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VIDEO 2 - Prune Harris - koronavirus 

 

OŠETŘENÍ PŘI PREVENCI I INFEKCI KORONAVIREM, KTERÉ POSILUJE 

ODOLNOST PLIC 

 

Pokud se tato ošetření rozšíří mezi lidi, zvláště pak, pokud by se dostala k lidem v těžkém stavu, 

zvýšila by jejich šanci na uzdravení. Proto sdílejte TENTO PŘÍSPĚVEK, ABY SE DOSTAL K TĚM, KTEŘÍ 

MAJÍ NEMOCNÉ SVÉ BLÍZKÉ, ať pomůžeme všem s těžkým průběhem k uzdravení! 

Ošetření fungují i jako prevence! Podpořte své blízké a známé, kteří patří mezi ohrožené skupiny, 

aby je "cvičili", předejdou komplikacím. 

 

Koronavirus napadá plíce do velké hloubky, což působí hodně problémů. Přitom je tolik věcí, které 

můžeme udělat, abychom svým plícím pomohli.  

Jsem Prune Harris, expert v práci s energií lidského těla. Od narození vidím energie a ve své klinické 

praxi jsem pracovala na zdraví několika tisíců lidí, abych jim pomohla žít naplno. Dala jsem 

dohromady krátkou sérii cvičení, která mohou obrovsky podpořit zdraví a odolnost vašich plic. Sama 

jsem prodělala koronavirovou infekci, naštěstí jen s mírnými příznaky, a díky ní jsem mohla sledovat, 

jak na virus moje energie a mé tělo reagovaly. Viděla jsem, jak se funkční matrice typické pro zdravý 

organismus pod vlivem viru úplně proměnily, a tak jsem začala pracovat pomocí následujících 

ošetření na tom, abych svému tělu pomohla se s virem a jeho rozkladným působením vyrovnat a 

vrátit se k plnému zdraví. 

Začněme. Nejdříve si otevřeme hrudník a uvolníme v něm zablokovanou energii. Na hrudníku je 

mnoho silných energetických bodů, které pomáhají plicím efektivně pracovat.  

Udělejte si z prstů na rukou takovéto hrábě a začněte jimi doslova prohrabávat svůj hrudník od jeho 

středu do stran. Já musím na levé straně dávat pozor na mikrofon, ale vy pořádně zabírejte na obou 

stranách. Snažte se tlakem svých prstů rozpohybovat energii pod kůží a tahem ji odvádějte do stran 

odshora až dolů k posledním žebrům.  

Dalším cvikem je křížení. Přejíždějte dlaněmi od jednoho ramene napříč hrudníkem, přímo přes střed 

hrudní kosti, až k opačnému boku a opakujte několikrát za sebou. Tím propojíme obě strany těla a 

obnovíme mezi nimi přirozenou a pro zdraví nutnou spolupráci. Všechny energetické systémy, které 

udržují život v našem organismu, se kříží a toto křížení se udržuje například při chůzi a běhu. Kvůli 

izolaci má spousta z nás pohyb omezený, takže tuto rovnováhu v těle znovu vytvoříme tímto cvikem.  

Výborně, teď se pustíme do masáže neurolymfatických bodů, která udržuje naše plíce v dobré 

kondici. Můžete masírovat obě poloviny hrudníku najednou nebo pracovat postupně, podle toho, co 

vám bude příjemnější. Já budu kvůli mikrofonu masírovat jen na jedné straně. 

Začneme s masáží hned pod klíční kostí a prsty pronikáme opravdu dost hluboko. Není potřeba si 

ublížit, ale tlak by měl být tak silný, aby případná bolest byla přijatelná. Postupujeme kroužením prstů 
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od hrudní kosti pod klíční kostí po celé její délce až k paži. Potom se přesuňte o žebro níž a pracujte 

stejným způsobem od středu hrudní kosti v prostoru mezi žebry, dostatečným tlakem a krouživým 

pohybem, až ke kraji hrudníku. Já sama stále ještě cítím, že některé moje body jsou po infekci pořád 

hodně citlivé. Takže právě teď touto masáží svým plicím pomáhám k uzdravení. Výborně. Teď se 

přesuňme na opačnou stranu hrudníku a postupujme stejně jako na předešlé straně. Začněte u 

hrudní kosti a postupujte směrem k paži, masírujte s dostatečným, ale stále přijatelným tlakem a 

projděte postupně prostory mezi všemi žebry. Můžete promasírovat i žebra samotná. Já se snažím 

masírovat do co největší hloubky. Teď se pustíme do masáže sterna, naší hrudní kosti a budeme 

postupovat úplně stejně. Krouživým pohybem projděte celou svojí hrudní kost, od okraje přes střed 

až na druhý okraj, odshora až dolů. Touto masáží nepodporujeme jen funkci plic, ale aktivujeme při ní 

i brzlík, který se podílí na síle a odolnosti našeho imunitního systému.  

Hmmm, to je moc příjemné. :) Pokračujeme až dolů, ale zastavte se tam, kde sternum končí, abyste 

zbytečně nedráždili velmi citlivý solar plexus, který se nachází přímo pod sternem. Zůstávejte proto 

jen na kosti sterna. Na konec můžete i lehce poklepat na místo mezi bradavkami, abyste plicím a 

brzlíku vyslali impulz k vyšší aktivitě.  

Výborně. Doklepejte a ponechte prsty na místě, kde jste poklepávali a konec dlaně druhé ruky si 

položte na třetí oko, ke kořenu nosu. Dlaní přikryjte čelo a prsty nechte poklesnout na hlavě tam, 

kam v této pozici přirozeně dosáhnou. Tady se dvakrát pomalu a zhluboka nadechněte a vydechněte 

a uvolněte se. Teď ponechte prsty na hlavě přesně v místě, kam dosáhly, jen vytočte dlaň tak, aby 

prsty mířily ve stejném bodě dolů do hlavy. Tady začneme velmi jemně pulzovat - velmi, ale opravdu 

velmi jemným tlakem zatlačíme prsty na hlavu, pak povolíme a stejně jemný tlak vyvoláme svými 

prsty na hrudníku. A opět povolíme a zatlačíme na hlavě, povolíme a znovu vyvineme tlak na hrudní 

kosti. Vytváříme tak mezi oběma body pulzující propojení. Uvolňujeme tlak na sternu a naopak ho 

obnovíme na hlavě, a uvolníme tlak na hlavě, abychom znovu jemně zatlačili na sternu. Najděte si pro 

pulzování svůj vlastní rytmus. Můžete ho sladit se svým dechem, ale může být i podstatně rychlejší. 

Na hlavě pracujeme s jedním z nejvýznamnějších bodů, který pomáhá udržovat hormonální 

rovnováhu v těle, pomáhá plicím a srdci nalézt zdravý rytmus. Protože jak naše plíce dýchají v rytmu, 

tak pracuje v rytmu i srdce. Když tyto body tímto pulzováním propojíte, umožníte oběma systémům, 

aby ve svých energiích a rytmech vytvořily soulad a tím obnovily přirozený harmonický proud energie 

celým vaším tělem.   

Je to tak příjemné, že bych takto vydržela sedět hodně dlouho. :) Všechny tyto cviky nebo ošetření 

můžete spojit, anebo je dělat samostatně. Pokud vás některá hodně osloví, dělejte je během dne 

opakovaně a častěji než ostatní. 

Tak, a teď se pustíme do dalšího cvičení pro posílení plic. Každý z nás má meridián plic. Je to doslova 

kanál energie, který naše plíce vyživuje a udržuje je zdravé. To znamená, že vaše plíce budou v takové 

kondici a tak zdravé, jak jsou zdravé a v kondici energie v tomto energetickém plicním kanálu. My se 

do práce s touto energií pustíme nyní. Svoji pravou ruku položte na svůj levý palec a teď pomalu, 

špičkami prstů, podle mého vzoru, přejíždějte po tomto meridiánu plic až k bodu, kde se vaše paže 

spojuje s trupem. Z tohoto místa přejedete dlaní po stejné dráze zpátky dolů k palci, to jest od paže 

až k nehtu na palci a mimo něj. Provedeme několikrát za sebou. Na začátku jsme plíce zklidnili a 

nakonec jim dodáváme pořádnou dávku energie. 

Přesuňme se na druhou stranu a postupujme opět stejným způsobem. Prsty přiložíme na vnější 

stranu špičky palce opačné ruky a sledujeme dráhu plicního meridiánu, jak vám předvádím, až k místu 

napojení paže na trup. A odtud pak znovu několikrát za sebou po stejné dráze směrem dolů až ke 

špičce palce a ven mimo něj.  
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Toto ošetření mi hodně pomohlo, když jsem cítila, jak se moje plíce začaly pod vlivem koronaviru 

stahovat a uzavírat. A teď budeme pracovat se dvěma dalšími důležitými body. Jeden z nich leží na 

meridiánu plic. Najdeme ho přímo v ohybu zápěstí na úrovní vnější straně palce každé ruky. Je to 

skvělý bod, protože jeho masáží doslova nadopujeme plíce další pořádnou dávkou energie. Paži ruky, 

na které budete pracovat, si klidně opřete o stůl nebo o jinou podložku a pak začněte tento bod 

masírovat co nejhlouběji tak, aby bylo stále příjemné. Nezapomeňte, že nám nejde o to, abychom 

vyvolali nesnesitelnou bolest, ale na druhé straně je potřeba, abychom tento bod skutečně aktivovali. 

Bolest proto musí zůstat přijatelná, aby byl tento bod ochoten uvolnit do plic co nejvíce vitální 

energie. Jedná se totiž o bod, který je doslova zásobníkem energie pro naše plíce. Možná si už při 

masáži všimnete, že váš dech se prohloubil a že se vám dýchá lehčeji. Teď se přesuňme na druhou 

ruku a opět masírujeme v ohybu zápěstí na vnější straně palce. Najděte si způsob, jak se vám bude 

tento bod masírovat co nejlépe do co největší hloubky. Nebuďte překvapení, pokud bude bod bolet, 

a pokud ucítíte příliš velkou bolest, tlak zmírněte. 

 

Výborně.  Teď se přesuneme k poslední dvojici velmi významných bodů na ruce. Když natáhnete prsty 

jako já, uvidíte, že mezi palcem a ukazováčkem najdete měkké místo, kde je na začátku z kůže a o 

kousek dál svalovina. My budeme pracovat právě v této části svalu, uprostřed mezi oběma prsty. 

Chytněte toto místo mezi palec a ukazovák druhé ruky a do hloubky tento bod masírujte. Většina z 

vás bude vnímat tyto body jako hodně bolestivé, tak masírujte jen do takové hloubky, aby zůstávala 

bolest přijatelná. Jedná se o bod na meridiánu tlustého střeva, a tento meridián se spojuje s 

meridiánem plic. Společně do těla energii přivádějí a poté ji z těla uvolňují, takže jsou zdrojem vaší 

inspirace a na druhé straně odvádějí z vašeho systému všechno, co už je nepotřebné. Tyto body jsou 

vynikající pro uvolnění napětí, bolesti, a pokud trpíte bolestmi hlavy, právě tento bod je vynikajícím 

nástrojem k tomu, abyste se jich zbavili. Současně masáž těchto bodů silně podporuje plíce. 

Teď se přesuňme na druhou ruku a masírujeme stejně jako na předešlé straně. Někdy zjistíte, že 

jedna strana těla reaguje větší bolestí než ta druhá, a to je naprosto v pořádku. Každý den pracujte s 

každým bodem s ohledem na to, v jaké kondici se nachází.  

Výborně, jsme na konci. Opravdu doufám, že budete tyto jednoduché cviky cvičit opakovaně, abyste 

podpořili sílu a odolnost svých plic, bez ohledu na to, kolik je vám let, nebo zda jste v karanténě nebo 

naopak patříte k těm, kteří pracují v první linii v tomto náročném období. Pro nás pro všechny je teď 

nesmírně důležité, aby byly naše plíce vitální a v co nejlepší kondici. 

 

Držte se! � 
 

Video: Prune Harris 

Překlad: Andrea Homolová 

 


