
1. Varovanje vaših osebnih podatkov  

Podjetje DAOFA d.o.o. se nepreklicno zavezuje, da bo varovalo zasebnost strank. Podatkov, 
ki nam jih boste posredovali, ne bomo nikoli uporabili brez vašega privoljenja, jih posredovali 
ali dali v uporabo tretjim osebam, ali jih kakorkoli drugače zlorabili.  

Pridobljeni podatki so zavarovani z geslom in se bodo uporabljali zgolj v namene svetovanja 
za izboljšanje zdravja, splošnega počutja in storilnosti.  

2. Postopek svetovanja 
 
Prvi obisk je najdaljši in običajno traja od dve do pet ur.  
Posvet poteka tako, da zapišemo vaše osebne podatke, zgodovino (anamnezo) in potek vseh 
sedanjih in preteklih zdravstvenih težav. Pri svetovanju je zelo pomemben natančen opis 
telesnih funkcij in občutkov. Po pogovoru sledi obsežen pregled po ustaljenih medicinskih in 
tradicionalnih kitajskih načelih ter obravnava z napotki za izboljšanje življenjskega sloga. 
Pri tem se uporabljajo stekleni ali plastični kozarci s podtlakom, elektrostimulacija in 
vstavljanje iglic v akupunkturne točke. Kozarci s podtlakom zelo učinkovito odpravljajo 
motnje v obtoku limfe, krvi in medceličnine, na območjih motenega delovanja obtočil 
utegnejo sprožiti prehodne podplutbe. Pri resnejših zastojih  telesnih tekočin, ki nastajajo 
zaradi nepravilnega hranjenja, pomanjkljivega gibanja in nepravilne drže, je postopek 
zdravljenja nekoliko boleč. 
Opozorilo:  
Aplikacija kozarcev s podtlakom ni priporočljiva za osebe, ki imajo prepočasno strjevanje 
krvi, zato da nam predhodno povejte čim več podrobnosti glede nagnjenosti k nastajanju 
podplutb in celjenju ran. 
Obravnava zajema še stimulacijo uhlja. Na določene točke na uhlju se nalepijo zrnca 
zdravilne rastline ali magnetki, ki spodbujajo refleksne cone organov. Masirate jih čez dan 
vsake tri do štiri ure. Po približno petih dneh se zrnca začnejo drseti po koži in postopne 
odpadejo sama. V primeru, da katera od ušesnih točk ves čas boli, odstranite zrno s te točke in 
kožo očistite z alkoholom. 
Na koncu obravnave vam pokažemo dihalne in raztegovalne vaje, ki so prilagojene krepitvi 
zdravja in dobrega počutja in vam svetujemo o pravšnjem načinu prehranjevanja. Predpisan 
dobite tudi recept za mešanico zdravilnih zelišč. 
 
3. Priprave na prvo obravnavo 
 
Da bi bila lahko obravnava čim bolj učinkovita in čim manj boleča, priporočamo, da se pred 
prihodom vsaj tri tedne držite navodil za prehranjevanje, ki so objavljene na spretni strani 
podjetja http://www.papuga.si/navodila.html.  
Priporočljiva je tudi vsakodnevna vadba raztegovalnih in dihalnih vaj objavljenih na istem 
spletnem mestu, vendar v sladu z zmogljivostmi. 
Opozorilo: 
Vaj ne opravljajte, če ob tem čutite bolečine. Ljudje z visokim krvnim tlakom ter povišanim 
očesnim tlakom naj ne opravljajo antigravitacijskih vaj št. 1.1 do št. 1.6. 
 
S podpisom potrjujem, da razumem in soglašam s postopkom obravnave. 
 
Ime in priimek: ____________________________ 
Ime in priimek otroka: ____________________________ 
Naslov:__________________________________ 
Kraj in datum:_____________________________ 
Podpis:______________________ 


