciu a posilnenie organizmu. Celkovo sa
vyrovnávajú a harmonizujú energie v tele. Prichádza k revitalizácii, omladeniu organizmu po 
fyzickej ako aj psychickej stránke. Pravidelným používaním terapie sa dá proces starnutia spomaliť. 
Človek sa cíti plný energie, vitality, života, zlepší sa funkčnosť mozgu, zmyslov, pohybový aparát 
lepšie pracuje. Terapia výborne zaberá pri syndróme vyhorenia, strese a napätí. 

Lotosterapia pre športovcov
Terapia pre športovcov je špeciálne zostavená na vybudenie energie a urýchlenie celkovej 
regenerácie organizmu. Je určená pre aktívnych športovcov z dôvodu, že aktivuje a kumuluje 
energiu vo svalovej hmote. Športovci počas terapie môžu simulovať športový výkon, psychický 
tréning, posilňovať jednotlivé funkcie tela. Tesne pred športovým výkonom je terapia zameraná na 
maximálne vybudenie energie, posilnenie dýchania a koncentrácie. Počas samotného výkonu sú 
posilňované metabolické procesy tela, svalov, krvného obehu. Po skončený športového výkonu sa 
terapia zameriava na rýchlu regeneráciu a obnovu energie. Pomáha v rehabilitácii po úrazoch, 
preťažení, uvolňuje bolesť, skracuje dobu liečenia úrazov, pomáha preliečiť staré zranenia, aktivuje 
a posilňuje dýchanie, svalovú, šľachovú a kĺbovú regeneráciu. 

Lotosterapia pre chorých
Terapia je prínosom pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť byť chorí, prípadne byť dlhodobo 
práceneschopní. Dokážu rýchlejšie prekonať ochorenia a vrátiť sa do práce. Terapia má účinný 
vplyv na široké spektrum chorôb. Aktivuje samoliečebné procesy v organizme, dopĺňa energiu, 
detoxikuje organizmus na bunkovej úrovni, posilňuje psychiku. Dokáže pomôcť aj pri chorobách, 
kde zlyhávajú ostatné terapie. Výborné výsledky sú dosahované pri poškodení buniek, ich oprave 
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a regenerácii, pri poškodení nervov, šliach, svalov, ciev, poúrazové a pooperačné stavy, urýchľuje 
hojenie rán. Pomáha všade tam, kde je potrebná regenerácia organizmu. Na začiatku, pri prvých 
signáloch ochorenia, môže terapia chorobu aj zastaviť. Dôležité je celkové preliečenie organizmu 
tak, aby sa choroba neskôr nevrátila.

Lotosterapia pre úspešné firmy
Rieši problém so syndrómom vyhorenia, uvolňuje stres a napätie. Dodáva energiu, posilňuje 
vitalitu, pracovnú výkonnosť, fyzickú aj psychickú.  Zlepšuje myslenie, kreativitu, prináša nové 
nápady. Terapia je veľkým prínosom pre IT spoločnosti a firmy s veľkým psychickým zaťažením. 

Druhy Lotosterapie a jej použitie

Lotosterapia s pôsobením do 30min.
Lotosterapia liečivé lôžko jeurčená pre regeneračné centrá, hotely, wellness, pre firmy a pre ľudí 
ktorý si vedia oceniť svoje zdravie a vitalitu. Terapiu je možné používať denne, aktívny športovci 2x 
denne. Terapia sa vyrába na zákazku v prevedení univerzálna, športová a pre firmy.

Lotosterapia s pôsobením do 2hodín. 
Lotosterapia kĺbová je vhodná na bežné používanie pri bolesiach a zdravotných problémov kĺbov, 
svalov, šlach, pohybového aparátu. Chrobách ako je artróza, artritída, zraneniach a zlomeninách.

Lotosterapia s pôsobením 8-10 hodín. 
V aktuálnej ponuke je päť druhov terapií na bolesť, regeneráciu, očistenie a detox, psychickú 
únavu, na ženské problémy a problémy s neplodnosťou. Najvhodnejšie použitie počas spánku, 
možnosť dlhodobého používania. Vhodné na detox, chudnutie, uvolnenie bolesti, stresu, napätia, 
regeneráciu atď. 

Lotosterapia pre zvieratá
Lotosterapia pre psy a mačky je liečivé lôžko pre našich miláčikov, zvieratá terapiu milujú a 
vyhľadávajú. Vyrába sa na zákazku v rôznych veľkostiach. 
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Význam minerálov pre náš život
Minerály a výrobky z minerálov sú každodennou súčasťou nášho života. Používajú sa do mnohých 
prípravkov a liečiv, bez ktorých si náš život už nevieme ani predstaviť. Sú stavebnými prvkami kostí 
a zubov, riadia rovnováhu v tele, činnosť srdca, žliaz i zažívacieho systému, regulujú látkovú 
premenu, sú nevyhnutné pre optimálne funkcie nervov a svalov, potrebné a životne dôležité pre 
ľudské telo.

Lotosterapia pôsobí vždy, či si to uvedomujeme, alebo nie, či liečeniu minerálmi veríme, alebo
nie. Lotosterapia je postavená na poznaní energií a liečivých vlastnostiach minerálov. 

Reakcie klientov 

Mávam často bolesti chrbtice. Na Lotosterapii som presne cítila, kde ma chrbtica bolieva. Bolesť sa na 
začiatku zosilnila, a potom ustúpila. Mala som pocit, že to pôsobí vo vlnách. Po terapiách sa cítim 
výborne, bolesti mi začali ustupovať. 

Trpela som nespavosťou, v práci som nepodávala výkony, bola som mrzutá, stále ma všetko 
rozčuľovalo, cítila som sa zle, unavená a podráždená. Po terapii som ostala nabudená, uvoľnená, v noci 
som pokojne spala. Po niekoľkých terapiách si aj kolegovia všimli pozitívnu zmenu a v práci sa mi začalo
viacej dariť.

Po Lotosterapii som sa cítil úplne uvoľnený, zrelaxovaný, ako po dlhom spánku, a to len po 30 minútach.

Zápasila som so syndrómom vyhorenia, brala som lieky, ale stále to nebolo ono. Až Lotosterapia ma 
opäť vrátila do života. A stačilo na to len päť terapií, aby som mohla znova pracovať. Veľa som si 
uvedomila a pochopila, kde robím v živote chyby. 

Po terapii sa cítim energetický, nabudený, plný energie, mám čistú hlavu, zmysly lepšie pracujú. 

Po troch Lotosterapiách som sa zbavila komplikácií, ktoré u mňa nastali po operácii. 

Už dlhú dobu mám problém s dýchaním, ťažko a namáhavo sa mi dýcha. Počas Lotosterapie problémy s
dýchaním zmizli, môj dych bol hlboký, prirodzený, cítil som sa ako v prírode, na prechádzke lesom. Ešte 
dlhú dobu po terapii som ľahko dýchal. 

Neveril som minerálom, vždy som si myslel, že kameň je vhodný akurát na stavbu. Po terapii som bol 
veľmi prekvapený, cítil som, ako vibrácie prenikajú celým mojím telom. Musel som sa presvedčiť, či v 
posteli nie je elektrina. Neuveriteľné, čo dokážu minerály. 

Vnímala som, ako energia Lotosterapie pracuje, pôsobí na moje problémy. Je to výborné, ležala by som 
na terapii aj celý deň.

Keď som prišiel na Lotosterapiu, bol som úplne vyčerpaný, psychicky na dne, bolo mi úplne všetko 
jedno. Ľahol som si na terapiu a po chvíli cítil príval energií, cítil som teplo a zaspal som. Keď som sa 
zobudil, bol som už opäť pri sile, je to výborné. 

Terapia je špičková, vždy mi dodá veľké množstvo energie, som po nej celý nabudený, plný sily, môžem 
častejšie trénovať a podávam nadpriemerné výkony. 

Doteraz som chodila s problémami k liečiteľovi, ale nemal na mňa čas, a tak som odskúšala 
Lotosterapiu, ktorá mi bola odporučená. Je to iné, ako som očakávala, účinok ma prekvapil. Cítim sa po 
terapii zrelaxovaná, ľahko sa mi dýcha, napätie úplne opadlo. Celkovo sa cítim veľmi dobre a príjemne. 



Máte problém so syndrómom vyhorenia? 
Lotosterapia vás vráti naspäť do života. 

Máte nedostatok energie a vitality? 
Lotosterapia vám ju dodá 

Máte problémy s pohyblivosťou? 
Lotosterapia vám pohyb uľahčí. 

Máte bolesti? 
Lotosterapia bolesť uvoľňuje.

Potrebujete doliečiť zdravotné problémy? 
Lotosterapia je správna voľba. 

Nedokážete sa zbaviť stresu a napätia? 
Lotosterapia vám v tom ľahko pomôže.

Máte problém s trávením? 
Lotosterapia vám ho napraví.

Potrebujete očistiť, detoxikovať organizmus? 
Lotosterapia je v tom dokonalým pomocníkom.

Máte oslabený imunitný systém? 
Lotosterapia vám ho posilní. 

Chcete byť lepším športovcom? 
Lotosterapia vám to umožní.

Máte pocit, že vám nikto nedokáže pomôcť? 
Skúste Lotosterapiu. 

Lotoscentrum
Július a Vladimíra Valiašekovci

Kontakt: 0905 681 757
lotoscentrum@lotoscentrum.sk

www.lotoscentrum.sk 
www.lotosmineraly.sk


