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Týmto pojmom, ktorý neznamená nejaké 
podvodnícke osoby, ale osobitný výraz z prekla-
dateľskej praxe, sa rozumejú slovné spojenia, 
ktorých význam platí len pre ich pôvodný jazyk. 
V doslovnom preklade do iného jazyka sú ne-
zrozumiteľné alebo celkom nezmyselné. Takých 
príkladov i z už uverejnených prekladov je množ-
stvo a sú vždy zlou vizitkou pre prekladateľa a 
ukazovateľom jeho nedostatočných vedomostí. 
Pritom nemusí ísť o nejaké jazyky vzdialených 
kultúr, je to i medzi jazykmi z jednej jazykovej 
skupiny. 

Postupom času sa vypracovali v niektorých 
jazykoch celé zoznamy takých slovných spojení, 
neraz zafixovaných i v prísloviach a porekadlách, 
teda ľudovej múdrosti. Toto slúži ako pomôcka 
nielen prekladateľom, ale i čitateľom diel origi-
nálnych textov. 

Odborná terminológia rozličných odborov 
sa pri rozvoji týchto odborov vyvinula a ďalej 
vyvíja, pričom si vytvára vlastné pojmy a slov-
né spojenia, ale je tu aj preberanie termínov z 
iných odborov výskumu a poznania, niekedy 
však s určitým posunom významu a tak sa stáva, 
že rozličné odbory používajú rovnaké termíny v 
čiatočne zmenenom význame. To je však priro-
dzený a vcelku prijateľný jav. Horšie to dopadá, 
ak poznatky z nejakého odboru sa vytvárajú z 
bežných hovorových slov a spojení, ktoré sa tak 
vydelia či povýšia ako technické termíny, hoci sa 
v bežnej reči používajú ďalej ako bežné a teda 
významovo nepresne definované slová. Ak v 
tom ľudovom význame ich používajú i popu-
lárne texty, písané ako informácia o príslušnom 
odbore a jeho poznatkoch, dochádza k poriad-
nemu zmätku a čitateľ je vlastne celkom dezo-
rientovaný a ostáva mu len to, aby sa sám snažil 

veci pochopiť, čo môže byť zdrojom mnohých 
omylov. Naviac v takých populárnych až bulvár-
nych textoch písatelia používajú aj slovné spoje-
nia, ktorých pôvod je nejasný, možno si niektoré 
z nich vymyslel veci neznalý písateľ a potom sa 
to prevzalo i inými a rozšírilo. Nájdeme tu neraz 
i nesprávne preklady z iných jazykov, dávno za-
staralé výrazy zo starých textov s prekonanými 
poznatkami alebo dokonca celkom novo vytvo-
rené spojenia bez akéhokoľvek podkladu alebo s 
celkom protirečivým významom.

Psychotronika ako odbor skúmania, ktorý 
sa zaoberá javmi, dávno známymi a rozmanite 
vysvetľovanými, od svojho vzniku pred polsto-
ročím musela zápasiť aj s terminologickými a 
vôbec vyjadrovacími problémami. O niektorých 
takých vyjadreniach, ktoré je možné naozaj brať 
ako „falošných priateľov“ by sme si teraz trochu 
pohovorili. Samozrejme spomenieme len nie-
koľko príkladov, kompletnejšie pojednanie na 
túto tému by si vyžiadalo celú knihu.

Psychotronika, ako je všetkým záujemcom o 
tento odbor dobre známe, sa zaoberá energoin-
formačnými a informačnými javmi v súvislosti 
s energoinformačným systémom organizmu a 
teda jej objektom skúmania sú len javy, ktoré 
majú chemickú, biologickú, ale najmä fyzikálnu 
podstatu. Neskúma priamo ani psychické ani 
duchovné javy, všíma si však prípadné dopady 
psychických funkcií i duchovna na materiálne 
javy v ich energoinformačnej podobe. Vo svo-
jej vyvíjajúcej sa terminológii preto vybrala 
niektoré ľudové pojmy - hovoríme samozrejme 
o slovenčine - a zadefinovala ich ako technické 
termíny, vytvorila určité slovné spojenia, tiež 
definované ako odborné vyjadrenia, pričom sa 
snaží nepoužívať pojmy iných odborov pokiaľ 

„Falošní priatelia“ v psychotronike
MUDr Teodor ROSINSKÝ CSc

nejde o všeobecné medziodborové pojmy, ktoré 
však chápe tak ako sú chápané inými odbormi, 
napríklad informácia, hmota, fyzikálne defino-
vaná energia, priestor, čas a podobne. Jej vlast-
né pojmy ako energoinformačný systém orga-
nizmu, energoinformačná porcia a podobne iné 
odbory nepoužívajú a ľudové náprotivky nemajú 
a tak sú akoby chránené. Horšie je to s pojmami, 
ktoré patria do energoinformačnej medicíny ako 
hlavného objektu psychotronického skúmania. 
Tieto pojmy totiž pochádzajú z ľudovej reči a ich 
odborné použitie sa často v žurnalistických tex-
toch, ale, žiaľ, i v reči ľudí, ktorí sa už o podstate 
veci mali možnosť dosť dozvedieť, často pletie 
s tými pôvodnými nedefinovanými a voľne na 
hocičo používanými slovami ľudovej reči. To však 
je možné upraviť v prvom rade len vlastnou sna-
hou tak hovoriacich a opakovaným školením z 
našej strany.

Teraz prichádzam k najpodstatnejšej časti:
Ide o slovné spojenia, ktoré sa často po-

užívajú a ktoré sú protikladnosťou významu 
jednotlivých slov, z ktorých sú skombinované, 
vlastne sebapopretím a teda prázdnymi výraz-
mi. Problém je v tom, že ľudia, ktorí ich počujú 
či čítajú, si obyčajne neuvedomujú tú protireči-
vosť či prázdnotu ich významu a preberajú ich 
do sortimentu svojich rečových prostriedkov. 
Príklad: súčasná kvantová fyzika už odhalila 
mnohé javy, ktoré na úrovni zloženia základných 
stavebných súčastí hmoty už nemožno rozlíšiť a 
chápať ako hmotné alebo energetické, lebo tieto 
dva pojmy sa tu už spájajú do jedného javu a to 
vedie logicky k celkovému záveru o jednotnosti a 
vzájomnosti hmoty a energie. Toto vyjadrenie je 
zjednodušené a popularizačné, ale stačí na po-
chopenie nepochopiteľnosti myslenia mnohých, 
ktorí používajú bežne spojenie „duchovná ener-
gia“. Je zaujímavé, že sa nestretneme so slovným 
spojením „duchovná hmota“, čo by bolo rovnako 
zmätočné, i keď vlastne ide o vyjadrenie úplne 

rovnakého nezmyslu. Duchovno predsa nemá 
žiadne hmotno-energetické vlastnosti ani nič, 
čo k hmote-energii patrí a teda akékoľvek slovné 
spojenia duchovna v akomkoľvek gramatickom 
tvare s hmotnom a jeho vlastnosťami sú význa-
movo prázdne. Čo teda majú vyjadrovať? To sa u 
autorov nedočítame. 

Nejde nám tu o pranierovanie tvrdení, ktoré 
sú odborne /fyzikálne, medicínsky, psychotro-
nicky, teologicky atď./ neudržateľnými, len o 
poukázanie na slovné vyjadrenia pojmov, ktoré 
nám prekážajú pri informovaní o výsledkoch po-
znania a výskumov v psychotronike. Sem patrí 
aj používanie už dávno zastaralých pojmov, ako 
je aura, názvy rozličných manipulácií pri lieči-
teľských praktikách, napríklad čistenie čakier a 
aury, dodávanie, odoberanie, kradnutie, očis-
ťovanie energie. Nevhodné sú i vyjadrenia typu 
„kyvadlo mi povedalo, ukázalo“ ako i vyjadrenia 
popisujúce subjektívne pocity prezentované ako 
objektívne javy. 

Osobitným rozšíreným pojmom sú vibrá-
cie. Stretávame sa s ním i v spojení duchovné, 
psychické, energetické, kozmické, orgánové, 
telesné a mnohé iné vibrácie. Nikdy však som 
sa nestretol s vyjadrením príslušných vibrácií v 
jedinom oficiálne prijatom systéme merania SI, 
teda vyjadrené v hertzoch /Hz/, teda frekvencii 
vibrácií v počte amplitúd chvenia hmoty za časo-
vú jednotku. Vibrovať môže len hmota, a vibruje 
každá nad absolútnou nulou, pretože teplota 
hmoty je spojená s jej vibráciou. Dodatočná vib-
rácia celého hmotného telesa s presne určenou 
frekvenciou je známa ako ladička, ale aj vysie-
lače všetkých druhov signálov vo fyzikálne zná-
mom rozsahu, samozrejme aj zvuk alebo svetlo 
vo svojom rozsahu frekvencie až po ultrazvuk na 
jednej a infrazvuk na druhej strane zvukového 
spektra a od ultrafialovej po infračervenú u fa-
rebného spektra. Kde tu nájdeme alebo ako by 
sa nám tu zmestili tie duchovné či psychické vib-
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rácie? Zasa len úplne prázdne slová. Keď k tomu 
ešte pridáme kombináciu hodnotenia ako dobré 
a zlé vibrácie, dostávame sa už naozaj ďaleko od 
ľudovej múdrosti, ktorá vibrácie nespomínala i 
od odbornej múdrosti, ktorá s nimi pracuje len 
ak ich má zmerané. 

V každom odbore ľudskej činnosti, nielen vý-
skumnej, ale i praktickej, napríklad u remesiel, 
bolo ovládnutie a rečové používanie správneho 
názvoslovia nielen ukazovateľom vedomostí a 
tým podmienkou odborného postupu, ale i nut-
ným predpokladom spolupráce medzi odbor-
níkmi. Ak niekto názvoslovie odboru neovládal, 
považovali ho za neschopného a naviac nespo-
ľahlivého. Dávalo sa to do spojitosti s biblickým 
príkladom zmätenia jazykov pri stavbe Babylon-
skej veže. Ak sa to isté deje v odbore, kde dorozu-
menie a jednotné názvoslovie je vzhľadom na 
krátku históriu a nepriaznivé podmienky rozvoja 
odboru ešte dôležitejšie, je to vážne. Iste ich ne-
budeme žalovať ani protestovať voči nezodpo-
vedným žurnalistom ani vynášať nejaké sankcie 
voči niekomu, kto hovorí neodborne a zmätene, 
budeme však musieť výraznejšie poučovať a vy-
svetľovať. A to by mal robiť každý, kto už odbor-
né termíny ovláda a vie ich vysvetliť. Patrí to k 
etike, alebo aspoň k základnej slušnosti.

Základním nástrojem pomáhajících profesí 
(psychoterapie, somatická medicína, 

sociální práce, duchovní služba…)
je

OSOBNOST pomáhajícího.

souhrn:
autor předkládá příbeh tzv. léčitelky, jde o 

ženu- matku několika dětí, která má problémy 
v partnerských vztazích; „uznávané léčitelky“, ke 
které se lidé obrácejí v dobré víře o pmoc a která 
své léčitelství provozuje jako živnost, pomáhá 
všem, organizuje kursy, přednášky,.. pomáhala 
i lékařce od rakoviny..a dle svých slov „úspěšně“ 
( objektivně neúspěšně, lékařka zemřela na ra-
kovinu a metastazy do celého těla.).
Tzv. léčitelka sama v současnosti udává- 
• problémy pro špatně léčitelnou cukrovku ( 

která není objektivně potvrzována; nabízí 
se otázka osobnostní reakce ) potýká se s 
psychickými problémy (úzkostnými, spán-
kovými) jsou tragické dopady na dětech 

• Dopady existenční, finanční-podnikatelské 
a hledá finanční pomoc často nevybíra-
vým způsobem a jsou dopady trestně 
právní

Autor dokladuje příbeh jedné pacientky s po-
tvrzenou rakovinou ( viz lékařská zpráva), která 
byla v kontaktu s tzv. léčitelkou a které opět 
slibovala vyléčit rakovinu dietou. Pacientka po 
dalších negativních zkušenostech s tzv. léčitelkou 
( ohledně opakovaných finančních půjček pro 
zadlužení léčitelky) nakonec zvolila medicinské 
oeprační a chemoterapeutické léčení s dobrým 
efektem.

Je pomoc vždy pomocí?
MUDr. Petr TaRaba

  

neuronální sociáln  duchovní

BIOCHEMICKÝ, 
IMUNOLOGICKÝ

VZTAHOVÝ

lov k-ve 
stresu

porucha sít



PSYCHOTRONICA SLOVACA 2008

8

ZBORNÍK PREDNÁŠOK Z KONGRESU

9

Osobnosť terapeuta a prax
Mgr. Stanislava TÍLEŠOVÁ

Minulý rok sme mali príležitosť vypočuť si 
prednášky o význame myslenia a práci terapeuta 
z pohľadu psychiatra. Tento príspevok nadväzuje 
na tieto myšlienky a chce poukázať na podstané 
prvky práce liečiteľa.

(Onkológ – známy- poslal pred tromi rokmi 
pacienta domov so slovami: „Dedo, ak zjete dve 
vrecia cibule a každý deň si dáte za pohárik pá-
lenky, prídete sa mi ukázať. “Keďže tento lekár už 
nevidel žiadnu šancu pre pacienta s rakovinou 
v treťom štádiu a dával mu dva týždne, chcel ho 
aspoň potešiť slovami. Keď sa však o dva roky 
pacient dostavil a personál na neho pozeral s vy-
desením ako na prízrak, lekár sa pýta: „A Vy tu čo 
robíte?“ Odpoveď? „Ja som Vás poslúchol a urobil 
som, ako ste mi povedali.“)

Kratochvíl (1998) podľa Lamberta
Osobnosť je najdôležitejším nástrojom práce 

terapeuta. 
Kazuistika:
Agresívna liečiteľka, s negatívnym postojom 

ku klientom obviňuje za neúspechy klienta, vyho-
vára sa, že sa jedná o karmu. Postoj superiotity, 

nekritickosti. Vzhľadom na to, že sa jedná o mo-
jeho blízkeho človeka, obviňuje aj mňa zo zákro-
kov, ktoré som neurobila. Nemá žiadne špeciálne 
schopnosti a tvrdí, že sa napája na klientov cez 
telefón. Tvrdí, že od začiatku má zlý pocit z liečby 
konkrétnej klientky, ale poučuje ma, že nemá 
závoru. Klientku presviedča, že lekári nenájdu nič, 
lebo ona má povolené a má program. Lieči ľudí z 
celého sveta a má neuveriteľné úspechy. Vraj už 
16 rokov pracuje a darí sa jej tak, že lekári si neve-
dia vysvetliť zmeny stavov klientov.

Výsledok? Pred „zákrokom“ liečiteľky bol iden-
tifikovaný nález jedného nádora na vaječníku 
klientky. Po zákroku sa ukázalo veľa metastáz po 
celej brušnej dutine s dosahom 5 mm do orgánov. 
Rakovina tretieho stupňa. Klientka s pokorou 
oznamuje výsledok liečiteľke a tá dochádza k zá-
veru, že to je vina klientky. Potom jej telefonujem 
ja a pýtam sa na spôsob zákroku a nastavený 
program, jej pohľad na vec. Nedozvedám sa nič, 
iba to že je to moja vina, že to nevyšlo, lebo ja som 
určite urobila zákrok. Od začiatku prípad konzul-
tujem s Jankou Jůzkovou a všetko nechávame 
na lekárov. Prečo. Nádorové ochorenia nepatria 
k možnostiam EI terapie. Výskum v Psychoenerge-
tickom laboratóriu ukázal, že pri pôsobení liečite-
ľom na nádorové tkanivo v Petriho miske v živnom 
roztoku po EI zákroku začali všetky vzorky rýchlo 
rásť. Pritom liečitelia mali zastaviť ich bujnenie. 

Nato sa dozvedám od chorej, že ukončila spo-
luprácu s liečiteľkou. Táto liečiteľka jej vysvetlila, 
že príbuzný liečiteľ automaticky začína dodávať 
energiu nádorom, ak niekto v rodine ochorie. 

Namiesto riešenia situácie a zaoberania sa 
otázkou, že ide o život človeka, kričí, že ona chybu 
neurobila a obviňuje klientku a mňa a zaoberá sa 
svojou dokonalosťou a ako ju to psychicky vzalo. 

 30%
Vztah

   15%
Placebo

   15%
Techniky

     40%
Spontanna
  remisia

Závěrem autor diskutuje následující problémy:
• Jako lékaře psychiatra mě napadají při zmi-

ňovaných informacích jiné myšlenky než 
myšlenky nezištné pomoci bližnímu.

• Kde jsou pravidla zmiňována v zásadách léči-
telství!? 

• Nejde o pysychicky narušenou osobu s poru-
chou osobností? Nepoučitelnou a zneužívající 
přirozené lidské důvěry, s chyběním sebere-
flexe... 
Jak jinak si vysvětlit opětovné prohlášování- 

„já vás toho nádoru zbavím i dietou“ (a proti 
tomu výsledek histologie - viz prop. zpráva) i při 
svých opakovaných špatných zkušenostech s ná-
sledným úmrtím svých klientů (dříve zemřelé 
lékařky pro rakovinu). 
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Ronnenová za najdôležitejší predpoklad na 
udržanie terapeutického efektu považuje a vý-
skumne potvrdzuje schopnosť sebaovláda-
nia. Inak je veľká pravdepodobnosť recidívy.

Komárek zistil, že u úspešných liečiteľov pri 
práci je podstatná schopnosť navodenia sta-
vu koncentrácie a relaxácie. Keď sa zamyslí-
me, nejedná sa o nič iné ako o schopnosť regu-
lácie vzruchu a útlmu nervovej sústavy. Čo 
sa vlastne rovná schopnosti sebadisciplíny 
a sebaovládania.

(„Slečna, keď sa budete vydávať, pozriete sa 
dotyčnému na konto“ Toto som si vypočula pred 
pár rokmi od jedného z prednášajúcich na kongre-
se. Dodával, že on to vie prečitať a vidí to. Zaují-
mavé na tom bolo to, že som ho o žiaden posudok 
nežiadala a na druhú stranu dnes som tu s man-
želom, ktorému som sa na konto neprizerala.)

Uvedomme si, že liečiteľ je najčastejšie tá 
slamka, ktorej sa topiaci chytá. Ide k lekárovi, 
psychológovi, psychiatrovi, je tu ešte kňaz a po-
tom liečiteľ. Či skutočne pomôžeme, je zo strany 
nás závislé najväčšou mierou na našej sebadis-
ciplíne.

Priamu súvislosť vo vývine zdravého seba-
ovládania vidí Ronen v sebaoceňovaní. Toto sa 
rozvíja na základe vzoru, oceňovania inými, po-
chopenia pojmu dobra a zla, vývinu reči a vedo-
mia vlastnej zdatnosti podľa Banduru. 

Toto predpokladá implicitne v morálnej 
úrovni vývinu aj vývin kognitívnych schop-
ností. 

Platí tu aj spätná väzba. Schopnosť sebaovlá-
dania posiluje sebavedomie a tým aj motiváciu 
zmeniť správanie.

Spomenuté teda svedčí pri úspešnej inter-
vencii liečiteľa o nevyhnutnom predpoklade 
sebapoznania, sebakritiky a sebaregulá-
cie. 

Moje skúsenosti s kazením elektrických zaria-
dení boli kedysi bohaté. Keď som bola rozrušená, 
tak mi jednoducho vybuchla v ruke žehlička, začal 
mi horieť vysávač a technici nikdy nevedeli pocho-
piť, prečo stačí, aby som sa pozrela na počítač a on 
začal blázniť. Ak som niečo chcela od počitača ja, 
tak to skrátka nešlo a záhada bola na svete. Odke-
dy som si ale vytvorila k takýmto zážitkom triez-
vy odstup a prestala som mať strach, pocity 
nedôvery a začala som ovládať napätie, tie-
to problémy skrátka prestali.

Motivácia – vyplýva z postojov k sebe, 
k ľuďom a k svetu. Terapeut by mal prezentovať 
triezvy realizmus, toleranciu, partnerský prístup 
a nádej. To je základný predpoklad úspechu. 
Prečo je dôležitá osobnosť terapeuta? Vypočuli 
sme si príspevok o význame myslenia. Nie je 
žiadne tajomstvo medzi psychológmi ani laikmi, 
akú moc má myslenie. Výraznejším príkladom 
môže byť sugescia, hypnóza. Viď spomenutý 
prvý príklad s onkológom. Samozrejme, ak je 
klient sám pozitívne nastavený na zmenu, 
máme dvere na pomoc otvorené. Ak sa za-
myslíme, motivácia nie je nič iné ako pre-
zentácia nášho poznania s  emocionálnym 
podfarbením. Dôsledky práve definovaného 
pre prácu s EI už poznáme. Je to zameranie 
sa na sformulovanie pozitívnych infor-
mácií a adekvátna dodávka EI porcie. Ak 

je terapeut nevyrovnaný po psychickej stránke, 
automaticky sa pri práci s EIP primiešavajú do 
tohoto komponenty podvedomých negatívnych 
postojov. Môžu byť rôzne. Od popierania závory, 
strachu, po čistú pomstu. 

 C.G. Jung (Hall, C.S. – Lindzey, 
G.,1999) rozdelil psychické funkcie na racionálne 
a neracionálne. Racionálne sú v tomto koncepte 
myslenie a cítenie. 

Neracionálne sú vnímanie a intuícia. 
Uvedomme si teda, že je to práve hodnotia-
ca funkcia osobnosti (myslenie a cítenie), 
ktorá má hlavný vplyv na formuláciu 
adekvátnej informácie a jej „obalenie“ 
energetickou porciou. Myslenie a cítenie 
sa formujú na základe vnímania a intuí-
cie. Výsledky vnímania a intuície hodno-
tíme a spracúvame práve myslením a cí-
tením. A tieto majú zase spätnoväzbový 
charakter s vnímaním a intuíciou. Preto 
je na osobnosti a sebadisciplíne liečiteľa, 
aby neovplyvňoval subjektívnou záťažou 
formuláciu informácie (čo je premietanie 
subjektivity myslenia a cítenia do praxe) 
potrebnú k zákroku. Tak ako môže byť vní-
manie a intuícia zaťažené subjektivitou 
liečiteľa, to isté sa môže stať pri myslení 
a cítení. Je to otázka veku, zrelosti a skúsenos-
tí. Je to práve myslenie a cítenie, ktoré ovplyv-
ňujú procesy vnímania a intuície. Preto vôľovo 
môžeme ovplyvňovať všetky tieto psychické 
funkcie, ale pomocou hodnotiacich funkcií. Vní-
manie a intuícia nemajú metarovinu, ktorá by 
toto riadila. Touto metafunkciou je myslenie 
a cítenie. Ak chcem byť objektívny pri vnímaní, 
musím sa regulovať myslením, formulovaním 
krokov, ktoré robím a k tomu je to cítenie, ktoré 
zodpovedá za emóciami nezaťažený priebeh ce-
lej práce. Teda v skratke povedané, naše vníma-
nie a intuícia prijímajú diagnostické informácie, 
ktoré automaticky spracúvame myslením a cí-

tením. Informáciu k zákroku si musíme nafor-
mulovať pomocou myslenia a cítenia. Emócia je 
podkladom prežívania. A tak ak sa pýtate, prečo 
má hodnotiacu funkciu a význam pri pomoci - 
je to prežívanie, ktorým získavame skúsenosti 
o tom, čo robíme a aký to má efekt. Za normál-
nych okolností je teda emócia „strážnikom“, aby 
sme neublížili. Myslenie samo o sebe nebude 
podkladom k sebadisciplíne, ono zhodnotí, že 
keď napr. teraz urobím zákrok, a je tu závora, 
tak môžem ublížiť, uvedomujem si pomocou 
emocionálnych skúseností zo života, pomocou 
empatie, že môžem spôsobiť škody. Ak by sme 
boli roboty bez cítenia, myslenie by zhodnoti-
lo, že je závora, to je všetko. Nepoznali by sme 
konatatívny aj denotatívny význam priebehu 
procesu, toho čo robíme. Teda slovo ublížiť by 
nám nič nehovorilo, pokiaľ by sme sami nemali 
sebaskúsenosť s týmto významom. 

Postoje liečiteľa sú podstatným bodom prá-
ce liečiteľa. Prečo? Majú totiž tri zložky: kognitív-
nu – teda poznávaciu, emotívnu – to znamená 
že obe spomenuté zložky majú hodnotiacu 
funkciu a potom je tu tretia zložka a to konatív-
na – priamy prejav v našom správaní. Dôsledok? 
Produkcia EI. Akej? To závisí od našich postojov. 

Pri tomto bode, keďže spomíname psychic-
kú rovnováhu liečiteľa je hodné sa pozastaviť. 
Tak ako nám je známe, každý psychicky zdravý 
človek môže byť schopný urobiť adekvátny zá-
krok. Pozrime sa na spomenutú motiváciu. Inak 
povedané. Kto to je psychicky zdravý človek? 
Problematika normality je nesmierne zložitou 
záležitosťou. Ale. Vychádzajme zo základného 
predpokladu psychologických teórií. A to je po-
zitívny postoj k sebe, k ľuďom a ku svetu. 
A na druhú stranu nesmieme ominúť ešte prob-
lematiku človeka dekompenzovaného. Aj psy-
chiatrický pacienti sú schopní pomáhať, avšak 
po stabilizácii. Teda. Neexistuje tu predsudok, 
že kto je zdravý, tak je ideálny. Stabilizovaný 
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psychiatrický pacient nastavený na liečbu môže 
mať lepšie sebapoznanie a prístup k ľuďom a ku 
svetu než ten, ktorý nikdy neprekročil prah dverí 
psychiatrickej ambulancie. O čo ide. Utvoriť si 
postoj otvorenej a akceptujúcej mysle. Vte-
dy môžme byť schopný odovzdávať adekvátne 
EIP.

Práve preto, že dnes hovoríme o terapii 
informačnej, je o to významnejšie pracovať 
s informáciami. Keď si vieme adekvátne 
poradiť s prácou s informáciami, pridruže-
nie adekvátnej energetickej porcie je už len 
dekoráciou celej práce. Teda prvoradé je kon-
štruktívne, triezve, racionálne pozitívne mysle-
nie.

Čo z toho že mládež je senzibilná a stretávame 
sa neraz s javom poltergeistva, ak si nevie poradiť, 
čo s tým a ani len nevie, čo sa vlastne deje.

Tak na pošteklenie, nemali by sme sa zamys-
lieť nad tým, či by na semináre o EIS nemalo byť 
osobnostné „sito“ uchádzačov?

Príklad. Kompenzovaný zdravý človek z pohľadu 
psychológa. 

Začal kedysi intenzívne pracovať s energo-
informáciami a poslal mi dva obrazy hrdý na to, 
že vyvolávajú strach v ľuďoch. A chcel počuť môj 
názor na toto. Jeho obrazy jednoznačne vyjadrujú 
potrebu ovládania a moci. Odmietajú pozitívne 
informácie, je tam kompletná obrana proti po-
zitívnemu a strach z ovplyvňovania inými. Jeho 
silný strach z toho byť manipulovaný sa prejavuje 
tým viac, čím sám má vyššiu potrebu manipulo-
vať inými. Alebo opačne. 

Anjela namaľoval svojej priateľke preto, aby ju 
ochraňoval pred duchmi. Ona sama ho odmietla.

Jeho bezprostredné slová po riešení tohoto 
boli, že už veľa ľuďom ublížil cez zásah do EIS. Jed-

nak im robil zákroky nasilu aj proti ich nesúhlasu. 
Vzhľadom nato, že jeho profesia je pomáhajúca, 
často rozhoduje za iných, prezentuje v tomto ob-
dobí svoje názory ako neomylné a jediné platné. 
Relaxácia a koncentrácia:

Potreby klienta versus potreby terapeuta

(Projekt lastovičky – učme sa od prírody – psy-
chiatrická pacientka)

Iný príklad.
Známy s panickou poruchou a fóbickými prob-

lémami bol liečený veľa krát u rôznych liečiteľov. 
Príčina sa určila v ťažko prebiehajúcom pôrode. 
Niekoľko krát bol na tzv. odblokovaní s matkou 
u kyneziologičky, u ďalšieho liečiteľa chcel vedieť, 
kým bol v minulom živote a dozvedel sa, že tré-

Relaxácia a koncentrácia:

Potreby klienta versus potreby 
terapeuta

noval letcov na niečo ako kamikadze. Následne sa 
objavili nočné mory a výčitky svedomia. Panické 
ataky a fóbické stavy nemíňali ani po kvapkách 
od Bacha, či homeopatikách od liečiteľa. A samo-
zrejme, liečiteľ mu povedal, že on nemá čo hľadať 
na psychiatrii, keďže dostal odo mňa odporučenie 
na kauzálnu liečbu u psychiatra a psychoterapiu. 

Pátrala som po účinkoch homeopatík, pretože 
klient spomínal, že panické stavy sa objavili po 
ich užívaní. Výsledok? Vysvetlenie homeopatov? 
Nevhodne indikované homeopatiká.

A teória liečiteľa o psychiatrických ochore-
niach? Vraj vždy ide o nerovnováhu minerálov. 

Často počúvame rôzne vysvetlenia vzniku 
chorôb týkajúcich sa nášho myslenia. Disociabil-
ná osobnosť je dôkazom, že nie všetky teórie sú 
úplne pravdivé. Niektoré vysvetlenia nás infor-
mujú o treste, karme a podobne. Ja neviem ani 
poriadne, čo je karma, ale viem, že človek bez 
svedomia nemusí trpieť žiadnymi zdravotnými 
problémami. Napriek tomu, čo dáva okolo seba.

To čo sme schopní z psychologického hľa-
diska povedať, je, že možno práve schopnosť 
prežívať a kvalita prežívania určujú, či sa 
rozbehne u nás chorobný proces, v prípade, 
že sa jedná o psychogénne ochorenie. Ak 
sociopatická osobnosť nemá svedomie a tým 
ani výčitky svedomia, či empatiu, nemusia sa 
u neho samozrejme objaviť chorobné prejavy 
tak ako u zdravej osobnosti. Čo to znamená. 
Stretávame sa s tým, že každý neharmonicky so 
svetom žijúci človek musí nevyhnutne trpieť ale-
bo ochorením, či ťažkou životnou situáciou.
Príklad.

To že takýto manžel spustí v manželke svojou 
dvojitou väzbou psychotické ochorenie, nie je 
výsledok žiadnej karmy, ale automaticky vyvo-
lanej reakcie na neustále chaotické protirečiace 
si podnety z takejto dissociabilnej osobnosti na 
postihnutú manželku. Túto situáciu nepovažuje 

muž za stresovú, lebo jeho osobnosť nie je schop-
ná prežívať toto sebakriticky. Preto netrpí, nemá 
empatiu a ani v dôsledku toho nebude spúšťať 
v sebe psychogénne ochorenia. Keďže je nezaťa-
žený geneticky, nie je dôvod, aby trpel nejakým 
predisponovaným ochorením.

Z iného uhlu pohľadu. Jedná sa o kriminálnika, 
ktorý dobodal iného človeka 17 bodnými ranami 
a tvrdí, že to bolo v sebaobrane. Každý odborník 
v tejto oblasti vie, že sa pri takomto počte bodných 
rán nejedná o sebaobranu. Výčitky svedomia, či 
spytovanie seba samého u tohto človeka neexistu-
jú a preto ani nemá výraznejšie prežívanie svojich 
činov. Z toho vyplýva, že ak neochorie v dôsledku 
psychosomatiky, ani nepovažuje svoje problémy 
za seriózne, netrpí ani situáciou. Problémami sa-
mozrejme trpí okolie a jemu všetko prejde.

Iný pohľad na vec je, že z hľadiska normality si 
musíme uvedomiť význam prežívania. Ak nieko-
mu zomrie blízky človek, tak je normálny nástup 
depresie a nie je na nás, aby sme tohoto človeka 
posudzovali, že sa dostal do tejto situácie, lebo si 
to zaslúžil. 

Ľudia hľadajú väčšinou skutočnú pomoc. Ako 
im pomôže to, že ich zdeptá liečiteľ výkladom 
o ich situácii, lebo je to za trest? Kde je istota, že 
takýto človek sa nevyberie rovno skočiť pod vlak? 
Zúfalý a bezmocný človek potrebuje počuť 
svoje dobré silné stránky. Často liečitelia 
slepo vykladajú svoje teórie nehliadiac 
na klienta očami človeka. Aj psychoterapeut 
môže byť občas tvrdý, ale mal by vedieť, kedy je 
to vhodné. Preto by sme mali svoje zákroky po-
silniť tým, že povzbudíme klienta v jeho vlast-
ných zdrojoch. Samozrejme reálnych.

Nezáleží na tom, či sme veterinári, zdravotná 
sestra, psychiater, ošetrovateľ, či učiteľ. Ľudia 
k nám prichádzajú zúfalí a oslabení. A to 
je prvá podmienka, aby negatívny vnútorný 
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program, ktorý z nás eventuálne môže ísť, začal 
pôsobiť na takýchto ľudí. Stačí pár slov ako pod-
net. A spustí v nich vnútorné príčiny problémov 
v EIS. Vlastne zraniteľnosť a sugestibilita je čas-
tou charakteristikou ľudí, ktorí sa na nás obrátia 
s prosbou o pomoc. A tak vnútorné programy, 
ktoré sa v nich na základe našich podnetov 
spúšťajú sú neraz negatívne z dôvodu nášho zly-
hania. Zlyhania našej sebadisciplíny. Posudzova-
ním, útokom na hodnoty človeka, atď.. 

Pre tých najlepších – najkvalitnejších odbor-
níkov je typický postoj triezvej pokory a skrom-
nosti. Niekto nám môže byť nesympatický. Ale to 
je všetko. Nemáme to riešiť v ňom. 

Často sa stretávame s tým, že práve oslabení 
jedinci vyhľadávajú rôzne „alternatívne“ for-
my pomoci zo zúfalstva. A okrem toho, že tieto 
metódy nie sú schopní spracovať je tu často in-
štruktor, majster, môžme to nazvať rôzne. Tento 
však spravidla nepristupuje k problémom ľudí 
ako psychoterapeut a tak sa títo ľudia vydávajú 
na cestu analýz, ktoré pôsobia dekompenzačne. 
Takto hĺbajú, hľadajú riešenia a analyzujú všet-
ko aj niekoľko rokov a pri troche šťastia skončia 
u psychológa a nie u psychiatra. 

Ešte je tu jav, ktorý je viac ako častý. Terapeut 
sám má problémy a to ho vedie k pomoci iným. 
Avšak so svojimi vnútornými programami si sám 
nevie dať rady. Dimenzia toho istého pacient – 
terapeut je veľmi užitočnou skúsenosťou. No 
však až po konštruktívnom spracovaní osobných 
problémov môže takýto terapeut byť prospešný 
iným. Nenadarmo sa hovorí, že z pirátov bývajú 
najlepší kapitáni. Avšak možno 80 percent z nás 
pomáhajúcich profesií sme uväznení vo vlast-
ných problémoch a nechceme alebo nevieme, 
čo s tým. 

Preto pamätajme, že keď už máme problém, 
tak pracujme obvzvlášť v takejto krehkej oblasti, 
ako je liečiteľstvo, keď sme „fit“. 

Nedá mi nepoznamenať, že často sa stretá-
vame s tým, že niekto posudzuje „duchovnú 
príčinu“ ochorenia človeka. Ja síce poriadne 
neviem, čo to je duchovná príčina, aj keď mož-
no to moje duchovno je viac rozvinuté ako toho, 
kto najviac robí okolo toho krik. Ale ako príklad 
môžme uviesť nasledovné:

Takéto teórie napr. ako dôsledok prežívania 
strachu považujú ako prejav problémy s močovým 
mechúrom. Ak sa zamyslíme nad fyziologickou 
reakciou v momente prežívania strachu, stresu, 
napätia, je automatické, že táto oblasť je napätá 
až v kŕčoch v tomto prípade. Je jasné, že po takejto 
dlhodobej záťaži môže byť dôsledkom problém 
v spomenutej oblasti. Veď aj naši klienti sa neraz 
pocikajú od strachu, v takomto strese je to „nor-
málna“ fyziologická reakcia. 

Na druhú stranu treba vedieť, že dieťa sa naučí 
často komunikovať pocikávaním sa. Ak ho dospe-
lí, ktorí ho obklopujú, naučia, že bude po takomto 
„čine“ nasledovať odmena vo forme pozornosti, 
tak dieťa začne cikať pri každej príležitosti, keď sa 
bude cítiť napr. odstrčené. Stačí ak malý anjelik 
chce niečo dosiahnuť a vie aj ako na to. Je len lo-
gické, že ak liečiteľ povie rodičom, že dieťa je plné 
strachu a nemá rozšírený obzor psychologickými 
postupmi, tak je prirodzená reakcia rodičov, robiť 
ešte väčšie chyby vo výchove a nahrádzať istotu 
neefektívnymi spôsobmi.

Do toho sa patrí poznamenať, že nie sme 
tu od toho, aby sme posudzovali, že klient sa 
nachádza v tej, ktorej situácii alebo je chorý na 
to, či na to z dôvodu, lebo si to zaslúži. Toto je 
negatívny prístup ku klientom a vyjadruje postoj 
nadradenosti, či opovrhovania. Našou úlohou je 
poradiť a nechať na klientovi, či môže ísť ďalej 
alebo nie. Ak máme závoru, neposudzujeme, ale 
zariadime sa podľa toho. A to je všetko, čo sa od 
nás očakáva. Toto všetko možno zhrnúť v jednej 
vete: „Ži a nechaj žiť.“

Nikto z nás nie je dokonalý, každý máme čo 
riešiť, inak by sme sa nerozvíjali. 

Pamätajme teda na sebadisciplínu ako 
najzákladnejší predpoklad dobrej práce 
a šírme pozitívne EI programy.

A pamätajme, že vnútornú programy sú 
kráľovskou cestou k pomoci, ako aj k seba-
pomoci.
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Otvára fyzika nové dvere poznania? O nových pohľadoch na hmotnú 
realitu z pohľadu kvantovej fyziky, teórie relativity a súčasnej 
astrofyziky
RNDr. Dalibor KRUPa, PhD., D. Phil., FInstP. 
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FYZIKA  a  POZNANIE

NITRA

D. Krupa                               22. 11. 2008

2

O T V Á R A  F Y Z I K A

Nové d v e r e
POZNANIA ?

3

Staré dvere fyzikálneho poznania

• Hmota je večná
• Vesmír je večný
• Veda je všemocná
• Veda dokázala, že Boh neexistuje

Mýty  vedy

4

Tvrdenia ateizmu

• Kresťania veria vymysleným mýtom

• Nič okrem hmoty, energie, priestoru a času 
neexistuje

5

Je hmota ve ná ?

• Hmota môže meniť svoju formu, ale 
nezaniká ani nevzniká

• Zákony zachovania hmoty a energie

• Lavoisier (1743 - 1794),  ale
• Einstein (1879 – 1955)     E=mc2

6

Presnos merania

• Nárast presnosti meraní
- hmotnosť od 10-5 kg do 10-30 kg
- čas od 10-3 s do 10-24 s

• Kvantová fyzika–Heisenbergov princíp neurčitosti
( E)( T) >= h/2
( p)( x) >= h/2

7

Anihilácia a kreácia hmoty

• anihilácia elektrónov e- a pozitrónov e+

e- + e+ 2
e- + e+ 2 + alšie astice

• kreácia
2 e- + e+

2 mnoho astíc

8

Naše kone né ohrani enie

Big Bang –––––>  Tepelná smrť vesmíru
• rozpínanie vesmíru
• reliktné žiarenie
• pomer vodíka a hélia vo vesmíre

Vek vesmíru 13.75 mld r.

9

Priestor a as majú fyzikálnu 
podstatu

• A.Einstein – Špeciálna teória relativity
-1905
Plynutie času závisí na
– rýchlosti pohybu
–veľkosti gravitácie
• overenie pomocou atómových hodín

10

Meranie asu

• Cézium 138,     9 192 631 770 Hz
• presnosť 1s za milión rokov

Boulder, Colorado – 1800 m nad morom
predbieha
Greenwich, Anglicko – 27 m nad morom
o 5 μsek/rok,     

11

Dilatácia asu

c – rýchlos svetla,  v – rýchlos pohybu

2/12

0 1
c
vtt

12

Let na Alfa Centauri

Vzdialenosť 4,5 svetelného roka
v rakety = 50% z C
T Z = 18 rokov
T R = T Z [ 1 – (1/2)2]1/2 = 15.59 roka

= 15 rokov a 7 mesiacov    
Bude mladší o 2 roky a 5 mesiacov

13

Skracovanie d žky

l = l0 [1 – (v/c)2]1/2

Príklad:
pri rýchlosti  v = ½ √3 c = 0.866 c
sa dĺžka skráti na polovicu 

l = l0 / 2

14

Narastanie hmotnosti

m = m0 [1 – (v/c)2] -1/2

pri rýchlosti  v = ½ √3 = 0.866 c
sa hmotnosť zväčší na dvojnásobok
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15

Pán Boh a as

• Plynutie času sa mení v  závislosti na 
gravitácii, na hmote a na rýchlosti

• Pán Boh, ktorý  stvoril hmotu, priestor a 
čas nie je iba niekto, kto má veľa času, 
On  jednoducho existuje mimo času!

16

hovorí o svojom vz ahu k asu

• Lebo takto hovorí vysoký a vznešený, ktorý 
obýva ve nos , ... : Bývam na výsosti a s 
tým, kto je poníženého ducha...

Iz. 57,15

• ...ktorý oznamujem od po iatku to, čo bude 
na koniec...

Iz 46,10

17

Je to vôbec možné?

• Istú nápoveď nám dáva súčasná veda, podľa 
ktorej náš 4 – dimenzionálny svet je iba 
súčasťou oveľa väčšej reality, presahujúcej 
3 – dimenzionálny priestor a 
1– dimenzionálny čas.

• Realita je najmenej 10 – dimenzionálna
• Zvyšné dimenzie nevnímame

18

Naše vnímanie asu

Pohyb po lane

Minulos Prítomnos Budúcnos

19

Božie vnímanie asu

Pohľad z nadhľadu

Nadh ad

Minulos Prítomnos Budúcnos

20

Albert Einstein

• „Ľudia ako my, čo sa vyznajú vo 
fyzike, vedia, že rozdiel medzi 
minulosťou, prítomnosťou a 
budúcnosťou, je iba ilúziou.“

21

Čo hovorí veda ?

1. Vesmír je konečný v čase aj priestore
2. Objavenie povahy času a priestoru
3. Existencia hyperpriestoru
4. Hmota môže vznikať aj zanikať
5.  ???

22

Hmlovina NGC1232

23

Zloženie vesmíru

• 73%  tmavá energia
• 23%  tmavá hmota
• 4%   hmota ktorú poznáme

24

Fyzika otvára nové
výh ady do sveta poznania
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Negatívne účinky stresu na ľudský organizmus a ich objektivizácia
Doc. Ing. Karel KOMÁREK, PhD.

NEGATNEGATÍÍVNE VNE ÚÚ INKY STRESU NA INKY STRESU NA UDSKÝ UDSKÝ 
ORGANIZMUS A ICH OBJEKTIVIZORGANIZMUS A ICH OBJEKTIVIZÁÁCIACIA

Fakulta zdravotnFakulta zdravotnííctva KU RUctva KU RUŽŽOMBEROKOMBEROK

KOMKOMÁÁREK REK KarelKarel

Citlivým ukazovate om funkcie ANS    
(sympatika a parasympatika) je   
variabilita srdcovej frekvencie (VSF)
Pri pôsobení stresu na organizmus  
sa mení autonómna regulácia  
srdcovej innosti, vyjadrením oho je 
zmenená VSF
VSF môžeme vyšetri metódou spektrálnej 
analýzy

ObjektivizObjektivizáácia vývoja cia vývoja stresoidnejstresoidnej
situsituááciecie

Príklad normálneho nálezu VSF 
spektrálnou analýzou. 

VyuVyužžitie spektritie spektráálnej analýzylnej analýzy
v klinickej praxiv klinickej praxi

Príklad patologického nálezu VSF 
spektrálnou analýzou.

Vyšetrenie VSF 
spektrálnou analýzou u 
pacienta s akútnym 
infarktom myokardu.

VyuVyužžitie spektritie spektráálnej analýzy v kardiollnej analýzy v kardiolóógiigii

Vyšetrenie VSF spektrálnou
analýzou po 5 mesiacoch
po akútnom infarkte
myokardu u toho istého
pacienta.

VSF vyšetrená spektrálnou 
analýzou u študenta za
pokojových podmienok.

ObjektivizObjektivizáácia vývoja stresovej situcia vývoja stresovej situááciecie
spektrspektráálnou analýzoulnou analýzou

VSF vyšetrená spektrálnou
analýzou u študenta po as
maturitnej skúšky.

Normálna VSF 
vyšetrená spektrálnou 
analýzou u u ite a.

Zmenená VSF 
vyšetrená
spektrálnou analýzou 
u u ite a (obraz 
chronického stresu?).

VSF vyšetrená
spektrálnou 
analýzou pri 
dlhodobom
strese.

VSF vyšetrená
spektrálnou
analýzou po 
ústupe stresových 
vplyvov.

ANS ANS -- podpod a vekových katega vekových kategóóririíí

20 – ro ný                                                              30 – ro ný

40 – ro ný                                                              50 – ro ný

60 – ro ný                                                              70 - ro ný

Pred stresom

Po strese

PerfPerfúúziazia -- 201201TlTl

Mapovanie receptorov Mapovanie receptorov sympatikasympatika
123123I I -- MIBGMIBG

Pred stresom

Po strese

SCHOPNOS
VYROVNA SA
SO STRESOM

ZÁ AŽ

Cie om protistresových techník je dosiahnu uvedený stav.
ZZÁÁVERVER
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Symetria a tvarové žiarenie
Ing. Norbert SYNČÁK

Symetria ako oblasť záujmu pútala pozor-
nosť mysliteľov už od dávnych čias staroveku. 
V priebehu času a dejinách jeho postupného 
plynutia až do dnešných dní nestratila na svojej 
kráse. Naopak, čím ďalej tým viac sa stáva pred-
metom záujmu nielen matematikov, fyzikov ale 
aj bádateľov z iných odvetví, psychotroniku ne-
vynímajúc.

Definícia pojmu symetrie alebo inými slova-
mi povedané súmernosti hovorí o tom, že objekt 
alebo jav je symetrický, ak je pre neho možné 
zaviesť alebo uvažovať určitú operáciu symetrie, 
pomocou ktorej sa príslušný objekt alebo jav 
stane v určitom zmysle totožný sám so sebou.

Princíp symetrie ako realizačný algoritmus 
hmotno-energetických premien a ich dynamic-
kých stavov a foriem môžeme chápať ako určitú 
projekciu informácií v realizačnom prostredí. 
Vnímateľné ako symetrické „zrkadlenie“ nevní-
mateľného. Informácia, ktorá zo stavu potenci-
onality prechádza do procesu svojej manifestá-
cie. 

Väčšina fyzikálnych procesov vykazuje pri 
skúmaní prejavy symetrie. Keď pozorujeme 
viditeľný svet okolo seba, jeho forma, spôsob 
usporiadania a zákony premien vykazujú znaky 
symetrie. Samotný tvorčí a utvárajúci princíp 
zhmotňujúci informácie do tvaru a formy sa 
javí ako by využíval práve princípy symetrie pre 
informačné usporiadanie svojej výslednej pro-
jekcie.

Tieto princípy sú pravdepodobne hlboko za-
korenené v našom vedomí. Ich prejav môžeme 
pozorovať v tom ako si  prirodzene utvárame svoj 
priestor okolo seba. Ako vnímame formu a tvar. 
Ako na nás forma a tvar pôsobia.

Možno najmarkantnejšie to môžeme pozoro-

vať v umení. Pozrite sa na umelecké diela staré 
niekoľko tisícročí ako prirodzene vyjavujú rôzne 
typy symetrie, sledujte architektúru ako v sy-
metrii ladí súzvuk svojich proporčných vzťahov, 
pozorujte dekorácie, ktorými si ľudia skrášľujú 
svoje okolie. A napokon, pozrite sa sami do zr-
kadla ako samotné naše tváre a telá sú prejavom 
zákonov symetrie.

obr. 1  symetria tváre

obr. 2 symetria  mandaly,

obr 3. symetria molekuly vody

Z pohľadu tvarového žiarenia bude pre nás 
zaujímavé sledovať, aký vplyv a pôsobenie má 
tvar alebo usporiadanie objektov v priestore na 
základe rôznych princípov geometrickej symet-
rie. Ako príklad si ukážeme tvar na obrázku č. 4., 

ktorý predstavuje pravouhlý trojuholník s rôz-
nou dĺžkou jednotlivých strán. Prítomnosť také-
hoto tvaru v priestore mierne narušuje jeho ho-
mogenitu, čo sa môže prejaviť disharmonickým 
vplyvom na náš organizmus ak sa nachádzame 
v priestorovom dosahu jeho pôsobenia.  Na ob-
rázku č. 5 je rovnaký tvar po zrkadlovej transfor-

mácii podľa priamky. Výsledkom je symetrický 
informačný algoritmus, ktorý homogenizuje 
vlastnosti priestoru vo svojom bezprostrednom 
okolí a tým vytvára podmienky pre možné har-
monické pôsobenie na náš organizmus.

V druhom príklade na obr. č. 6 vidíme budo-
vu s jednou výraznou vežou. Koncepcia stavby je 
asymetrická čo má za následok opäť narušenie 
homogenity prostredia. Ak upravíme stavbu do 
symetrickej podoby (obr. č. 7), zmení sa charak-
ter tvarového pôsobenia stavby v priestore na 
harmonický. Geometricky by sme mohli pôso-
benie popísať  ako symetrické kruhové tvarové 

vlnoplochy, ktoré sa rovnomerne generujú do 
všetkých strán do priestoru smerom od tvaru 
takejto budovy (obr. 8).

Z pohľadu geometrie môžeme rozdeliť sy-
metriu na nasledovné typy:
1.  Zrkadlová

a. Podľa bodu (stredová súmernosť)
b. Podľa priamky (osová súmernosť)
c. Podľa roviny

2.  Rotačná
a. Podľa stredu
b. Podľa osy

Zrkadlová stredová súmernosť
Stredová súmernosť je také zobrazenie, ktoré 

zobrazuje stred O na seba a bod A rôzny od stre-
du O na bod A1, ktorý sa nachádza na polpriam-

Obr 1 – symetria tváre

Obr 2 – symetria
madaly

H20
Obr 3 – symetria molekuly vody

Obr 4 Obr 5

Obr 4 Obr 5Obr 6 Obr 7Obr 6 Obr 7

Obr 8

obr. 5

obr. 4 obr. 6 obr. 7

obr 8
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smerované svojou širšou časťou, pôsobia do 
priestoru harmonicky (obr. 14 a). Naopak ak po-
užijeme rovnakú symetriu ale v rovine, kde pô-
vodný tvar a jeho zrkadlová kópia budú k sebe 
smerovať svojou užšou časťou, pôsobenie do 
priestoru bude disharmonické (obr. 14 b).

Rovnako to platí napríklad aj pri rotačnej 
symetrii. Na obrázku 16 a sú tvary smerované 
navzájom k sebe širšou časťou a výsledný tvar 
pôsobí v priestore harmonizačne. Naopak na 
obrázku 16 b smerujú tvary k sebe svojou užšou 
časťou, čo má za následok výsledné disharmo-
nické pôsobenie tvaru ako celku na priestor. 
Princípy symetrie nám v praxi môžu napomôcť 
k pochopeniu ďalších vrstiev súvislostí pôsobe-
nia tvarových žiaričov.

Obr. 12 Rota ná a zrkadlová symetria

Obr 14 Zrkadlová symetria pod a osi

14a

14b

Obr 16 Rota ná symetria

16 a 16 b

Obr 9. Stredová súmernos

Obr. 10. Osová súmernos

Obr. 11 Rota ná súmernos

trojpo etná

ke opačnej k AO v rovnakej vzdialenosti ako AO 
(obr. 9).

|OA| = |OA1|
Stredová súmernosť s pevne daným stredom 

je sama k sebe inverzným zobrazením. Okrem 

vzdialeností zachováva stredová súmernosť 
v rovine aj orientáciu. Typickými predstaviteľmi 
stredovej symetrie je kruh, všetky párne mnoho-
uholníky, hyperbola, elipsa a pod. 
Zrkadlová osová súmernosť

Osová súmernosť podobne ako stredová 
zachováva vzdialenosti ale aj uhly. Zrkadlenie 
na rozdiel od stredovej súmernosti neprebieha 
vzhľadom k jednému stredu ale k priamke, pri-
čom opäť platí, že |PA| = |PA1|, kde PA je vzdia-
lenosť bodu A od priamky p (obr. 10).

Osovo súmerné sú napríklad všetky pravi-
delné mnohouholníky, kruh, hyperbola, elipsa, 
parabola, kužel, valec a pod.
Rotačná súmernosť

Rotácia v rovine predstavuje v geometrii také 
zobrazenie, pri ktorom spojnice všetkých bodov 

s pevne zvoleným stredom otáčania sa zmenia 
o rovnaký uhol otočenia a vzdialenosť bodov od 
stredu otáčania zostáva nemenná (obr. 11).

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že tvary, 
ktoré sú zhotovené s využitím niektorého z prin-
cípov symetrie pôsobia na priestor spravidla 
viac harmonizačne ako podobné tvary, ktoré 
vo svojej forme alebo usporiadaní nevyužívajú  
tieto princípy. Samozrejme aj tu je viacero výni-
miek. Preto je vždy vhodné individuálne posúdiť 
pôsobenie akéhokoľvek tvaru na priestor a živé 
organizmy.

Intenzívnejšie zmeny v priestore zväčša 
vyvolávajú tvary alebo usporiadania objektov 
ktoré súčasne kombinujú viacero rôznych typov 
symetrie (napr. obr. 12).

Pri aplikovaní symetrie je taktiež dôležitá 
samotná forma tvaru. Napríklad ak použijeme 
zrkadlovú symetriu podľa osi na tvar tak, aby 
pôvodný tvar a jeho zrkadlová kópia boli k sebe 

obr. 9 Stredová súmernosť

obr. 10 Osová súmernosť

obr. 11 Rotačná súmernosť

obr. 12 Rotačná zrkadlová symetria

obr. 14  Zrkadlová symetria podľa osi

obr. 16  Rotačná symetria 
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Jak se lze dostat do problémů – postřehy ze života...?
Jana JŮZKOVÁ

Dnes jsem se rozhodla upozornit na pár chyb, 
které se objevují v rámci diagnostických a léči-
telských postupů, jak ze strany terapeuta, ale i 
ze strany klienta.

Zkusím vše vysvětlit na imaginárních lidech. 
Léčitele, ketrého jsem si vymyslela, pojmenuji 
Oskar a pacientku, úspěšnou podnikatelku, Věra. 
(Jména jsou zcela vymyšlená a s případným 
jmenovcem v praxi nemají nic společného).

Věra se přestěhovala do nového města, byla 
svobodná. Ve volných večerech hledala různé 
aktivity. Začala chodit do tělocvičny na jógu, 
učit se pomocí „moderních“ metod cizí jazyky, 
běhat, kupovat knihy, navštěvovat nejrůznější 
kurzy apod. 

Začala ji bolet hlava, bolest se stupňovala, 
odmítala jít k lékaři, zkoušela si pomoci sama 
a po čase vyrazila směr poradenské centrum a 
následně i léčitel. V tomto okamžiku začíná její 
příběh:

Věra o své bolesti debatovala s každým koho 
potkala, což už samo o sobě není dobře. Dostávala 
různé rady – od návštěvy lékaře, přes bylinky a 
alternativní druhy léčby až k návštěvě léčitele. 

Někdo ji poradil, že by si mohla zvednout funk-
ci ochrany, když je podnikatelka. S odůvodnením, 
že „Někdo na Tebe určitě negativně působí.“ V ten 
moment se rozeběhla na plné obrátky. její již tak 
narušená psychika. 

Zde je třeba částečně vysvětlit práci psychi-
ky.

Psychika je nadřazená energeticko informač-
nímu systému (EIS), vytváří pomocí myšlenek 
informace obsahově tvořivé, plánovací apod., 
Aby člověk mohl vědomě a chtěně něco udělal, 
když si akci rozváží. Člověk může být ovlivněn 
jiným názorem - přítelem, reklamou apod. Vli-

vem myšlenky vznikne informační impuls, v tom 
momentě se rozeběhne potřebný proces, aby se 
stala potřebná funkční změna na energeticko 
hmotné úrovni. Energie je zde pouze jako pa-
sivní nosič základního informačního impulsu. 
Tím se spustí vlastní biochemické, biofyzikální a 
další jevy v organismu, které jsou známé a proz-
koumané. Informační impuls změní chvilkově, 
částečně nebo dlouhodobě fungování energe-
ticko informačního systému (EIS). 

Psychika vkládá do EIS svo-
je vlastní programy, které mají prioritu.  
Pokud jsou nevhodné, mohou zhoršit fungování 
organismu. V případě automanipulace je zátěž 
pro organismus mnohdy horší než zátěže zven-
ku. Pokud toto působení na organismus překročí 
mez, kterou je organismus schopen vyřešit díky 
svému samoúpravnému programu, který má 
také své omezení ve své kapacitě, dochází k jeho 
poškození. Potom je již organismus odkázán 
pouze na pomoc zvenku, nedokáže si poradit 
sám, bez ohledu na to, díky čemu celá situace 
vznikla.

U Věry v již bolavé hlavě začaly vířit myšlenky 
hledající toho, kdo je ten, co na ni negativně pů-
sobí. „Je to ta paní, které jsem několikrát odřekla 
zboží? Nebo pán, kterému jsem vynadala, když mi 
jeho pes počůral chodník? Nebo..???“. Myšlenky v 
podobě vznikajících informací začaly ovlivňovat 
přes energeticko informační systém její orga-
nismus.

Zde je třeba si uvědomit, že city a emoce jsou 
součástí psychiky, nelze je oddělit od rozumu. 
Mohou být i škodlivé díky emocím zaměřeným 
proti jinému člověku. Nenávist způsobí v EIS to, 
že část energeticko informačních porcí (EIP) se 
přetvoří na zbraň. EI porci je odebrána vlastnic-

ká značka, funkčně se určí na funkci destrukční 
s vysokou intenzitou a přidá se nasměrování na 
EIS adresáta. V ten moment ji tvůrce ze svého EIS 
vystřelí. Pochopitelně si tím destrukčně narušuje 
svůj vlastní EIS, ale většinou si toto lidé v tento 
okamžik neuvědomují. Začnou si vše uvědomo-
vat o mnoho později, když už jim není dobře.

Věra nejen, že si neuvědomila, že proti ní nikdo 
energeticko informačně nepůsobí, ale nevěděla, že 
i kdyby působil, nesmí se hledat původce působení 
vnějšího vlivu na člověka. V okamžiku hledání se 
naplnila emocemi a začala kolem sebe na zcela ne-
vinné lidi vystřelovat energeticko informační porce 
s negativním nábojem, který narušoval funkci její 
ochrany a jakékoliv shluky energetického odpadu, 
které jsou zcela běžně v našem prostoru, snadněji 
mohly ulpět na jejím oslabeném organismu v 
podobě primární struktury. (O působení primární 
struktury na organismus zde hovořit nebudu, to 
by bylo na samostatnou přednášku). 

Navíc se začala, díky svému podezření, odtaži-
tě dívat na nevinné lidi ze svého okolí a podle své-
ho podezření se k nim i chovat. Přestala je zdravit. 
Sousedé si pomysleli své a její podivné chování 
neřešili. V případě, že měli v pořádku svůj EIS, 
destrukční energeticko informační porce nepřijali 
a tyto zůstaly v prostoru jako odpad.

Věra si ochranu dle starší literatury předsta-
vovala jako vejce okolo fyzického těla. Snažila 
se zesílit jeho skořápku. Nevěděla, že EIS člověka 
není ohraničen prostorem a že zabezpečuje jeho 
základní logistické žití. Vzniká početím a existuje 
až do biologické smrti člověka, kdy se rozpadá.

V tomto systému máme všichni svoje energe-
ticko informační porce, které mají intenzitu, funkci 
a vlastnickou značku daného systému.

Věra si začala aktivně v myšlenkách zesilovat 
svoji skořápku. Donutila tím informačně svůj EIS, 
aby zcela zbytečně přesunul intenzitu svých funk-
cí na zesílení ochrany a utlumil jejich intenzitu u 
zrovna méně využívaných částí organismu, proto-

že funkce ochrany je součástí EIS. Není zvenku. 
Problémy Věry pokračovaly. Začala se díky 

svým aktivitám cítit chvílemi více unavená. Vše 
doháněla spánkem. Hlava bolela i nadále. 

Zvyšovala si obavy o svůj zdravotní stav. Jedla 
různé léky proti bolesti. Studovala zdravotnickou 
literaturu, které ne zcela rozuměla. Aktivně vyhle-
dávala odborné informace na internetu. Sbírala 
nejrůznější kladné i záporné zkušenosti pacientů 
v diskusních fórech o svých vymyšlených choro-
bách.

Myšlenky, a tím i zmatené informace, které si 
posílala do svého EIS přebíhaly od únavy, migré-
ny až po pocit nádorového onemocnění. Pocho-
pitelně byla ovlivněna sama sebou a docházela 
ke zmatečným informacím. Nespala, chovala se 
divně, podnikání začalo upadat, o to více hleda-
la další důvody co jí je. Začala se projevovat jako 
hypochondr.

Jak se projevuje hypochondrie?
Hypochondrie se projevuje trvalou snahou 

působit psychicky na sebe ve smyslu obav o svůj 
zdravotní stav. Na těle se vlivem informací z psy-
chiky přes EIS časem začnou projevovat vsugero-
vané problémy. Další zátěž pro celý organismus 
mohou být zcela zbytečné výčitky svědomí, 
které vznikají, když si člověk chce neúspěšně a 
mnohdy zcela zbytečně vylepšovat tělo pod vli-
vem různých kampaní.Takto mohou vzniknout 
následně vegetativní problémy (zrychlený tlu-
kot srdce, průjem...). 

Věra se nažila udělat si sebediagnostiku, což 
není možné, protože pro diagnostiku je potřeba 
interakce dvou EIS diagnostika a poškozeného 
člověka, přičemž diagnostik odečítává informace 
o informaci o nemoci v EIS poškozeného. 

Věra si vůbec neuvědomovala, že psychika je 
nadřízena EIS. 

EIS nemá rozum, je to nástroj, který je nucen 
plnit všechny informace, které se do něj dostávají 
z psychiky. 
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Informace Věry způsobovaly v jejím EIS na-
prostý zmatek až destrukci. Nutila svoje energe-
ticko informační porce pracovat s jinou intenzitou 
i funkcí v místech organismu, kde nebyly třeba. 
Vlivem těchto zbytečných informací došlo k zatí-
žení EIS a následně ke vzniku problémů. Obavné 
až katastrofické myšlenky vzniklé v podvědomí 
způsobily snížení intenzity funkce včetně oslabení 
ochrany, protože kapacity EIS včetně těch, které 
zabezpečují funkci ochrany, se přesunuly do urče-
ného místa v hlavě. 

Zdravotní problémy vlivem obav z choroby 
sílily, psychicky byla Věra před zhroucením, nech-
těla jít k lékaři, bála se případného negativního 
nálezu.

Četla si inzeráty v časopisech o aktivi-
tách různých terapeutických center i jed-
notlivců. S důvěrou v očekávanou terapeu-
tickou pomoc navštívila jakési centrum  
v jejím bydlišti.

V tomto takzvaném centru, kde nepracoval 
žádný lékař, narazila na problém používaných 
metod, které bývají marketingové. Pro diagnos-
tiku používali elektronické přístroje, které prý 
zjišťují u člověka „jakousi“ energetickou hladi-
nu (nespecifikovali čeho), možnost schopnosti 
pomoc člověku, stupeň nebo procento funkč-
nosti jednotlivých orgánů, měli jakoby přehled 
potřebných parametrů pro tělo. Jednotky měli 
svoje, nedefinované. Přístroj blikal, zobrazoval 
čísla, přítomný člověk je interpretoval a hned 
prodal preparáty, které měly poruchu opravit. 
Celé vyšetření stálo dost peněz. 

Přístroje nedokáží rozlišit typy chorob, zda 
jsou energetickoinformační, psychické nebo de-
generační. Výsledná pomoc často bývá nulová. 
Mnohdy přístroje jsou kamufláže. Blikat a dávat 
čísla, promítat obraz na plátno apod. mohou 
jednoduše, když jsou dobře naprogramovány. 
Mohou být aparáty, které něco měří, ale nejsou 
standardizované a nikdo neví, co výsledky měře-

ní znamenají. Něco jsou normální fyziologické 
jevy, které někdo verifikuje jako patologický 
výstup. Některé přístroje lze psychikou ovlivnit. 
V podobném centru u člověka nedělají anam-
nézu a diagnózu poctivě na základě lékařských 
vyšetření. 

Zde je třeba si uvědomit, že tělo potřebuje 
různá záření z prostoru i je současně vyzařuje 
(včetně radioaktivity). Tato záření jsou pomo-
cí špičkových specielních přístrojů měřitelná. 
Jde o biofyziku těla člověka, zjistí se co člověk 
potřebuje a co mu škodí, neměří EIS. Obsluhují 
je lékaři nebo odborně vyškolený zdravotnický 
personál. 

Přístroje, které používají magnetoterapii, 
elektřinu, světlo, apod., bývají používány uni-
formně, pro všechny stejně. Jejich indikaci a 
délku použití v rámci terapie určují lékaři na 
základě diagnózy. U přístrojů se dají nastavit pa-
rametry např. délka ošetření, intenzita působení 
apod. dle aktuální potřeby pacienta.

Věra poctivě jedla doporučené preparáty, ale 
zdravotní stav i chaos v hlavě se nelepšily. Opět 
si přečetla inzeráty a vyrazila k léčiteli Oskarovi, 
kterého si náhodně vybrala. 

Nevěděla, že Oskar se řadí k lidem, kteří 
znalostmi o lidském těle zrovna neoplývá, ale je 
marketingově zdatný.

Na druhé straně Oskar netušil, že když se v 
rámci svých aktivit snažil jen tak ze zvědavosti 
navázat kontakt s EIS známé osobnosti, bez je-
jího souhlasu, aby se o ní něco dozvěděl a tím 
nabytou vědomost zneužil, že se vždy jedná o 
násilný čin. Touto aktivitou Oskar mohl sice tro-
chu poškodit EIS cílené osoby, ale zaručeně vždy 
poškodil svůj EIS. V tento okamžik se choval jako 
nezvaný „agresor“, u kterého se mohou náhle 
projevit trvalé zdravotní následky i s následkem 
smrti!! (např. náhlé krvácení do mozku). Nevědo-
most se trestá!! Vůbec nezáleží na tom, zda bylo 
vniknutí do cizího EIS bez souhlasu majitele pro-

vedeno ze zvědavosti nebo se snahou pomoct jí 
bez toho, aby ho dotyčná osoba o pomoc žádala,  
Je třeba vzít i v úvahu i to, že nemocným lidem, 
někdy nemoc přináší užitek a proto nehledají 
pomoc a případná nevyžádaná pomoc by jim v 
daném momentě mohla ublížit.

Věra splnila první požadavek, kterým je, že 
pomoci lze pouze člověku, který žádá o pomoc 
osobně. 

Existuje výjimka v žádosti o pomoc. Pro dítě 
do 15 let může žádat zákonný zástupce nebo 
ten, kdo se o dítě stará. Nemůže žádat babička o 
vnouče, ani manžel o pomoc pro manželku.

Oskar Věru mile přijal. Vysvětlil jí, že přišla 
správně a právě on je schopen ji pomoci. Věra po-
ložila do nabízené krabice příslušný peníz a vůbec 
nezkoumala odborné znalosti Oskara, neměla ani 
možnost je nějak zkoumat.

Léčitel by v každém případě měl mít základ-
ní znalosti o funkci organismu alespoň na úrovni 
středoškolského vzdělání. Vědět, že existují a jak 
se projevují vnější a vnitřní vlivy na člověka. Mít 
vypracovaný program závory. Umět říci nevím. 
Případně nasměrovat klienta k lékaři. Musí umět 
odlišit psychické potíže a neurotické těžkosti, 
které patří pouze do rukou lékařů. Jejich původ 
není energetickoinformační a nemůže je řešit 
léčitel. 

Neměl by říkat klientům na základě svých 
nevědomostí medicínské nesmysly a bludy typu: 
„Ledviny Vám pracují na 40% a máte shnilý kus 
střeva...“. Případné hlášky léčitelů na kolik pro-
cent fungují jednotlivé orgány jsou nesmysl. 

Není dáno co je 100% funkce orgánu. Se sh-
nilým orgánem by pacient již nežil.

Neměl by tak dělat zmatek v psychice klientů 
a připravovat následně trapné chvíle pro klienta 
v ordinacích lékařů. 
Jak tedy má postupovat léčitel?

V případě požádání o pomoc by se v prvním 
okamžiku měl zaměřit na program závory. 

Na začátku jakéhokoliv postupu s navázáním 
kontaktu s EIS diagnostikovaného je nutná pří-
má otázka přes podvědomí terapeuta na jím 
předem vytvořený kód, kterým se projeví zcela 
jasně a nepřehlédnutelně přítomnost závory. 
Nakódovaným projevem může být zastavení ky-
vadla, nezaměnitelný tlak na těle apod. Pokud 
se kód závory neprojeví, lze navázat kontakt 
mezi EIS. Při každém novém kroku během ce-
lého diagnostického a později i v případě tera-
peutického procesu je třeba, aby kód závory dle 
potřeby naskočil. Aby se nemusela otázka na 
závoru neustále opakovat. Je vhodné vytvořit si 
druhý specifický kód, kterým se signalizuje ne-
přehlédnutelně závora uprostřed činnosti. 

Oskar o programu a hlavně o významu kódu 
závory někde něco slyšel, ale nevěnoval mu žád-
nou pozornost. Proč by měl platícímu klientovi 
vysvětlovat, že má závoru a nemůže mu pomoci? 
Přeci by tímto utrpěla jeho pověst a přestali by k 
němu jezdit lidé.
Proč je potřebný program a následný kód 
projevu závory? 

Závora nemá nic společného s poskytnutím 
první pomocí na ulici. Je nutno ji aktivovat při 
každém energeticko informačním navázání kon-
taktu dvou EIS. 

Závora se programuje z praktických důvodů 
jako kód, který se nezaměnitelně projeví fyzic-
kým vjemem, zastavením kyvadla apod. Není 
určena na běžný život. Program závory je vhodný 
k tomu, aby člověk svým dalším pokračováním, 
ve snaze pomoci druhému, ve skutečnosti nepo-
škodil sebe nebo i toho druhého. 

Nebo, aby zcela zbytečně nedělal nějaký EI 
zákrok. Závora je pro lidi, kteří chtějí něco dělat 
prakticky v této oblasti jako nutná podmínka pro 
případnou další činnost.

Je možné v rámci vnitřního programování si 
program závory „vylepšit“ tak, aby se ukázala 
jako varování, když bude člověku hrozit nebez-
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pečná situace všeobecného rázu. Toto varování 
běží v běžném životě i bez programů, ale člověk 
není navyklý naslouchat ám sebe. 

Tento princip vnitřního programování lze 
využít s velkou rozvahou, opatrně, vědomě 
a chtěně na pár programů. Nelze takto v sobě 
udělat mnoho programů, vznikla by zátěžová 
situace pro psychiku a člověk by mohl skončit v 
péči psychiatrů!

Podvědomí lze využít na aktivitu vnímání 
předem stanoveného, jasně zformulovaného 
programu závory. Je schopno působit jako „hlí-
dač EIS“ a právě tato vlastnost se využívá. (Vjem, 
že se nemá v něčem pokračovat vychází z pod-
vědomí). Protože naše podvědomí je schopno 
poznat riziko dříve než naše vědomí. Není však 
schopno tento impuls samo od sebe projevit na 
vědomé úrovni. Dá se říci, že se u daného progra-
mu se jedná o návod, jak nám má podvědomí 
na vědomé úrovni oznámit, že hrozí jednotlivá, 
specifická a určitá hrozba pro EIS. 

Instalace programu závory do podvědomí 
by mělo proběhnout jednorázově. Předem zfor-
mulovaná věta, zaměřená na daný účel musí být 
jasná a srozumitelná, vyslovena nejlépe nahlas v 
klidu s plnou pozorností.

Například: „Jakékoliv riziko při diagnostic-
kém i léčitelském postupu se mi zasignalizuje 
takto...“- každý si doplní dle svého rozhodnutí. 

Člověk může měnit program závory, ale není 
to vhodné. Formulace by měla být celoživotní. 
Je třeba si určit, aby se kód závory projevil při 
nebezpečí z čehokoliv, neformulovat jednotlivé 
nebezpečí, které neznáme.

Terapeut musí kód závory zavnímat. Musí se 
projevit buď výrazným, nepřehlédnutelně vy-
volaným vegetativním tělesným pocitem nebo 
předem daným pohybem nástroje.

Jedná se o signalizaci, že dále nesmíme po-
stupovat, když léčebný proces je rozdělen do ně-
kolika částí. Závora signalizuje, že jakýkoliv další 

postup v daném okamžiku (čase) z jakýchkoli 
důvodů MUSÍ BÝT OKAMŽITĚ ZASTAVEN!! 
Co dělat, když se projeví kód závory?

Důvod nelze zkoumat v daném momentě, 
když jsou EIS navázány na sebe. Je třeba se od-
pojit aktem vůle od EIS diagnostikovaného a po-
tom lze pomocí správných otázek, které si klade 
diagnostik sám sobě, z podvědomí zjistit odpo-
věď. Podvědomí důvod zná, spustilo program.
Možný důvod závory: 

Diagnostik nemusí zvolit správný a po-
třebný postup, nemusí znát všechny okolnosti 
vzniklých potíží, může mít sám zdravotní po-
tíže a proto by mohl udělat nechtěně chybu. 
Problém může být složitější, diagnostik jej neu-
mí umět vyřešit (není na toto řešení připravený) 
a nemohl by pomoci. 

Diagnostikovaný v rámci anamnézy nemusel 
říci všechny důležité okolnosti, nepřikládal jim 
vážnost. Nechce být doopravdy zdravý. Nepřišel 
čas pro důležité změny, které by měla choroba 
nemocnému přinést (životní hodnoty). 

Dle astrologů mohou být oba bez možnosti 
navázání vzájemného kontaktu (zřídkavý pří-
pad, ale vyskytuje se).

Závora se může, ale nemusí objevit po čase, 
kdy lze opět navázat kontakt s EIS žadatele a po-
stup zopakovat. 

Tzv. „podlezení závory“ vždy znamená ne-
bezpečí!!! Projev může být od vegetativních po-
tíží, náhlého bezvědomí, krvácení do mozku až 
náhlé úmrtí. Při porušení programu závory a při 
nevyžádaném vniknutí do cizího EIS nezáleží na 
tom, zda má člověk kód projevení se závory na-
programován či nikoliv. Závora znamená signa-
lizaci nebezpečí. Prvotně se projeví u toho, kdo ji 
podleze, ale může mít odezvu i u pacienta. (ne-
pomůže se mu, zdravotní stav se může zhoršit). 
U léčitele při podlezení závory zůstává aktivní 
jeho EIS v navázání kontaktu s narušeným EIS 
diagnostikovaného člověka, které působí jako 

destabilizační faktor na EIS léčitele. Tím vznikne 
stav všeobecného narušení jeho EIS. Toto naru-
šení se nemusí projevit ve stejné lokalitě jako u 
pacienta. Všeobecné narušení EIS bývá charak-
teristické pro lidi, kteří dělají v oblasti energe-
ticko informační nejrůznější pokusy, nechají se 
volně manipulovat a ovlivňovat svůj EIS pomocí 
různých soukromých aktivit a kursů, které nejsou 
vedeny správným způsobem. A následně někteří 
nesprávně naučeným způsobem bez programu 
závory ovlivňují jiné lidi. Porušují tím veškerá 
pravidla v rámci EI. Může tím dojít k celkovému 
rozvratu jejich EIS, kde se v ten okamžik udržují v 
chodu pouze základní životní funkce. Pokud člo-
věk poprvé podleze závoru, je zdráv a před tím 
dodržuje všechna pravidla, nemusí jednorázově 
končit katastroficky, ale „pouze“ se zdravotně 
narušeným místem těla. Toto místo zdravotního 
problému na těle, může být pro další život místo 
nejmenšího odporu pro projev dalších tělesných 
potíží. Ani jednorázové podlezení závory nelze 
zlehčovat. 

Potom, pokud by se neprojevil kód programu 
závory, měl Oskar udělat podrobnou anamnézu 
toho, co dělala Věra před tím, než vznikly prob-
lémy.
Co by měla anamnéza orientačně obsaho-
vat?

Anamnéza znamená vzpomenout si. Jde o 
předstupeň diagnostiky, v kterém se ještě nijak 
nevstupuje do kontaktu s EIS pacienta. Jedná se 
o sdělení o zdravotních potížích. Je třeba získat 
od pacienta co nejvíce informací o současných 
potížích. Léčitel by měl být schopen srozumi-
telně vysvětlit, v rámci specifikovaného postupu 
EI medicíny, o co se mu jedná a jaké informace 
potřebuje. Potřebuje následné sdělení o tom, co 
pacient dělal za aktivity několik měsíců až rok 
před onemocněním nebo i pár dní před vznikem 
potíží. Tyto údaje mohou být rozhodující pro ná-
slednou diagnostiku a případně i pro stanovení 

správné terapie. U pacienta mohly vzniknout si-
tuace, kdy došlo v jeho organismu ke změnám a 
postojům, které vedly ke vzniku nemoci. Člověk 
si díky svým aktivitám mohl oslabit ochranu EIS 
a tím mohly vzniknout změny vedoucí k nemoci 
buď v EIS nebo naopak přímo v organismu. Buď 
si pacient na své akce vzpomene sám nebo si 
léčitel vytvoří potřebný obraz o provozovaných 
aktivitách na základě správně položených otá-
zek. 

Během anamnézy je třeba rozlišit psychické 
potíže, kterým nelze energeticko informační te-
rapií pomoci a tyto lidi nasměrovat k odborným 
lékařům.

Pokud je člověk nemocný, ovlivňuje ho nemoc 
celého. Každá nemoc, i vyléčená bez následků, 
mění do určité míry životní hodnoty člověka.

Při anamnéze se může zjistit, že někteří lidé 
si svoji nemoc i přejí, přináší jim zisk – invaliditu, 
nemusí pracovat, proto se nechtějí své nemoci 
vzdát. Dokud si sami své přání, že nemoc chtějí, 
nezruší, nikdo jim nepomůže. Léky nezabírají, 
nemoc trvá. Jiný člověk se stejnými příznaky i 
terapií je již uzdraven. Běžná medicína dnes na 
anamnézu moc nedbá, je více soustředěna na 
jednotlivé odbory a vyšetřování přístroji. 

V rámci diagnostiky EIS je možné mít, jako 
dodatkovou informaci, údaje nejen o stavu 
nemoci, ale i o přístupu člověka k nemoci jako 
takové, průběh onemocnění člověka vždy ov-
livňuje i sám nemocný člověk. Postoje k nemoci 
nemusí být jen na vědomé úrovni, ale mohou 
být uloženy v podvědomí, zjišťují se i v klinické 
psychologii.

Z toho plyne, že konečný název diagnózy sta-
novené lékařem nemusí vždy vystihovat důvod, 
proč člověk onemocněl. 

Nebo naopak proč neonemocněl, když byl 
v centru ložiska epidemie. (Epidemie vyple-
nily celá města, ale nedá se tvrdit, že všichni 
obyvatelé ve městě měli porušený imunit-
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ní systém, někteří lidé bez potíží přežili). 
EIS je schopen obsáhnout kompletně údaje o 
člověku a o jeho chorobě. 

Při anamnéze se musí vzít v úvahu postoj k 
nemoci, objasnit příčina nemoci, do větší hloub-
ky poznat souvislost a závislost jednoho přízna-
ku na druhém. Případně i postoje člověka k sobě 
v normální situaci, ale i v době nemoci.

Na základě anamnézy lze člověka poučit, co 
má dělat, aby se příště nedostal do stejné si-
tuace, která vedla ke vzniku nemoci. Případně 
jakým způsobem by si měl upravit své myšlení 
a postoje k sobě, aby mu mohlo být následně 
pomoženo. 

Oskar anamnézu neudělal. Nejenom, že ani 
nevěděl, že by něco takového měl udělat, ale ani 
v rámci časového rozvrhu u objednaných klientů 
na ni neměl čas. Rovnou se vrhl na diagnostiku v 
rámci svých vědomostí, které byly dost povrchní. 
Byl ovlivněn Věrou a hledal konkrétně problém s 
hlavou.
Jak by však měla diagnostika proběhnout?

Kvalitní diagnostický proces musí vždy před-
cházet jakékoliv snaze o úpravu zdravotního 
stavu. Léčitel musí mít jasno koho má diagnosti-
kovat. Musí mít 100% jistotu, že se jedná o kon-
krétního člověka. 

Nikdy nesmí přistupovat k žadateli s poci-
tem, že ví co mu je. Svým myšlením by si vytvořil 
předem nebezpečí špatného výsledku.

Samotná diagnostika nikomu nepomůže, 
jedná se pouze o zjištění, jakým způsobem by 
šlo eventuelně pomoc terapií.

Pokud by diagnostik analyzoval dílčí nález 
hned, byl by ovlivněn, jak ve výsledku, tak v dalších 
otázkách. Navíc hrozí nebezpečí už nevhodného 
zásahu terapií během diagnostiky. Je třeba pouze 
získané informace přijmout a po odpojení od EIS 
klienta vyhodnotit obsah získaných informací. Tím 
se zajistí, aby byl diagnostik co nejvíce objektivní 
(subjektivní složku nikdy nelze zcela vypustit, je 

vždy, ale musí být minimalizovaná. Je známo, že 
i vyhodnocovací přístroje v laboratořích ovlivňuje 
pozorovatel už na úrovni atomů ve zkoumaném 
vzorku = proběhly fyzikální výzkumy).

Už diagnostikou se mění nález pacienta. Pa-
cient tím, že požádal o pomoc a tím dává pokyn 
vnitřním silám v EIS, i když jsou již dost vyčer-
pané, aby se mobilizovaly pro vlastní pomoc. 
Vytvoří si člověk prostor, aby se mu pomohlo, 
nemoc se o kousíček zlepší. Vzchopí se, aby zu-
žitkoval pomoc, kterou očekává.

Oskar si povídal s Věrou a současně přes tele-
fon objednával nového klienta. Neměl klid ani čas 
soustředit se na EIS Věry.

Navázaný kontakt s cíleným EIS (když není 
závora) se udržuje vlastní vůlí, soustředěním se 
pouze na daného člověka. Pokud nelze udržet 
myšlenku u daného člověka, je třeba vědomě a 
chtěně přerušit s EIS kontakt vůlí. Vyřídit si po-
třebné aktivity, navázat kontakt s EIS a znovu 
pokračovat v diagnostice. Takto se nepoškodí 
pacient.

Oskar měl cíleně hledat odpovědi na metodic-
ké otázky, které klade sám sobě, pomocí kterých 
se zjišťuje přítomnost všech poruch v EIS. Otáz-
ky se zkonkretizují na základě dobře provedené 
anamnézy, kterou Oskar neudělal. 

Zjišťují se informace o přítom-
ných informacích o změnách v EIS. 
Nejde o zachycení stavu jednotlivých orgánů, 
ale o přítomnost energeticko informačních porcí 
(EIP) způsobujících poruchy. Je třeba vzít v úva-
hu, zda poruchy jsou primární nebo sekundární. 
Zda jsou v EIS a projevují se následně na těle 
nebo působí z jiné příčiny přímo na tělo a jako 
odezva se projekcí projeví v EIS. Potom je třeba 
zasáhnout. 

Jen pro úplnost bych chtěla dodat, že v žád-
ném případě se nelze ptát na otázky, které se 
týkají vlastní osoby. Nelze vystoupit z vlastního 
EIS a „podívat“ se na sebe z venku.

Člověk je neobjektivní. Odpověď dostane ta-
kovou, jakou chce. Zdravý i nemocný. 

Diagnostika se doporučuje dělat pouze u 
člověka, s kterým nemá diagnostik citové vazby 
– má objektivní náhled, proto se nedoporučují 
diagnostické otázky ani v rámci rodiny. 

Oskar začal okolo nervózní Věry obíhat, kývat 
kyvadlem nad svými papíry na stole. Na otázku 
Věry: „Co dělá?“, odpovídal „Ptal jsem se kyvadla 
a ono mi odpoví co Vám je.“

Nelze se ptát kyvadla. Při EI diagnostice je vir-
gule nebo kyvadlo, které léčitel drží velmi jemně 
v ruce, využíváno jako zprostředkovatel, který 
zviditelňuje mikropohyby svalových vláken ruky 
vycházející z podvědomí diagnostika. Jedná se o 
nástroj a pákový efekt. Léčitel při napojení svého 
EIS s EIS diagnostikovaného dostane odpověď na 
správně položené otázky. Otázky musí být cílené 
na daný problém. Nesmí být pokládány jen tak 
ze zvědavosti. 

Člověk si musí nastavit místo na těle napří-
klad špičky prstů u ruky, které snímá odpověď 
na jím položené otázky na to, co hledá a kód, 
jakým pohybem nástroj zareaguje - směr pohy-
bu odpovědi na otázku jako ano, ne, nevím. Toto 
určení je jednorázové a doporučuji tento kód ne-
měnit! Ruka zůstane nehybná.

Virgule i kyvadlo si každý může vyrobit sám,. 
Nezáleží na materiálu.

Jde o objev starých Číňanů, kteří hledali 
„Dračí žíly“ - geopatogení zóny.

Aby byla dodržena objektivita, je třeba, aby 
podněty pro naše vnímání viděl kdokoliv jiný. 
Skutečné mikropohyby ruky pro pohyb kyvadla,-
nelze vnímat, nejsou pozorovatelné zrakem 
přímo na ruce, vnímáme je prostřednictvím 
zraku, když jsou přeneseně zviditelněné pomocí 
nástroje - kyvadlem, virgulí.

Pokud si člověk řekne, aby viděl nebo cí-
til něco, co jiní nevidí, nemusí být objektivní a 
nemá jistotu, že jde o subjektivní vjem – cítím, 

vidím, vidím jen to co chci vidět a ostatní souvis-
losti nikoliv atd.. .

Oskar vysvětlil Věře, co jí dle jeho názoru je, že 
právě on ji vyléčí, když bude k němu docházet na 
terapii a dělat aktivity, které on jí doporučí. 

Nevěděl, že k provádění diagnostiky ani při 
terapii nemusí být přítomen u těla pacienta, 
stčí mu jeho souhlas. Lze použít fantomovou 
diagnostiku i terapii, ale to by nemohl profitovat 
finančně na přítomnosti Věry. 

V rámci svých znalostí netušil, že pro potřeb-
né zjištění o zdravotních potížích je třeba poznat 
všechny potřebné a dosažitelné údaje o druhu, 
intenzitě, dynamice a rozsahu poškození zdraví 
pacienta. 

Ze získaných údajů se potom tvoří analýza, 
syntéza a potřebný závěr – jak postupovat v 
terapii dále.

Oskar začal na Věru léčebně působit. Odložil 
kyvadlo a začal okolo Věry pomalými pohyby 
mávat rukama. Občas sevřel dlaň a foukl do ní, 
sem tam oklepal ruku. Na dotaz co dělá, tvrdil, 
že „Posílá negativní energii do mentálního ohně 
nebo na Slunce.“

Jak lze dekomponovat energeticko informač-
ní odpad doopravdy?

Mentálním ohněm nebo posláním na Slunce 
nikoliv. Primární, sekundární struktury je třeba 
dostat z EIS do prostoru na malíčkovou hranu a 
zdekomponovat v plamenu (nikoliv nad plame-
nem) svíčky. 

Umýt si ruce a tím odplavit vodou EI odpad 
je nemorální. V případě, že se nedekomponuje 
ohněm, zůstává struktura nezničena v prosto-
ru. Tento odpad v podobě primárních struktur 
hrozí jako znečištění jiným živým organismům 
– zvířatům i lidem. Opakované znečištění těla 
tímto odpadem může vyvolat choroby. 

Oheň – opalování si hrany ruky dekompo-
nuje běžné znečištění, které je na našem těle na 
složku energetickou a informační. Nemá mož-
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nost dekomponovat to, co se již dostalo do těla 
člověka. To co se již dostalo do EIS, k tomu má na 
žádost majitele přístup jiný člověk. 

Při terapeutickém zákroku se musí odstra-
nit příčina zátěže. Každý případ potřebuje jiný 
postup, má jiné příčiny a podrobnosti vzniku 
choroby. Znát aktuální potíže člověka. Výsledky 
vyšetření z běžné medicíny (pokud proběhly) a 
následný způsob terapie, která nemusela mít 
efekt. Vše co předcházelo tomu, než potíže za-
čaly. Protože mohou být jasné problémy na psy-
chické rovině – při životě v dlouhodobém psy-
chickém zatížení doma, v rodině, v práci apod., 
které se nemusí projevit na psychické rovině 
depresí, pláčem apod., ale mohou se projevit i v 
rovině vegetativních potíží bušením srdce, prob-
lémy s trávením, pocitem dušnosti apod., ale 
mohou se projevit i na rovině organické (fyzické) 
bolesti hlavy, žaludeční vřed, nepravidelná čin-
nost srdce apod. 

Jde o psychosomatická onemocnění, která 
jsou vyvolána na psychické rovině, ale projevují 
se na fyziologické rovině.Druhotně tyto potíže 
ovlivní a poškodí i EIS. Nemá cenu prvotně od-
straňovat druhotné problémy v EIS.Tím pádem 
je EIS jako celek narušen. Je třeba mu pomoci, 
ale až po odstranění příčiny narušení.

Každý postup musí co nejvíce být objektiv-
ní (subjektivitu je třeba potlačit), proto vždy je 
potřeba prověřit anamnézu, vyšetření, zákrok, 
udělat kontrolu po zákroku, zda se povedl a kon-
trolu, zda se problém zákrokem zcela odstranil 
či nikoliv. 

Je dobře, když je zpětná informace od člově-
ka, že je mu lépe a nemá uváděné potíže. 

Úprava zdravotního stavu je subjektivní – 
člověk se cítí lépe a objektivní – lepší ukazatele 
jsou i v laboratorních vyšetřeních.

Věra měla tu smůlu, že prostřednictvím mého 
příběhu jsem ji poslala k neserióznímu vymyšle-
nému terapeutovi, abych mohla poukázat na něk-

teré chyby léčitelů. Zdaleka nevyčerpám všechny. 
Oskar Věře nepomohl. Ani nezjistil pravou příčinu 
její nemoci. 

Věra navštívila neurologii, byla vyšetřena, byl 
odstraněn blok na krční páteři, pohovořila si se ši-
kovným psychologem a její zdravotní stav se trva-
le upravil. Přestala se bát ošetření u lékaře a měla 
velké štěstí, že si během svých aktivit nenechala 
narušit vážnějším způsobem svůj EIS.

Ještě bych chtěla upozornit na různé akti-
vity, které někteří lidé běžně dělají.
Subjektivní pocit strachu a úzkosti o sebe

Strach ovlivňuje EIS a může vyvolat vážné 
problémy nejen zdravotní. Strach má obsah. 

Člověk se bojí něčeho konkrétního, umí říci 
čeho se bojí, strach si uvědomuje. Pokud se 
člověk bojí, že onemocní nebo se i bojí, že je 
nemocen – vnucuje svému EIS, aby začal dělat 
aktivně opatření proti nemoci, která v těle není. 
Pokud EIS vytváří aktivity, které nejsou pro EIS 
potřebné, jsou patologické a zatěžují EIS. Vznik-
ne situace, že patologické procesy v EIS vytvoří 
postupně změny, které se přenesou na tělo. 
Vznikne onemocnění, kterého se člověk bál. 

Jak tomuto zabránit? 
Psychika ovlivňuje procesy v EIS (zpětně EIS 

naštěstí neovlivňuje psychiku). Lze přímo půso-
bit na psychiku. Tato aktivita je pro odborníky – 
psycholog, psychiatr, ne pro léčitele! Není ostuda 
se na tyto odborníky s tímto problémem obrátit. 
Najít příčinu strachu a tu následně odstranit. 
Strach z něčeho může být spojen s původním 
strachem ze zcela něčeho jiného, což už je vy-
těsněno do podvědomí a člověk o tom nehovoří. 
Lékař je schopen najít původní příčinu a tu za 
aktivní pomoci klienta (klient musí chtít strach 
odstranit) odstranit. Nebo vysvětlením celé si-
tuace strach zmizí. Toto je proces, který určitou 
dobu trvá, nepatří do EI medicíny. Odstraněním 
strachu přestane člověk do svého EIS posílat ne-

vhodné informace. Zde je možno EI medicínou 
pomoci odstranit vzniklé ložisko v EIS. Pokud se 
již projevilo na těle, je třeba ho léčit i tělesně, 
klasickou medicínou. 

Úzkost nemá obsah.

Nezaměnit za vjem, že je člověk momentálně ve 
stavu ohrožení. 

Varování před ohrožením zdraví či života 
může vnímat každý člověk. Je třeba vzít vážně 
momentální vjem, že člověku něco hrozí a 
reagovat tak, aby hrozba byla odvrácena (po-
poběhnout, zastavit se...). Člověk dokáže toto 
vnímání potlačit logikou, vnímání varování po-
tom přestane brát v úvahu a ono se přestane ob-
jevovat. Člověk už neudělá co má udělat v daný 
okamžik, situace se stane.

Strach o někoho blízkého
Matka se bojí o dceru – pokud je mezi nimi 

úzký emotivní kontakt a tím pádem i silnější 
komunikační možnost, potom matka čistě in-
formačně částečně i strachem zasahuje do EIS 
dcery. 

Zasahování, když není konstruktivní a je cí-
leně destrukční plné obav, může u dcery vyvo-
lat v EIS určitý zmatek. Pokud dcera sdílí obavy 
matky s následnými pocity strachu a úzkosti o 
svoje zdraví, není schopna svůj EIS udržet v nor-
málním provozu.

Mohou vzniknout problémy dcery, jak těles-
né, tak na psychické rovině. Někdy se projeví i 
náhlý a nevysvětlitelný odpor dcery proti matce. 
Odpor se přenese nejen na obavy, ale i na slovní 
rovinu a případně i na nenávist. Tento stav musí 
následně řešit odborný lékař.

Pocit, že se stane něco někomu jinému
Tento „dar“ nemá každý. Není dobré vysvět-

lovat druhému co a jak. Stačí ho nasměrovat do 
jiné ulice, nevinou otázkou na moment zastavit. 

Tím se zdrží a dojde k jeho posunu v čase. Není 
v daný okamžik na daném místě, kde by se mu 
mělo něco stát. Víc se dělat nedá.

Trvalé opakování si, že „Přijímám zdravou ener-
gii.“ Případně „Jsem zdravý, jsem zdravý.“ pořád 
dokola.

Slova „Přijímám zdravou energii“ jsou prázd-
ná slova jako kruhový čtverec. Nejsou důležitá 
slova, ale jasná představa o co jde. Programovat 
přijímání zdravé energie je zbytečnost. Jedná 
se o přijímání něčeho zvenku a toto se děje 
automaticky u všech. Není třeba programovat 
samozřejmosti! Pokud by se takto programovalo 
něco, co EIS v daném okamžiku nepotřebuje, jde 
o destrukci proti zdravému rozumu. Neprogra-
muje se „Jsem zdravý“. Program by byl: „Můj EIS 
zabezpečuje správné pokrytí té a té zátěže, která 
mne čeká“. 

Ale i tento program by měl být konkrétní a 
je nutné se důkladně rozhodnout, zda je třeba 
tento program vyrobit. Jak říká české přísloví : 
„Všeho moc škodí!“.

Pociťování problému pacienta na vlastním těle
Jde o nepříjemné pocity, projevu nemoci od 

pacienta, vyvolané chtěně na těle diagnostika.
Pokud diagnostik poví, že přenese na sebe 

pocity, které choroba vyvolává, nic nezíská. Mís-
ta kam se promítá problém pacienta, nemusí 
odpovídat místu na těle, kde je porucha. Nemusí 
mít problém hned po prvním pacientovi, ale 
časem diagnostika bolí vše.

Je třeba se vyhnout nebezpečí, aby neskon-
čil špatným zdravotním stavem diagnostik a 
následně, aby nebyl poškozen ani pacient. 

Lze si představit před pacientem skleněnou 
stěnu, skrz kterou mohou proniknout pouze 
informace, na které se diagnostik ptá, ale nemo-
hou proniknout žádné tělesné pocity!

Pochopitelně léčitel musí mít při svých akti-
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vitách od pacienta emocionální odstup a nemá 
vykonávat nic, když je sám nemocen.

Existují lidé, kterým tyto pocity na vlastním 
těle mohou nabíhat spontánně jen díky soucitu 
a empatie s nemocným bez diagnostiky (nemoc-
ný o tom ani nemusí vědět). Tito lidé z těchto 
pocitů mívají vážné zdravotní poruchy. Nedokáží 
se sami těchto pocitů zbavit. Vnímají nemoc, 
kterou nemají a začnou hledat pomoc. 

Celý mechanismus zde není energeticko 
informační, ale psychický. Protože člověk, když 
se v určité situaci otevře informačně (ne EI), je 
schopen se vcítit a nonverbální komunikací (ne 
slovně) pochopit, kde má nemocný problém. 
U některých lidí je tato dispozice vrozená, lze ji 
programem upravit tak, aby nanastaly zdravotní 
komplikace.

Vsugerování si neexistující choroby
Důvodem negativního vnitřního myšlen-

kového pochodu bývá nejčastěji to, že si člověk 
vlastní nebo převzatou špatnou informaci o 
interpretaci důvodu svých problémů, ukotví do 
svého myšlení a ne a ne ji odtud dostat, je o tom-
to důvodu přesvědčen. 

Tím si generují ve vlastním EIS myšlenky, 
které mu škodí. Nejdříve ho začne bolet místo na 
těle, kde lékaři nic nenajdou, ani při vyšetřování 
speciálními přístroji. Později se může u něj pro-
jevit choroba i objektivně. Postižený je spokoje-
ný, „Vždyť jsem to říkal od začátku...“ Nastane 
problém, lékaři nemohou takto vsugerovanou 
nemoc vyléčit – nereaguje a ani nemůže reago-
vat na klasickou terapii. Zde je schopen pomoci 
ve většině problémů především dobrý psycholog 
v následné kombinaci s odborníky dalších lékař-
ských profesí. 

Proč nemusí být EI nález u vážně nemocného 
člověka?

Vážně nemocný člověk nemusí mít při 

základní EI diagnostice žádný nález. Vše je v 
rámci dynamické potřeby organismu v pořád-
ku. Potřeba pomoci je do určité míry limitovaná 
potřebou organismu. Pokud EIS není zatěžovaný 
nevhodnými myšlenkami, nevhodnými zásahy 
zvenku na úrovní EI, je schopný reagovat přimě-
řeně na danou situaci dle aktuálního zdravotní-
ho stavu. EIS pracuje dle potřeby a sám zvládne 
pokrýt vyžadovanou akutní a redukovanou 
potřebu organismu. Každý je smrtelný. Člověk, 
když je vážně nemocný a jeho organismus by 
již nebyl schopen EI pomoc od jiného člověka 
přijmout, tyto zásahy od EIS zpětně nežádá a 
tím nevzniknou žádné odchylky od normálu a EI 
nález je bez odchylek.

Tito lidé se zpravidla smířili s danou situací a 
o EI pomoc nežádají.

Možnost ovlivnění chování člověka informačním 
působením na dálku

Nikdy se nedokázalo, že by bylo možné infor-
mačním působením změnit chování člověka. Ani s 
ním jakýmkoliv způsobem manipulovat. Je možno 
s ním manipulovat verbálně, fyzicky, nátlakově. 
Vždy člověk o své manipulaci ví a uvědomuje si 
ji. Nechává sebou manipulovat vědomě a chtěně. 
Pokud se jedná o vydírání či jiný podobný nátlak, 
tak nechtěně, ale vědomě. Někteří lidé si myslí a 
mají pocit, že jim někdo vnucuje svoje myšlenky, 
svoji vůli, čte jejich myšlenky, ovlivňuje je ve spán-
ku. Budí se v noci, mají děsivé sny, psychické pro-
blémy, deprese – toto je vždy záležitost psychiky 
postiženého člověka a měla by následovat terapie 
odborných lékařů. Nelze takto ovlivnit vztahy mezi 
partnery Například „Partner je nevěrný, protože ho 
někdo zmanipuloval.“ – jde o nesmysl, EI zákrok 
nemá význam. Navíc nelze dělat zákrok u toho, 
kdo nepožádal o pomoc. 
Naprosto mylná slovní spojení.

Například věta léčitele: „ Vaše duchovní vib-
race neodpovídají vibracím Vašeho těla.“

Ukazuje na jeho nekompetentnost. Paci-
ent je zmaten a není správně vyšetřen. 
Vibrace je běžný technický pojem – chvění hmo-
ty, které se dá fyzikálním způsobem v prostoru 
měřit. Tělo člověka se může běžně různě chvět 
při nemoci, ve stresu apod. Může vibrovat věc 
materiální. Nikoliv EI. Žádný duch nemá hmotné 
tělo, proto je slovní spojení „duchovní vibrace“ 
nesmysl. Zrovna tak nelze „vyrovnat“ vibrace 
těla na správnou úroveň. Není dané ani změři-
telné, co jsou potřebné vibrace pro tělo. 

Chtěla jsem poukázat na některé chyby a 
omyly, na které jsem narazila v mé praxi. 

Základní pravidlo v životě zní: 
„Pokud chci někoho zachraňovat, musím 

dbát především na vlastní bezpečnost.“ Nemohu 
pro někoho skočit do hlubokého výkopu, když si 
před sesuvem zeminy nezajistím stěny. Musíme 
se z výkopu dostat oba v pořádku.

Je třeba si uvědomit, že nic není černobílé. A 
pokud se v přednášce zmiňuji až o fatálních kon-
cích člověka, nemusí k nim dojít vždy.
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Život, energie a slunce – rozšírená prednáška o nové zásadné poznatky
Ing. aleš RUMLER

Stránka č.1
Pokud se začneme uvažovat o tom co může 

ovlivnit délku života určitě se vám vybaví, že to 
musí souviset s vitalitou lidského těla teda jeho 
energií. To přímo souvisí s jeho vybíjením a nabí-
jením. Celou záležitost bychom si mohli vyjádřit 
i graficky obr. 1. Pokud jsem četl, že teoretická 
délka života se odhaduje, že by mohla být asi 
120 let, může dostatek energie v lidském těle 
délku života výrazně ovlivnit. 

Nabíjení jakéhokoliv těla pomocí sluneční 
energie se děje zcela automaticky po celý den. 
Jóga však popisuje určitý specifický způsob 
„nabíjení“ lidského těla pomocí cviku, který se 
nazývá : pozdrav Slunci. Tento cvik se provádí 
asi takto: Postavíme se čelem k vycházejícímu 
Slunci zvedneme paže tak aby vytvořily útvar 
připomínající písmeno „V“ s dlaněmi otočenými 
ke Slunci. V místech kde je více lidí by však mohl, 
takto provedený cvik vzbudit dojem, že na vás 
někdo míří nějakou zbraní, proto ho můžeme 
provést i tak, že jenom mírně rozpažíme. Men-
tálně slunce poprosíme o jeho energii a když 
končíme nezapomeneme za ni poděkovat ale 
myslím, že bychom mohli poprosit hlavně o tu 

část energie, kterou naše tělo potřebuje. 
 

Stránka č.2
Pokud se na celou záležitost podíváme po 

technické stránce vytvoříme vlastně anténu 
typu „V“ a mentálně začneme „vybírat vhodnou 
část slunečního spektra“, kterou potřebujeme 
k nabití našeho těla. Pokud chceme tělo „nabí-
jet“ pomocí antén musíme vědět při konstrukci 
takových antén jakou část spektra chceme za-
chytit a jakou vlnovou délku má mít toto záření, 
které chceme k nabíjení těla použít. Pokud se 
podíváme do starověku zjistíme, že tento prob-
lém již vyřešili naši předkové. 

Stránka č.3
V krajině stojí megality, starověké chrámy, 

pyramidy a jiné útvary. Pokud uděláme rozbor 
jejich geometrie dostaneme se k číslu 21cm 
nebo jeho násobkům nebo podílům. Je to třetí 
harmonická vlnová délka vodíku na které září 
také je výrazná dá na to usuzovat, že u vysilačů 
elektromagnetických vln jsou také třetí harmo-
nické výrazné a je to také vlnová délka vodíku na 
které tento prvek v elektromagnetickém spektru 
září. Má to i svoji logiku. Základním kamenem 
který sloužil v prvopočátku ke stavbě našeho 
vesmíru byl právě vodík, proč by právě „někdo“ 
ve starověku neudělal z vlnové délky na které 
vyzařuje svůj délkový standart. Něco jako náš 
„metr“. Když podělíme 21cm číslem 3 dostane-
me se k magickému číslu 7cm. Myslím si, že je 
to vlnová délka vodíku na které je schopen vodík 
pravděpodobně ještě kmitat v neelektromagne-
tické části spektra, které také vyzařuje Slunce.
na tab. č1 uvádím měrové jednotky starověku. 
Z experimentů se ukazuje, že vodík je schopen 

vyzařovat i na jiných harmonických kmitočtech 
to na násobku 7 s číslem 12. Pole které tato 
energie vytváří se někdy nazývá Bio pole. Jeho 
složky se také někdy nazývají Jin a Jang nejsou 
k sobě kolmé ale mohou být k sobě kolmé jenom 
v některých případech a většinou ne frekvenčně 
stejné, tím se toto pole odlišuje od klasické-
ho elektromagnetického pole. Organizmus se 
v průběhu života vybijí je to znázorněno na obr.1 
znázorněno křivkou 1 pokud v průběhu života se 
dobíjíme stane se asi to co je znázorněno křivkou 
2 konec života se posune. 

Proč je asi důležité aby antény zachycovaly 
právě tuto část spektra? Vše vychází pravděpo-
dobně z toho, že v lidském těle je velké množství 
atomů vodíku vázaných v různých sloučeninách 
a taková energie, kterou přivedeme do organiz-
mu je uvede do rezonance. Výsledkem takového 
působení je to, že se zvedne energetická úroveň 
celého bio systému. To má za následek že se 
zlepší nebo obnoví přenos energie po energoin-
formačních linkách v systému a výrazně se zlep-
ší práce všech řídících a výkonných systémů těla 
včetně imunitního.

 
Stránka č.4 a 5
Příklady staveb

Stránka č.6
Celá záležitost by se dala zjednodušeně 

graficky zobrazit takto viz obr. 2, kde se pro jed-
noduchost budeme pouze uvažovat jak funguje 
určitý orgán lidského těla. Povely dává řídící 
středisko, informace jak orgán funguje předává 
zpětná vazba. Pokud nejsou v řídícím středisku 
informace získané ze zpětné vazby v pořádku, ří-
dící systém například uvádí do činnosti imunitní 
systém aby uvedl vše zase do rovnováhy. V mno-
hých případech na trasách, které přenášejí tyto 
informace vzniknou za jistých okolností stavy 
kdy je přenášená informace zkreslena a to ovliv-
ní činnost dotyčného orgánu. Pokud dodáme do-
statek energie do systému, „prorazíme bariery“, 
které na drahách zkreslují přenášené informace 
a systém zase začne normálně fungovat. Toto se 
také děje když působí léčitel na nemocného. Tělo 

Obr. . 1

M rové jednotky starov ku
• Megalit Yard

– Anglie 82,9cm
– Špan lsko 83,6cm
– Mexiko, Peru 83,8cm
– Texas a Kalifornie 84,7cm

Pr m rná hodnota t chto rozm r 83,75cm
Pr m rná hodnota d lená íslem 4 20,94cm
Zaokrouhleno 21cm

P íklady staveb

• Megalitická observato Carnac Breta – Francie
Výšky menhír – prof. Thom jeho m rová jednotka, ty = 6,802stop 
tj. 2,07m

Zaokrouhleno 2,1m

• Výška Cheopsovy pyramidy = 146m
Výška Cheopsovy pyramidy d lená íslem 4 = 20,85m
Zaokrouhleno 21m

• Mexiko, M sto Boh Tetiohuacán
Ing. Harleston, jeho metr podle kterého bylo stav no = 1,059m
Pod leno íslem 5 = 21,18cm
Zaokrouhleno 21m

P íklady staveb
• Pyramidální loket = 0,37cm poz stával z p ti dlaní- dla = 7,4cm

Dla zaokrouhleno 7cm

• Katedrála Chartes
Výška klenby = 37m

Vlnová délka vodíku v elektromagnetické ásti spektra = 21cm

=> Vznikne íselná ada: 7cm, 21cm, 2.1m, 21m

P íklady staveb
• Pyramidální loket = 0,37cm poz stával z p ti dlaní- dla = 7,4cm

Dla zaokrouhleno 7cm

• Katedrála Chartes
Výška klenby = 37m

Vlnová délka vodíku v elektromagnetické ásti spektra = 21cm

=> Vznikne íselná ada: 7cm, 21cm, 2.1m, 21m

ídící systém Imunitní systém

Orgán

Povelový 
systém

Zp tná
vazba

Zásah IS

Oprava poruchy

Obr. . 2
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léčitele přijímá energii z prostoru pomocí čaker, 
které musí mít tento člověk určitým způsobem 
správně naladěné. Jinak by nemohl působit na 
větší počet lidí. Předpokládám, že lidské tělo zís-
kává asi tak 60% energie potřebné k jeho chodu 
z potravin a 40% z prostoru pomocí čaker, které 
se chovají jako anténní systém, přijímají energii 
z prostoru a mozek léčitele ještě do této energie 
dává informaci co mají řídící systémy nemocné-
ho udělat aby došlo k uzdravení. Takže léčitel 
takto aktivně zasahuje do energo-informačních 
systémů nemocného. Pokud chod čaker není 
v pořádku procento energie takto získávané z 
prostoru do lidského těla je menší. Lví podíl na 
tomto stavu má psychika člověka. Tím dochází 
k energetické nerovnováze v systému, a špatné-
mu stavu organizmu. Dobrým cvičením jak uvést 
čakry do harmonie je cvičení popsané v knize 
„Pět Tibeťanů“. Kniha byla původně napsána pro 
mužský klášter a proto se zde při „tanci“ otáčíme 
doprava. Pokud toto cvičení provádí ženy točí se 
při „tanci“ doleva. Toto souvisí s odlišnou rotací 
horizontální složky bio- pole těla muže a ženy. 
Někdy je potřeba systém který uvádí tělo do 
energetické rovnováhy, teda ku zdraví, podpořit 
energeticky z vnějšího zdroje. O „pozdravu Slun-
ci“jsem již napsal, může to být ale také léčitel, 
slunce, kosmos, strom nebo vhodná „anténa“.

Strana č. 7
Zajímavé věci mají na hlavách a drží v rukou 

Bohové Starého Egypta viz obr.3.
Energetické pole, které nás obklopuje prav-

děpodobně nemá v čase stejnou hodnotu, vy-
cházím při tomto z hodnocení svých  pocitů, 
když jako léčitel působím na osoby a při tom se 
dívám na změnu „Aury“ v čase. Prakticky takové 
nabíjení nebo také „očista těla“ se provádí tak, 
že položíme ruce na temeno hlavy a energii si 
představíme jako proud vody, která „vymývá 
nečistoty z těla“. Působíme tak dlouho až „teče 

z nohou čistá voda“. Podobné představy o očistě 
těla je vhodné mít při dobíjení a následné očistě 
těla, když se dobíjíme technickými prostředky. 
Myslím si, také že změna hodnot energetického 
pole, které nás obklopuje v průběhu roku a ze 
kterého čerpáme energii má také vliv na konání 
a náladu člověka. Než se budeme zabývat uměle 
vytvořenými anténami, musíme si něco říci o „an-
ténách v přírodě“ a to stromech. Strom je svým 
způsobem vynikající anténa. Strom zachytává 
energii, ze svého okolí ale hlavně od největšího 
zdroje jakým je Slunce. Energii přijímá listy vě-
tvemi i kmenem. Část energie použije pro svůj 
rozvoj, část svede do země ale pouze když je zem 
vlhká. Voda u bio systému má mnoho důležitých 
funkcí. Dočteme se nich v učebnicích biologie ale 
také tuto energii pohlcuje. Takto vlhká země vy-
tváří v tomto systému potenciální rozdíl důležitý 
pro tok energie. Část přijaté energie opět strom 
celou svou hmotou vyzáří do prostoru. Pokud 
je zemina suchá nevznikne potenciálový rozdíl. 
Přebytečná energie není svedena do země, strom 

se „přehřeje“. Energie, která přichází ze slunce 
nemá v průběhu roku jak jsem již vzpomenul 
asi konstantní složení co se týče procentuelního 
zastoupení složek spektra. Místo kde stojí strom 
nemá konstantní polohu vůči slunci v tom, že se 
mění uhel pod kterým v průběhu roku jeho záře-
ní na to místo dopadá a také se mění v průběhu 
roku doba osvitu se změnou délky dne a noci. 
Záření o kterém zde mluvíme má výrazně optické 
vlastnosti nemusí teda mít z hlediska množství 
a spektrálního složení, které strom potřebuje 
v průběhu roku ke své existenci mít také stejnou 
„hodnotu“. Část záření Slunce v určitém ročním 
období se může při pronikání atmosférou vracet 
zpět do kosmického prostoru. Strom na to reagu-
je tím, že na podzim se proto zbavuje nadbytečné 
vyzařovací plochy ztrátou listí. Možná namítnete 
co ty, které „listy“ neshazují? Myslím, že to také 
souvisí s tím jakou část spektra ke svému životu 
potřebují a jak se množství takové energie, která 
na ně dopadá v průběhu roku mění . Pokud si ch-
ceme svoji energetickou bilanci vylepšit pomocí 
energie, kterou vyzařuje strom, postavíme se 
k němu čelem a poprosíme ho o energii a tělo, 
jak již bylo zde uvedeno „vypláchneme“ a potom 
zase stromu poděkujeme. Zajímavým způsobem 
léčil lidi v 18 století pomocí stromu současník v té 
době známého léčitele - „magnetizéra“ Mesme-
ra, markýz Puisegur. Ten měl v zámeckém parku 
mohutný strom. Kolem stromu ovázal provaz a 
na tento provaz navázal další provazy, které po-
tom obtočil kolem těl nemocných lidí. Než toto 
učinil působil na strom s prosbou aby je uzdravil. 
Měl úspěch. 

Strana č. 8 - 11 
 Pokud chceme vyrobit umělou anténu, která 

by nás měla „nabíjet“, musíme vycházet z toho, 
že chceme energii přicházející z prostoru zachy-
távat a zesílenou ji zpět vyzařovat do prostoru. 
Pokud se nacházíme v okolí takového zářiče 

rychle obnovíme svoji životní „silu“. Na starově-
kých malbách se s těmito útvary setkáváme po-
měrně často. Zajímavé zobrazení takového nabí-
ječe najdeme v knize, kterou napsal zakladatel 
Československé egyptologie prof. Lexa s názvem 

„Staroegyptské čarodějnictví“ Kde je zobra-
zeno nejednou, jak egyptští Bohové stojí pod 
anténou - sloupem který se nazývá „Džed“.Na 
obr. 4 je dán sloup do souvislosti s Bohem Usire, 

Obr. . 3
Hlavní Egyptská božstva 

Obr. . 4

Sloup Džed – Usíre – pán v nosti
Egypt    

Stará ína    

Pojmy, které vyjad ují slovo Džed est,   strom,    odolnost,
trvalost,    zachování, 
v nost,   síla,   palmový v jí ,
šíp,    bytí,    stabilita.

Obr. . 5

Eset Džed Nebtheta
Usíre

Št stí Trvání Života

Bohové se nabíjejí Symboly

Obr. . 6
Obr. . 5

Eset Džed Nebtheta
Usíre

Št stí Trvání Života

Bohové se nabíjejí Symboly

Obr. . 6

Obr. . 7
Slunce – zdroj energie pro Džed
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pánem věčnosti. Tabulka pod tímto obrázkem 
ukazuje s jakými slovy je „Džed“ dáván do souvis-
losti. Jsou to slova odolnost, trvalost, zachování, 
věčnost, síla, bytí a stabilita, což v technické 
řeči je možné vyjádřit větou: „dostatek energie 
v systému“. Na obr.5 je „Džed- Usire a po stra-
nách stojí manželka Eset a Nebtheta. Na obr.6 
je „Džed“ spojen se symbolem trvání, vlevo od 
něho je symbol štěstí, vpravo symbol života. Na 
obr. 7 je znázorněno, že primární zdroj energie, 
kterou zachycuje a zesílenou zpětně vyzařuje je 
Slunce. Pokud si uděláte jeho model vycházejí z 
čísel o kterých zde byla řeč je to skutečně dobrý 
zářič. Pojem „trvání“ atd. je možné spojit s tím, 
že dostatek energie v systému vede ke zdraví, 
také vyjadřuje i větší možnost regenerace sys-
tému, pomalejší stárnutí – věčnost. Nejde vždy 
jenom o samostatné stojící nabíjecí útvary ale 
také o sloupořadí sloupů se vhodnými tvary hla-
vic, nebo stromořadí u cest, které v dnešní době 
rádi z bezpečnostních důvodů kácíme, mělo také 
podobnou funkci. Kde nebyl les tak to byly slo-
upy, které lemovaly cesty ke chrámům. Než do-
šel průvod lidí do chrámu dostal se na energetic-
kou úroveň potřebnou k náboženským úkonům. 
K stejným účelům poslouží i stromořadí. Vnitřní 
prostory chrámů i obytných prostor postavené 
s použitím čísel o kterých zde byla řeč, to jest po-
mocí podílů nebo násobků vlnové délky vodíku 
fungují jako rezonátory nebo rezonanční dutiny, 
které rozkmitají atomy vodíku lidského těla. Vel-
mi dobře toto funguje v některých chrámech a 
v gotických katedrálách. Tyto prostory vás neje-
nom energeticky nabijí ale někdy i osloví třeba: 
„Lidi mějte se rádi“. Víte do hmoty se dá mimo 
energie vložit i informace. Například obrazy, so-
chy, vyzařují mimo jiného i pocity tvůrců, v době 
kdy vznikaly.

Zajímavé technické využití sloupu „Džed“ je 
zobrazeno v chrámu Bohyně Hátor v Dendře. 
Sloup „Džed“ je zde zobrazen jako energetický 

zdroj k „nečemu“ co velmi připomíná zářivku 
nebo žárovku viz obr.8. Je totiž velmi zajíma-
vé, že pokud archeologové prohlíželi podzemní 
prostory s krásnými malbami a nápisy nikde ne-
našli stopy po tom, že by jejich tvůrci použili jako 
zdroj světla oheň. 

Experimenty, které jsem udělal : Byl to určitý 
malý model sloupu Džed, čtyři kruhové desky 
byly zhotoveny z papíru. Obvody a rozteče souvisí 
s číslem 7číslo souvisí se základní vlnovou délkou 
vodíku v jeho neelektrické částí spektra a s jeho 
násobky. Jsou to čísla 3, 5, 7, 9 až 12 výsledná 
hodnota může být ještě zvětšena o násobky čísel 
10, 100, 100, 1000. Pokud dáme kruhy na sebe, 
do jedné roviny je nutné vést výpočet tak, že 
průměr kruhového prvku je vlnová délka vodíku 
t. j. 7a obvod prvku je pí x d. Na tento útvar si 
můžeme i sednout. Vyzařuje to ale méně energie 
než sloup „Džed“. Pokud použijete ke zhotovení 
těchto kruhů papír musí mít jednotnou barvu a 
nesmí na něm byt žádný vzor. Pokud by jste si 
chtěli sloup „Džed“ vyrobit a nabíjet se pod je 
ho třeba umístit min. 50m od obytných budov, 
nevím jak se bude chovat při bouřce. Náhodné 
přebíjení těla se projevuje tak, že tělo se brání 
útlumem, většinou ospalostí. 

Strana č. 12
První anténou, kterou jsem na nabíjení 

udělal je anténa, kterou jsem nazval „Vrtule“. 
Svým tvarem připomíná skutečně třílistou vrtuli, 
která je schopná skutečně nabíjet člověka. Cel-
kové uspořádání je asi takové na hlavu jsem dal 
z kovu z jakého byla vyrobena anténa čtverec 7x 
7cmjako elektrodu a na obě nohy rovnostranné 
trojúhelníky o straně 7cm. Anténa byla vyrobena 
z hliníku je zobrazena na obr. 9 kde ukázán jeden 
z možných způsobů „nabíjení“ lidského těla. V té 
době jsem nevěděl, že na kvalitu přijímaného 
signálu má vliv materiál z čeho je zhotovena.

Pokud pozorujeme při tomto způsobu nabíje-
ní Auru vidíme, že se nejdříve vytvoří mezi hlavou 

a nohami jakési vodivé „pásy“, které se časem za-
čnou rozšiřovat do šířky až se celé tělo barevně 
homogenní. Trvá to asi jednu hodinu a vyvolá to 
příjemný pocit, který podle lidí, kteří se nechali 
takto nabíjet trval několik dní. Toto byly první 
pokusy s touto anténou. Dále mě zajímalo jakým 
způsobem se na nabíjení podílí materiál ze které-
ho jsou antény vyrobeny. První pokusy , které se 
prováděly byly z anténou z hliníku. Později jsem 
dotyčnou osobu pouze posadil jenom na dotyčný 
trojúhelník a ovlivnil páteřní energetický kanál 
což se podařilo a došlo k rychlému barevnému 
sjednocení Aury. Zhotovil jsem další antény a pro 
další experimenty jsem měl mimo vzpomínanou 
anténu z hliníku, také antény z mědi, železa a zin-
ku. Výběr materiálů v zásadě byl volen na základě 
jejich elektro pozitivity nebo elektronegativity a 
také ceny i dostupnosti. Rozměrově byly počítány 
na vlnu vodíku jeho třetí harmonickou t.j. 21cm. 
Výpočet byl veden proto aby záření vodíku uvedlo 
do rezonance atomy vodíku, který je vázán atomy 
uhlíku v organických sloučeninách různých bio-
struktur. Tím je možné zvednout energetickou 
úroveň např. lidského těla. 

Obr. . 8
Džed – zdroj energie pro zá ivku nebo žárovku 

Obr. . 9
Nabíjení lov ka pomocí antény „Vrtule“

Obr. . 10
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Strana č. 13
Výsledky měření na vlnovodu jsou víc než 

zajímavé obr. 10. V osmdesátých letech jsem 
objevil. Že různé látky vyzařují svoje přirozené 
záření ve dvou rovinách na dvou frekvencích. U 
dřívějších měření ty roviny nebyly k sobě kolmé 
a zásadně šlo o kmitočty někdy dost odlišné. U 
měření vyzařování rostlin se vyzařování měnilo 
se přirozeným světlem, teda jiné bylo ve dne jiné 
v noci. Bylo mě jasné, že musím takové měření 
provést také u antén. Také jsem to udělal. Měření 
jsem dělal z odstupem 2 měsíců abych zjistil zda 
se složky záření se asi z časem výrazně nemění a 
je asi nutně je provádět z delším časovým odstu-
pem než jsou dva měsíce aby bylo výrazněji vidět 
a odlišit to co je rozptyl hodnot při měření a co 
je změna, protože vím, že toto záření má optický 
charakter a podmínky jeho průchodu atmosfé-
rou mohou být v čase odlišné, vzhledem k tomu, 
že se zemská osa při orbitu naklání a sluneční 
záření proto na Zem dopadá pod jiným uhlem 
a tím se mění frekvenční skladba záření, které 
atmosféra propustí na Zem a které odrazí. To má 
vliv na chování atomů v celé přírodě a chování 
neživé a živé hmoty v ročních obdobích jako je 
jaro, léto, podzim, zima. Je i možné, že v určitých 
dobách se změní skokově třeba u slunovratu. 

Stránka č.14, 15, 16
Podle informací, které jsem získal pomocí 

telepatie „od jinud“ vypadá jádro Atomu viz obr. 
11. Jádro atomu je složeno z různých kombina-
cí 7 základních částic - kvarků. Elektron mě byl 
ukázán jako bipolární částice v tom jak je u něho 
zdůrazněna plusová nebo minusová část a tím je 
potom klasickým elektronem nebo pozitronem. 
Přicházející měnící se sluneční záření může jeho 
některé vlastnosti třeba ovlivnit. Energeticky 
uspořádaný jako jádro atomu. Ale vraťme se 
opět k našim anténám. Zjištěné hodnoty záře-
ní z odstupem 2 měsíců zjištěné na vlnovodu 

viz obr.10 Hodnoty jsou následující tabulce č. 1 
kde je ukázáno rozdílné chování antén z různých 
kovů ve dne a v noci.

Dá se jenom předpokládat, že tato změna 
záření mezi dnem a nocí může mít dalekosáhlé 
účinky v chování různých Bio-systémů ale to už 
by byla otázka pro jiné. Na obrázcích je vše zná-
zorněno graficky.

Moje představa i zkušenost z léčitelské pra-
xe je taková, že většina nemocí má právě původ 
vtom, že obě poloviny těla jingová i jangová 
nejsou energeticky vyrovnané což léčitel v mno-
hých případech energeticky pomocí energie, 
kterou vyzařují jeho ruce tyto rozdíly vyrovná a 
to vede potom k uzdravení. Moje představa byla 
taková, že by se to dalo udělat pomocí antén vy-
zařujících separátně 

Jin-jangovou energii, kterou budou zachy-

távat z kosmického prostoru. Toto se ukázalo , 
že by to bylo možné. Velmi překvapujícím bylo 
to, že u antén z uvedených kovů byly roviny ve 
kterých jin, jang vyzařoval jsou k sobě kolmé což 
jsem když jsem jin, jang měřil u různých látek 
zatím nezaznamenal jenom anténa ze železa 
kolmý kříž jin, jangu měla posunutý vůči rovině 
asi o 35°. Antény z mědi měly zvýrazněnou jin 
složku a antény z hliníku zase jangovou složku, 
anténa ze zinku měla rovnoměrně zvýrazněné 
obě složky. Měření bylo prováděno ve dne cca 
v 10°° při jasné modré obloze. Měření bylo také 
prováděno cca ve 22°° v noci také při jasné oblo-
ze. Výsledek měření mě opět překvapil. Anténa 
ze zinku se chovala stejně jako ve dne ale v noci 
antény z mědi a hliníku se chovaly stejně jako 
zinková anténa. Železná se chovala také jako 
ve dne. Předběžně z těchto výsledků lze odvo-
dit toto: Slunce jako nejbližší zářič k nám posílá 
spektrum složek na kterých vysílá vodík a někte-
ré asi zeslábnou natolik, že jejich vliv vzhledem 
k tomu, že jejich zdrojem jsou vzdálené hvězdy 
anténa nezachytí. Měřený Jin, Jang a jeho 
energetická hodnota se z vlnových délek by se 
dala také vypočítat, kdybychom znali hodnotu 
Planckovy konstanty pro tento druh záření, jeho 
známou rovnicí, že vyzařovaná energie těles je 
součinem této konstanty s frekvencí, kterou je 
možné z vlnové délky vypočítat. 

To znamená, že vyrovnávání jin, jangové rov-

nováhy lidského těla by se muselo dělat pomocí 
antén ve dne a potom energetického povýšení 
potenciálu celého těla by bylo jedno jestli to 
bude ve dne nebo v noci. Takže v noci by bylo 
možné pro tento účel použít antén zinku, mědi 
i hliníku a možná i železa. 

Pokud se ukáže, že tomu tak je má toto po-
znání velký význam v praxi a v podstatě jsem 
tyto výzkumy pro tento účel dělal. Za prvé by 
bylo možné likvidovat únavu samozřejmě do 
určité míry u lidí. Naši předkové dobře věděli 
proč sázeli kolem cest stromy a budovali aleje 
stromů, které vedly k nábožensky významným 
místům. Ve starém Egyptě to místo stromů řady 
sloupů- antén, které také zvyšovaly energetický 
potenciál procházejících osob, který byl nutný 
k provádění náboženských obřadů. Ve sci-fi lite-
ratuře se stále mluví o cestováni v podchlazení 
a to by byl energetický dopink v tomto stavu, 
protože tělo si svoji energii pro zajištění svoji 
funkčnosti nemůže zajistit chemickou cestou 
ze stravy.V literatuře se dočtete toto, že v Indii 
někteří jogíni skoro chemickou stravu skoro ne-
potřebují žijí jak tvrdí z energie, kterou čerpají 
z okolí a nazývají „Pranajáma“. To je jenom ná-
stin možností využití možností dopinku energii 
přicházející z kosmického prostředí. Chtěl bych 
to u svých klientů- dobrovolníků také prakticky 
vyzkoušet.jako zkušební test pro toto zjištění 
bych využil záření lidské dlaně se vztyčenými 
prsty. Pozor ruka s prsty sevřenými v pěst prak-
ticky NEVYZAŘUJE! Tímto testem lze poměrně 
velmi dobře odhalit lidi, kteří spí nebo se zdržují 
v Geo- zónách. Jak se tento test dělá? Zkoumaná 
osoba se od vás postaví na vzdálenost několika 
metrů a vztyčí dlaň ruky oproti vám, vy vezmete 
proutek zamíříte ho oproti dlani a sledujete na 
jakou vzdálenost bude na záření dlaně reago-
vat. Pokud jedinec se nezdržuje v Geo- zónách 
proutek na záření dlaně reaguje ve vzdálenosti 
několika metrů. V opačném případě je vzdále-

Obr. . 11

Obr. . 12

M ení vlnových délek antén

rovina 1 
vlnová
délka

úhel sklonu 
roviny 
v i 

horizontu

rovina 2 
vlnová
délka

úhel sklonu 
roviny 
v i 

horizontu

Anténa ze zinku, kv ten 2008 86cm 90° 86cm 180°
Anténa ze zinku, ervenec 2008 86cm 90° 86cm 180°
Anténa z m di, kv ten 2008 7cm 90° 86cm 180°
Anténa z m di, ervenec 2008 7cm 90° 86cm 180°

Anténa z hliníku, kv ten 2008 86cm 90° 7cm 180°
Anténa z hliníku, ervenec 2008 86cm 90° 7cm 180°
Anténa ze železa, kv ten 2008 86cm 35° 86cm 125°
Anténa ze železa, ervenec 2008 86cm 35° 86cm 125°

Tab. . 1

M ení v 10.00:

M ení v 22.00:
Anténa zinek, m , hliník 86cm 90° 86cm 180°
Anténa ze železa se chovala stejn p i m ení ve dne i v noci.
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nost na kterou proutek reaguje tak maximálně 
jeden metr. Vrátíme se opět k anténám kdy jsem 
opakoval měření jejich vyzařování asi za měsíc 
naměřené hodnoty byly stejné. Při zamyšlení 
nad změnou záření u antén ve dne i v noci jsem 
si vzpomněl na různé kongresy kde se prováděl 
přesně se západem Slunce rituál nazývaný Agni- 
Hatra, jednalo se o zapálení suchého kravského 
lejna přesně v době astronomického západu 
Slunce v tom místě v obrácené malé měděné 
Pyramidě a bylo to spojené se zpěvem a prová-
děl to jeden senzibil z Rakouska nebo Německa. 
Když nastala astronomická doba západu Slunce 
a lejno v pyramidě hořelo tak došlo v celém sále 
k energetickému výboji, který zvedl energetic-
kou úroveň přítomných. 

Idea technického využití výsledků uvedených 
experimentů: pokusit se využít záření zinkové 
antény k dobíjení jednotlivců nebo skupiny osob 
vyzařovanou Jin-Jangovou energií a to ve dne i 
v noci, obnovit chod energie páteřním kanálem 
a po akupunkturních a reflexních drahách, by 
mělo velký význam. Věřím, že dojde ke zlepšení 
zdravotního stavu pacientů˝, ale by tento před-
poklad měla doplnit medicína.

Zborník prednášok
z kongresu
Psychotronica Slovaca

28. – 29. 11. 2009
Nitra
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Psychotronika a cesta ku koncu života
MUDr Teodor ROSINSKÝ CSc, MUDr Magdaléna ROSINSKÁ

Na mnohých predchádzajúcich kongresoch 
našej Spoločnosti v Bratislave i Nitre sme pred-
kladali účastníkom vždy psychotronický pohľad 
na nejaký fenomén, ktorý mal význam v živo-
te človeka. Dnes predkladáme tému, ktorá sa 
týka každého, i keď mnohí by radšej o tom nič 
nepočuli. Každý život raz musí končiť a nie je 
ľahostajné ako sa to stane, pretože neraz nejde 
len o samotného jednotlivca, ale i o to, čo môže 
jeho odchod zo sveta zapríčiniť iným a to nielen 
zo spoločenského, rodinného, citového a možno 
materiálneho hľadiska, ale i z hľadiska javov, 
ktoré skúma psychotronika. A keďže naozaj ide o 
jav komplexný, bude vhodné o tom pouvažovať 
nielen z psychotronického, ale i z filozofického 
hľadiska.

Nestáva sa často, aby sa človek v dnešnej 
dobe vážne zamyslel nad tým, ako žije a aký 
zmysel a cieľ sa skrýva za jeho existenciou. Často 
sa dá do hľadania zmyslu svojho života až vtedy, 
keď prechádza nejakou osobnou krízou - naprí-
klad bolestivou a oslabujúcou chorobou alebo 
citovým zranením. Je to teda utrpenie alebo 
bolesť, ktoré nás donútia uvedomiť si seba, po-
rozmýšľať o úlohe, ktorú v tejto kozmickej dráme 
máme zohrať. Tieto otázky sa týkajú nás ľudí, 
začnem teda fenoménom človeka. Anthropos, 
„ten, ktorý je schopný pohľadu nahor“ - takto 
antický človek pomenoval seba samého. Toto 
pomenovanie je viac ako symbolické. V pohľade 
„nahor“ je obsiahnutá otázka o pôvode i cieli a v 
tejto otázke je naznačená i odpoveď.

Človek je bytosťou Univerza, ktoré v sebe 
nosí a symbolizuje a ktoré súčasne svojimi myš-
lienkami a túžbami prekračuje. Preto je mu vo 
vesmíre pridelená úloha pokračujúceho tvorcu, 
creatio continua, teda jeho poznávanie, rozví-

janie a tým aj milovanie. Poznávanie je proces, 
ktorého je schopný každý, kto si toto poslanie 
uvedomí a príjme. V tom je nezadateľné právo na 
kladenie otázok a dostávanie na ne primeraných 
odpovedí. Odpovede hľadá vo svojich dejinách, 
predovšetkým však v hlbinách svojho vedomia i 
podvedomia, vo svojej vlastnej i rodovej pamäti, 
zakódovanej v zložitých štruktúrach organizmu, 
v celom priestore svojho človečenstva. Reali-
zácia nášho poslania je v odkrývaní tajomstiev 
našej existencie, sebaurčovania, domova i cieľa. 
Človek spoznáva sám seba v odlišnosti od iných 
bytostí. Zisťuje svoju individuálnosť, odlišnosť i 
podobnosť, svoje možnosti i obmedzenia, spo-
znáva mnohosť bytia i svoje limity ho pochopiť, 
ale i to, čo ho vo všetkom presahuje. Zmieruje sa 
so svojimi ohraničeniami, možnosťou utrpenia i 
nevyhnutnosťou človečej smrti. A o tej je tu reč.

„Ten, ktorého miluješ, zomiera, pomôž mu 
žiť!“ - Je táto výzva rozporná alebo prináša ná-
dej? Poznanie, že niekto z našich najbližších je 
nevyliečiteľne chorý, že trpí a umiera, je veľmi 
bolestné, skoro neznesiteľné. Udalosti, ktoré po 
tomto spoznaní nasledujú, nás zneistia a iste za-
siahnu do nášho života. Hoci utrpenie je zo sub-
jektívneho hľadiska osobnou záležitosťou a patrí 
vnútornému svetu človeka a teda sa nedá ani 
splna vyjadriť a priamo odstrániť, predsa len si 
žiada aby sme o ňom hovorili, uvažovali o ňom a 
brali ho ako objektívny problém. Utrpenie pred-
stavuje významný subjektívny rozmer ľudského 
prežívaniana na telesnej, citovej a prípadne i 
mravnej a dokonca duchovnej úrovni. Tak ako je 
každá ľudská bytosť jedinečná a neopakovateľ-
ná, tak aj uvedomované utrpenia je jedinečné a 
neopakovateľné. Je to stav, ktorý nezvratne po-
značí jednotlivca a má dopad i na jeho okolie. Je 

to životná skúsenosť, ktorú nemožno odmietnuť 
ani zabudnúť.

Na druhej strane tragika ľudského utrpenia 
a vedomie neodvratného konca otvára človeka 
pre tie hodnoty, ktoré Frankl nazval postojo-
vými, pretože sa vzťahujú k hlbšiemu zmyslu 
bytia, prejavujúcemu sa v hraničných situáciách 
a vyznačujú sa uvedomovaním si nesmrteľnos-
ti, teda toho, čo je prítomné v hlbinách ľudskej 
existencie. Cez utrpenie sa síce človek otvára 
svojmu sebapoznaniu, ale súčasne sa mu obja-
vuje aj možnosť prekročenia hraníc seba k trans-
cendencii, tomu skutočnému pohľadu „nahor“, 
k duchovnu. To by malo tiež viesť ku kladeniu 
otázok, na ktoré predtým „nebol čas“ alebo pred 
ktorými človek radšej ušiel.

Ťažká choroba a umieranie znamenajú radi-
kálnu zmenu, prekvapivý obrat a šokujúcu situá-
ciu, ktorú je však potrebné zvládnuť v pokračujú-
com procese prijatia a prispôsobenia. Bádateľká 
posledných chvíľ života Kubler-Rossová uvádza, 
že po počiatočnom štádiu šoku nastáva štádium 
popierania, čo sa prejavuje navonok ako apatia, 
citové vychladnutie a vnútorne ako snaha vytla-
čiť z vedomia všetko, čo sa viaže ku krízovému 
stavu. Potom nasleduje štádium izolácie, kedy 
postihnutý človek navonok odmieta komuni-
kovať a vnútorne môže podľahnúť hnevu obrá-
tenému zriedkavejšie voči sebe, častejšie voči 
iným so širokou škálou obvinení za svoj stav. Po-
tom však v štádiu vnútorného zrenia dochádza k 
presunu zamerania myšlienok od hnevu k náde-
ji, zameranej nielen na aktuálny stav a konečne 
v štádiu prijatia pravdy prevládne vyrovnanosť, 
pokoj a uvedomenie si vlastnej dôstojnosti. 

Takýto modelový priebeh procesu, ak je na 
to dostatok času a zachované vedomie však vy-
žaduje pomoc iných, doprevádzanie a prípadne 
nenásilné usmernenie ku konečnému štádiu 
zmierenia. Tu je dobré si pripomenúť občas ci-
tovaný výrok Alberta Einsteina „Život môžeš žiť 

len dvomi spôsobmi - alebo ako by nič nebolo 
zázrak alebo ako by všetko bolo zázrak“. Pri-
viesť umierajúceho aby si pripomenul práve to 
zázračné v živote by malo byť tiež úlohou toho 
doprevádzajúceho. 

Nikto si vopred nemôže ustlať lôžko smrti, 
veď ani nemôže vedieť, či bude vôbec nejaké 
mať. Napriek tomu, nie je toho málo, čo môže-
me pre svoje vlastné umieranie urobiť i dnes. 
Môžeme sa snažiť dosiahnuť skutočnú chudobu 
ducha. To si samozrejme nemôžeme zamieňať 
s hlúposťou. Znamená to odnaučiť sa na čom-
koľvek a komkoľvek lipnúť, ani na majetku, ani 
na najbližších, ani na svojom živote. Určite to 
všetko opustíme, odovzdáme či chceme alebo 
nechceme. A naše šťastie závisí práve na tom, 
či sa toho všetkému vzdáme dobrovoľne už v 
predstihu. Vynútené nedobrovoľné vzdanie sa 
znamená, že k tomu ostaneme pripútaní, priko-
vaní ako galejník k veslu, a tratíme tým slobodu. 
Iste to nie je ľahké a jednoduché, ale rozumné a 
potrebné.

Predstava umierania po úspešnom plnení 
životného poslania ako šťastné zavŕšenie života 
a návrat kontrastuje s nešťastným ukončením 
života prázdneho, plného konfliktov, nespokoj-
nosti, zlých myšlienok, teda života s akým sa 
často stretávame i v podmienkach nemocníc a 
hospicov.

Smrť vysiela svojich predzvestných poslov 
už uprostred života jednotlivca. Choroby, núdza, 
osamelosť, zúfalstvo, krivdy, obmedzenia a nási-
lie sú negatívnymi príkladmi. Je znakom život-
nej múdrosti ak ich dokážeme brať pozitívne ako 
varovania a pripomenutia. I zdanlivo bežné javy 
ako napríklad riešenie nejakého sporu aktívnym 
kompromisom je vlastne odovzdanie časti svo-
jej hrdosti a presvedčenia o svojej neomylnosti 
v záujme pokoja, dobra a lásky k blížnemu, 
ktorým sa vôbec neuberá z lásky k sebe. Kto 
nezištne dáva, dostáva, kto sa vzdáva niečoho 
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zo seba, rozmnožuje v sebe to správne. To svo-
je, čo necháme zomrieť, nás vlastne oživuje. A 
toto platí i globálnejšie v celom živote. Hovorí 
sa, že väčšina ľudí zomiera tak ako žila. I dnes, 
napriek pokroku vedy v mnohých oblastiach, 
ostáva smrť individuálnym tajomstvom každé-
ho zvlášť. Je preto vhodné hľadať vyrovnanie sa 
s touto skutočnosťou tak, aby si človek zachoval 
svoju dôstojnosť do konca. Veď to patrí k základu 
ľudskej existencie.

Psychotronika nevstupuje do subjektívnych 
prežitkov a vonkoncom nie je tu na posudzova-
nie individuálnych postojov. Cez štúdium ener-
goinformačného systému však nemôže nevidieť 
i deje pri smrti organizmu a prípadné jej násled-
ky. Nepatria sem naivné materialistické výroky 
niektorých, i slávnych, patológov, ktorí sa dali 
počuť nezmyselnými výrokmi typu „Pitval som 
tisíce zomrelých a u nikoho som dušu nenašiel.“, 
čo znamená, že dotyčný nemal vedomosť čo je 
to duša keď ju „hľadal“ u mŕtveho. Nepatrí sem 
ani Delpassov pokus z 30. rokov minulého sto-
ročia, ktorý nechával zomierať ľudí na presných 
váhach a zistil, že bezprostredne po momente 
biologickej smrti sa náhle váha tela zmenšila o 2 
až 5 gramov. To pripisoval váhe duše, ktorá opus-
tila a tým odľahčila telo. Išlo však možno o váhu 
rozpadnutej energoinformačnej časti systému 
ak bol práve vyšší podiel sekundárnych štruktúr, 
ktoré už oslabená ochrana systému nedokázala 
odstrániť pred smrťou, prípadne o vytvorenie a 
nevyslanie deštruktívne zameraných porcií urče-
ných niekomu inému. 

A tu sme práve pri tom psychotronickom 
pohľade na energoinformačný systém, ktoré-
ho rozpad pri smrti určitým spôsobom popísal 
už Břetislav Kafka v 40. rokoch 20. storočia 
prostredníctvom svojich spolupracovníkov, ktorí 
v hypnotickom stave videli a popísali kafkovské 
„oduší“, čo bol zrejme zviditeľnený systém. Popi-
sovali to ako jeho postupné miznutie od periférie 

priestoru k telu už počas agónie alebo klinickej 
smrti a definitívne vymiznutie v momente bio-
logickej smrti. Novšie poznatky k tomu dodávajú 
práve ten fenomén pozostavenia na mieste smrti 
energoinformačného odpadu a nerealizovaných 
deštruktívnych porcií, ktoré umierajúci vypro-
dukoval zrejme v spomínanom štádiu izolácie 
a vnútorného hnevu. O následkoch pobytu pe 
živých ľudí na takom mieste s nahromadeným 
odpadom po mŕtvych sme opakovane hovorili 
pri iných príležitostiach, takže uvdiem len veľmi 
stručne, že to znamená riziko pre ľudí, ktorých 
ochranná funkcia energoinformačného systému 
je menej funkčná následkom oslabenia orga-
nizmu dlhšou alebo vážnejšou chorobou, ale i 
vlastným pričinením a to ak sami vytvárajú deš-
truktívne porcie proti iným ľuďom a vysielajú ich 
na nich. Opakované alebo dlhšie zdržovanie sa 
na miestach naplnených tým odpadom môže u 
nich skomplikovať aktuálny zdravotný stav alebo 
privodiť nové ochorenia na miestach s menším 
odporom. Pri zotrvávaní na takom mieste potom 
možnosti a účinnosť akejkoľvek liečby sa znižujú. 
Iste nemožno tu hovoriť o nejakom priamom za-
vinení zo strany mŕtveho, ale predsa len tak ako 
sme zodpovední za svoje činy, slová i myšlienky 
počas života, určitá zodpovednosť i za to, čo sme 
buď nimi alebo zanedbávaním dobrého vlastne 
zapríčinili a čo je teda naším pozostatkom, na 
nás ostáva. I to by mal byť dôvod na sebakritické 
zamyslenie a možno i predsavzatie.

Podstatne vážnejším následkom poškodzu-
júcim živých sú kliatby, ktoré sme taktiež už 
podrobne prebrali mnohokrát a koré vznikajú 
na mieste biologickej smrti síce obyčajne v mi-
moriadne tragických situáciách, ale predsa len 
v situáciách, ktoré by mal mať človek pod kon-
trolou. I keď by sa mu, ľudsky povediac, mohlo 
vidieť, že je celkom v práve v posledných chví-
ľach vystupňovať nenávisť voči všetkým, ktorých 
považuje za vinníkov svojej predsmrtnej situácie 

alebo priamo vinníkov svojej smrti, predsa len 
zachovanie takého postoja ešte okoreneného 
želaním všetkého najhoršieho, je nielen aktom 
zloby, ale aj urýchlenie sebaničenia a to nielen 
v biologickom slova zmysle. No a ešte horšie je, 
ak je taká nenávisť obrátená tam, kde by sa mal 
človek pozerať s úctou, teda „nahor“. Uznanie 
chybnosti takého myšlienkového skutku síce prí-
de, ale to je už pre následky neskoro.

Psychotronické pozorovania iných aspektov 
umierania a smrti sú obtiažne a pri pochopiteľ-
nej nutnosti zachovania všetkých etických prin-
cípov niekedy celkom nemožné, preto sa o nich 
málo publikuje. Jediným novším poznatkom je 
sledovanie situácie ešte dostatočne nevyvinu-
tých energoinformačných systémov u detí počas 
ich vývoja pred narodením. Vieme dávno, že sys-
tém v tom období je vlastne akoby obklopený 
systémom matky, ktorý zabezpečuje potrebné 
funkcie pre riadenie vývoja embrya a potom 
plodu a teda jeho štruktúra je ešte nezrelá a iste 
tam nie sú žiadne nebezpečné odpady ani iné 
zložky okrem zriedkavejších prípadov nejakej 
vývojovej vady alebo so životom nezlučiteľného 
ochorenia či úrazu plodu. I v takých prípadoch 
však toho nebýva toľko, aby úmrtie plodu pred 
narodením - spontánne alebo vynútené člove-
kom, ktorý si osobuje právo rozhodovať o živote 
smrti - a teda i rozpad jeho energoinformačného 
systému, mohlo ohroziť živých. Je však možné, 
i keď zatiaľ nedokázané, že to nie je ľahostajné 
pre ďalšie fungovanie systému matky. Tu sa však 
iste prelínajú možné následky s psychicky ná-
ročným zaťažením matky po takej udalosti a tá 
tiež zasahuje do fungovania jej systému, takže 
odlíšenie prípadných oboch faktorov nie je zatiaľ 
dosť priekazné. Je to však fenomén, ktorý nás 
upozorňuje na možné súvislosti a teda nezaškodí 
ho mať na pamäti nielen z odborných hľadísk.

Záverom len toľko: Nevieme dňa ani hodiny, 
nikdy nie je neskoro začať uvažovať o nadhode-

ných faktoch a úvahách, ale nie je ani nikdy na 
to zavčasu. 
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Systémový prístup v ovplyvnení zdravia človeka
MUDr. Teodor MOCHNÁČ

14. Dalajláma 
(Džampal Ngawanga 
Lozang Ješe Tändzin 
Gjamccho Nobelova cena 
za mier r. 1989)

Všetko sa skladá zo súvisiacich spojených 
udalostí , z ustavične interagujúcich javov a me-
dzi nimi sú neustále sa meniace vzťahy.

V bežnej lekárskej praxi sme zvyknutí hod-
notiť morfologický a funkčný stav nejakého 
orgánového systému človeka, ktorý je charak-
terizovaný názvom choroby - diagnózy. Taktika 
liečby je aktuálne zameraná na odstránenie 
choroby. 

Často krát si neuvedomujeme súvislosti 
V akupunktúrnej diagnostike hodnotíme 

stav E-I systému a jeho subsystémové súvislosti. 
Nazývame ich mikrosystémami , alebo dysplay-
ové systémy.

Teória systémov vysvetľuje chovanie a  zá-
kladnú vlastnosť otvorených systémov – sme-
rovanie k dynamickej rovnováhe, čo sa vzťahuje 
najmä na živé organizmy. 

Zovšeobecňuje princípy celostnosti, orga-

nizovanosti, ekvifinality ( všeobecná vlastnosť 
otvorených systémov dosiahnuť dynamickú 
rovnováhu) a izomorfizmu( vzájomná podob-
nosť matematických systémov, ak sa systémy 
podobajú v povahe čo i len jedného ich prvku ) 
otvorených systémov. (1) Na základe tejto cha-
rakteristiky definujeme systém komplexných 
meridiánov ako dynamické energo-informačné 
stavy subsystémov človeka, ktoré majú svoje 
fyzikálne prejavy a vlastnia súčasne funkčné 
charakteristiky elementov aj jin-jangových 
interakcií. Jednotlivé stavy , ktorých počet je 8 
základných stavov, charakterizujú systém v ce-
lom a aktuálna dynamika je výrazom gradientu 
medzi najvyššou a najnižšou potenciou jednot-
livých stavov. Mení sa v závislosti od vonkajších 
a vnútorných podmienok. Rotačný mikrosystém 
mammy vyjadruje podobnú charakteristiku, ale 
na inej hierarchickej úrovni. 

Lokálnu dynamiku vyjadruje systém hlav-
ných meridiánov ( ryodoraku metodikou elek-
troakugrafie) , ktoré predstavujú taktiež zmeny 
aj v gradientoch elektrickej kožnej vodivosti 
v priebehu meridiánov a tým vyjadrujú aj kva-
litu, jedného alebo viacerých, zo subsystémnov 
5 elementov.(2,3)

Všetky prejavy psychických procesov sa usku-
točňujú prostredníctvom činnosti mozgu, ale 
nebolo by správne tvrdiť, že psychické procesy sú 
umiestnené v jeho tkanivách.

J.Miller
Psychiku akademická medicína poníma v 

zásade ako súbor niekoľkých základných funkcií 
mozgu : vnímania, pozornosti, pamäti, reči, in-
teligencie, emócií, vedomia, ktoré vzájomne od 
seba nemôžeme oddeliť.

PRE O  SYSTÉMOVÝ PRÍSTUP ?

biobio--morofologickmorofologickáá
rovinarovina

- centrálny nervový systém
- kardiovaskulárny systém
- neurohumorálny systém
- š achovo-svalový systém
- systém oporného aparátu

energoenergo--informainforma nnáá
rovinarovina

-- mikrosystmikrosystéémm uchaucha
-- SuJokSuJok
-- systsystéém komplexných  meridim komplexných  meridiáánovnov
-- systsystéém hlavných meridim hlavných meridiáánovnov
-- krkríížžový ový mikrosystmikrosystéémm prsnprsnííkovkov
-- rotarota ný ný mikrosystmikrosystéémm prsnprsnííkovkov

psychopsycho--regulatregulatíívnavna
rovinarovina

-- myslenie   myslenie   -- inteligenciainteligencia
-- postoje      postoje      -- ememóóciecie
-- vnvníímanie   manie   -- rere
-- pampamää
-- vedomie    vedomie    -- pozornospozornos

V akupunktúrnej teórii poznáme mikrosysté-
my, ktoré charakterizujeme ako anatomické pro-
jekcie, projekcie fyziologických funkcií orgánov , 
projekcie meridiánov, elementov v ich vzťahoch, 
rotačné mikrosystémy vyjadrujúce janijangové 
vzťahy.

Na základe tejto charakteristiky definujeme 
systém komplexných meridiánov ako dynamické 
energo-informačné stavy subsystémov človeka, 
ktoré majú svoje fyzikálne prejavy a vlastnia 
súčasne funkčné charakteristiky elementov aj 
jin-jangových interakcií. Jednotlivé stavy , kto-
rých počet je 8 základných stavov, charakterizujú 
systém v celom a aktuálna dynamika je výrazom 
gradientu medzi najvyššou a najnižšou poten-
ciou jednotlivých stavov. Mení sa v závislosti od 
vonkajších a vnútorných podmienok. 

Uplatňuje sa tu takým spôsobom hologra-
fický princíp vzťahov, v anatomickej, funkčnej 
a informačnej rovine.

Všeobecná teória systémov
Teória systémov vysvetľuje chovanie a  zá-

kladnú vlastnosť otvorených systémov – sme-
rovanie k dynamickej rovnováhe, čo sa vzťahuje 
najmä na živé organizmy. 

Zovšeobecňuje princípy celostnosti, orga-
nizovanosti, ekvifinality ( všeobecná vlastnosť 

otvorených systémov dosiahnuť dynamickú 
rovnováhu) a izomorfizmu( vzájomná podob-
nosť matematických systémov, ak sa systémy 
podobajú v povahe čo i len jedného ich prvku ) 
otvorených systémov. 
• elementárne častice ako spoločný prvok ži-

vých aj neživých systémov.
• prejavujú sa organizáciou, vyúsťujúcou do 

rôznorodosti foriem a dejov, vzťahov medzi 
nimi.

Teória informácie
Všeobecná teória informácie

Informácia nie je len myšlienkovou konštruk-
ciou, pomocou ktorej rozumieme svetu, ale je 
vlastnosťou vesmíru tak reálnou , ako sú energia 
a hmota. Ľubovoľný systém, ktorý je organi-
zovaný v čase a priestore vykazuje informačný 
obsah. Tak ako hmotnosť je prejavom hmoty, 
teplo prejavom energie, organizácia je prejavom 
informácie.

Tom Stonier

krekreááciacia
(zrodu)(zrodu)

kontroly( ovládania)

degraddegradáácie (potlcie (potláá ania)ania)

deštrukcie( ponižovania)

OHEOHE

ZEMZEM

KOVKOV
VODAVODA

DREVODREVO

VVššeobecneobecnáá teteóória systria systéémovmov

Bertalanffy, Ludwig von (1901-1972)
jeden zo zakladate ove všeobecnej
teórie systémov

www.pensament.com/.../filoxarxa/Bertalanffy.htm

Bertalanffy, Ludwig 
von (1901-1972) 
jeden zo zakladateĺo-
ve všeobecnej teórie 
systémov

TeTeóória informria informááciecie

Prof. Tom Ted Stonier (1927-1999)
biológ

Prof. Tom Ted Stonier  
(1927-1999)
biológ
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Princíp bezškálových fraktálnych 
štruktúr

Zistil, že rozdelenie spojení na webe má 
mocninové súvislosti a odhaľuje skrytú fraktál-
nu štruktúru siete.

Podstatou fungovania je:
1. neustály rast siete a dynamická zmena
2. Preferenčné pripojovanie nového uzlu k 

starším 
Fraktály

Fraktály by sa dali definovať ako objekty vy-
budované pomocou rekurzie, ktoré majú zaují-
mavé vlastnosti. Zatiaľčo ich obsah (resp. objem) 
je konečný, ich obvod (resp. povrch) je nekoneč-
ný. Ďaľšou zaujímavou vlastnosťou fraktálov je, 
že obsahujú kópie samých seba (samozrejme 
zmenšené). To znamená, že keď prehliadame 
fraktál, objavujeme stále tie isté vzory. 

Mocninné zákony také charakterizují frak-
tály. Barabási tehdy zajásal, když zjistil, že roz-
dělení konektivit na webu je mocninné a souvisí 
tedy jakýmsi záhadným způsobem s fázovými 
přechody a kritickými jevy a navíc odhaluje skry-
tou fraktální strukturu této sítě 

Není to náhoda; charakteristickou vlastností 
fraktálů je totiž to, že se při změně měřítka na 
pohled nemění. Vyříznutím malé části a zvětše-
ním na původní velikost dostanemeopět tentýž 
tvar. Tato absence charakteristickédélky, někdy 
zvaná bezškálovost, je matematicky dobře vyjá-
dřena mocninným rozdělením. 

Fraktál
Podstatou je souhra a vzájemné vyvažování 

dvou mechanismů.

Prvním z nich je neustálý růst sítě. Síť je 
dynamická a neustále se proměňuje. V každém 
kroku časového vývoje se k síti přidá jeden uzel. 

Druhým principem je preferenční připojování 
nového uzlu k starším.

V každé živé buňce probíhá neustále spousta 
biochemických reakcí. Schémata těchto reakcí se 
dají nakreslit do takzvaných metabolických drah. 

A všechny tyto tři sítě řídící buněčné pochody 
jsou bezškálové. Schéma proteinové interakční 
sítě v buňce kvasinky vidíme na obr. 4.

Proteinová 
interakčná 

sieť v bunke 
kvasinky

PrincPrincííp p bezbezšškkáálovýchlových fraktfraktáálnychlnych
šštrukttruktúúrr

Albert-László Barabási, 1967 
Rumunský vedec narodený v Ma arsku

Albert-László Barabási, 
1967 
Rumunský vedec naro-
dený v Maďarsku

FraktFraktááll

ProteinovProteinováá interakinterak nnáá siesie v bunke v bunke 
kvasinkykvasinky

slanina@fzu.cz, www.fzu.cz/~slanina

Sociálna
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rodinné vz ahy
príbuzní

metabolická
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LASER
Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation

Albert Einstein, 
1879-1955 v roku 
1921 dostal Nobelovu 
cenu za vysvetlenie 
fotoelektrického
javu a za prínos pre 
rozvoj teoretickej fyziky, 
ako aj za jeho
fyzikálne objavy

Theodor Harold Main-
man (1927-2007)
v r. 1960 zostrojenie 
rubínového laseru

Vznik koherentného svetla
Fotón putujúci prostredím zasiahne iný exci-

tovaný atóm a tým zapríčiní prechod elektrónu 
naspäť do pôvodnej energetickej hladiny. Pri 
takejto vynútenej emisii sa uvoľní identický fo-
tón. Laserové svetlo teda naberá na intenzite, až 
je dosť silné na to, aby uniklo polopriepustným 
zrkadlom na jednej strane rubínu. 

Zosilnenie svetla vzniká vďaka stimulovanej 
emisii. Ide vlastne o druh luminescencie, pričom 
elektróny z vybudených stavov neprechádzajú 
na základné stavy za sprievodu vyžiareného 

fotónu spontánne (náhodne) ale vplyvom in-
terakcie s iným fotónom zodpovedajúcej vlnovej 
dĺžky. Takto vyžiarený „nový“ fotón má rovnakú 
frekvenciu aj fázu ako „pôvodný“ fotón. Vďaka 
umiestneniu do rezonátora (najčastejšie Fabry-
Perotov, t.j. dve rovnobežné zrkadlá), spontánne 
vyžiarený fotón opakovane prechádza materiá-
lom, vyvoláva stimulovanú emisiu a takto vzni-
kajúce fotóny vyvolávajú ďalšiu stimulovanú 
emisiu - dochádza k lavínovému efektu. Pocho-
piteľne, spontánna emisia prebieha aj naďalej a 
po určitom čase môže prevážiť „balík“ fotónov 
pochádzajúci od iného spontánne vyžiareného 
fotónu. Tento čas (v jeho priemernej hodnote) 
udáva koherentnú dĺžku.
Delenie podľa vlnovej dĺžky
• infračervené lasery 
• v oblasti viditeľného svetla 
• ultrafialové 
• röntgenové
Klinické neoperačné využitie
Základné metódy laser terapie sú: 
• laseropunktúra
• intravenózna (invazívana) laser-terapia,
• transdermálna laser-terapia (neinvazívna), 
• endovaginálna laseroterapia

Laseropunktúra

Intravenózna laseroterapia

Albert Einstein,1879Albert Einstein,1879--19551955

Albert Einstein,
v roku 1921 dostal Nobelovu cenu 
za vysvetlenie  fotoelektrického
javu a za prínos pre rozvoj 
teoretickej fyziky, ako aj za jeho
fyzikálne objavy

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://bp2.blogger.com/

TheodorTheodor HaroldHarold MainmanMainman (1927(1927--
2007) 2007) 

Theodor Harol Mainman,
v r. 1960 zostrojenie rubínového laseru

http://jalandharmag.blogspot.com/2008/05/first-laser-google-logo-honors-theodore.html

Vznik koherentnVznik koherentnéého svetlaho svetla

Fabry-Perotov rezonátor

LaseropunktLaseropunktúúrara

IntravenIntravenóózna zna laseroterapialaseroterapia
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biolaser L1p
Metodika
1. TST mirkosystémov a vyšetrením diagnostic-

kého algoritmu KM na základe TST, bolo uro-
bených 44 vyšetrení u 28 polymorbídnych 
pacientov

2. Energo-informačným vyš., kde boli zahrnuté 
2 mikrosystémy RTV a systém KM

3. Energo-informačne stanovená individuál-
na terapeutická hodnota energie, výkonu a 
frekvencie laseroterapie 

4. Vyrovnanie taktilnej citlivosti pri kontrolnom 
TST vyšetrení slúžilo ako kritérium ukončenia 
aplikácie laseropunktúry 

Dištančné energo-informačné vyšetrenie dis-
playových systémov EIS
• Odčítanie sekundárnej informácie z projekcie 

jednotlivých displayových systémov na tele, 
bez kontaktu s telom pacienta.

• Je to odčítanie sekundárnej informácie o 
energo-informačnej rovine cez úroveň ener-
go-informačnú

Taktilný Solárov test
• Snímanie sekundárnej informácie o energo-

informačnej rovine v úrovni somatickej
Diagnóza
• Diagnózu, chorobu z akupunktúrneho hľa-

diska vnímame len ako jeden patologický 
prejav.

• Človeka však chápeme globálne ako dyna-
mický energo-informačný stav , ktorý je 
vždy iný a liečime nie chorobu ale človeka. 
Uvádzame ho do inej dynamickej rovnová-
hy.

Cieľ
• odsledovať možnosť ovplyvnenia somatickej 

roviny cez energo-informačnú rovinu na zá-
klade biodiagnostiky

• odsledovať dobu pôsobenia až do vyrovnania 
taktilných zmien mikrosystémov.

• terapeutický efekt v somatickej rovine a jeho 
vplyv na kvalitu života

optické vodi e na intravenóznu 
alebo transkutánnu aplikáciu laseru

transkutánna aplikácia  laseru

BiolaserBiolaser L1pL1p

infrainfra ervený lervený lúú vlnovej dvlnovej d žžky 830 nm s výkonom hlavice 5 ky 830 nm s výkonom hlavice 5 -- 200 200 mWmW

Rota ný mikrosystém tváre  RTV

Systém  komplexných  meridiánov -KM

Výsledky

Výskyt ochorení v skupine

Percento a počet patológie v skupine v 
systéme RTV

Percento a počet patológie v skupine v 
systéme KM

Mechanizmus terapeutického účinku

V akupunktúrnej teórii poznáme mikrosysté-
my, ktoré charakterizujeme ako anatomické pro-
jekcie, projekcie fyziologických funkcií orgánov , 
projekcie meridiánov, elementov v ich vzťahoch, 
rotačné mikrosystémy vyjadrujúce janijangové 
vzťahy.

Na základe tejto charakteristiky definujeme 
systém komplexných meridiánov ako dynamické 
energo-informačné stavy subsystémov človeka, 
ktoré majú svoje fyzikálne prejavy a vlastnia sú-
časne funkčné charakteristiky elementov aj jin-
jangových interakcií. Jednotlivé stavy, ktorých 
počet je 8 základných stavov, charakterizujú 
systém v celom a aktuálna dynamika je výrazom 
gradientu medzi najvyššou a najnižšou poten-
ciou jednotlivých stavov. Mení sa v závislosti od 
vonkajších a vnútorných podmienok. 

Uplatňuje sa tu takým spôsobom hologra-
fický princíp vzťahov, v anatomickej, funkčnej 
a informačnej rovine.

Výsledky
• v 88% dochádza k vyrovnaniu sledovaných 

mikrosystémov, v 97,7% k zmierneniu klinic-
kých príznakov

• Priemerný čas trvania aplikácie laseru 13, 8 min
• Priemerný čas trvania aplikácie laseru na 

akupunktúrny bod 5,5min. (11 sek do 37 
min)

Percento a poPercento a po et  patolet  patolóógie v gie v 
skupine v systskupine v systééme  KMme  KM
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• Doba trvania úpravy mikrosystémov od 11 
sek. do 37 min

Skutočný terapuetický efekt

Počet ošetrených bodov

Záver I.
• V súbore 44 vyšetrení u 28 pacientov s po-

lymorbiditou sme potvrdili úzku súvislosť 
energo-informačnej roviny a bio-morfolo-
gickej roviny

• potvrdili sme účinnosť terapie na základe 
energo-infomačného vyšetrenia

Záver II.
• Dĺžka trvania laseropunktúry do vyrovnania 

mikrosytémov je individuálna
• Dávky energie, výkonu a frekvencie sú indivi-

duálne a niekoľko násobne sa líšia od dopo-
siaľ doporučovaných a používaných dávok

Záver III.
• Zhoda v energo-informačnom vyšetrení a 

TST vyšetrení systému RTV bola v 27% a sys-
tému KM v 35%.

• Ponímanie nezávislosti vecí ústí do ne-
šťastia, ktoré umožňuje reťaz deštruktív-
nych činov, reakcií a utrpenie.

• Preto chorobu nevnímame ako nezávislú 
entitu ale dynamickú poruchu vo vzťa-
hoch medzi otvorenými systémami 

SkutoSkuto ný ný terapuetickýterapuetický efektefekt

TST vyrovnané
TST nevyrovnané
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Úvod
Příspěvek bude o
• Charakteristice člověka
• Životní cestě
• Charakteristice tzv. sekt
• Skupině tzv. „vesmírní lidé“ a jejich charakte-

ristika
• Duševní poruše a jejím průběhu

Vesmírní lidé a psychiatrie
MUDr. Petr TaRaba

lov k

neuronální

sociální

komunika ní prostorvazby

BIOCHEMICKÝ

VZTAHOVÝ

Synapse
:

PROCES Nad je

Bloud ní, bloumání

Cílené, nad jné

PROCES setkání s sektou

lov k s narušením

lov k s narušením

neuronální

sociální

komunika ního prostoruvazeb

BIOCHEMICKÝ

VZTAHOVÝ

Synapse

SEKTA
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Sekta 
zdroj- Wikipedie, otevřená encyklopedie 
• Sekta je pejorativní pojem, jímž většinová 

společnost označuje menšinovou nábožen-
skou skupinu. 

• Slovo vzniklo pravděpodobně z latinského 
slovesa secare (ve významu sekat či v přene-
seném významu oddělovat), nebo z latinské-
ho secta (způsob života), a to odvozené od 
latinského slovesa sequi (sledovat, následo-
vat), což zase pochází z řeckého αίρεσις (vol-
ba, způsob myšlení).

Sekta 
zdroj- Wikipedie, otevřená encyklopedie
• Tento pojem původně označuje náboženskou 

nebo politickou skupinu, která se odpojila od 
větší, zavedené skupiny. 

• Takové sekty mohou mít s původní skupinou 
společné části zásad, víry a praktik, ale odli-
šují se doktrínou, která vedla k jejich odděle-
ní.

• Chápeme-li sektu takto, můžeme říci, že kaž-
dé současné náboženství i každé filozofické 
hnutí začínalo jako sekta.

Sekta 
zdroj- Wikipedie, otevřená encyklopedie
• Z pohledu tradičních křesťanských církví 

(např. katolické a ortodoxní) bývá výrazem 
sekta označena skupina, která odmítá hlavní 
směr křesťanství. 

• Náboženská, politická apod. skupina, ve 
které převládají sklony jako autoritářství, 
uzavřenost, fanatizmus, nesnášenlivost nebo 
selekce informací. 

• V mediální praxi se tak označuje náboženská 
skupina, která poškozuje své členy případně 
má protispolečenský charakter; často se v ní 
vyskytují vražedné či sebevražedné sklony. 

Sekta 
zdroj- Wikipedie, otevřená encyklopedie
• Jedna z hlavních příčin, vedoucím ke vzniku 

sekt, je lpění na doktrínách nebo názorech, 
bez ohledu na jejich spojení se skutečností. 

• Zajisťuje spojení se „skutečností“ - jak ji vní-
mají zakládající a jejich členové. 

• To co je pak pro každého člověka skutečností 
je velmi problematické a určitě její zveřejně-
ní se dotýká toho nejhlubšího co v člověku je 
a proto většina s tímto zachází velmi opatrně 
s ohledem na ty jemuž je tato skutečnost 
sdělována. 

• Např. už jenom,když někomu říkáme o růži - 
tak každý bude mít představu úplně jinou. A 
stejné je to i na cestě k transcendentnu 

Sekta – dle sociologie
• Tímto pojmem označuje skupinu, která se 

vyznačuje konflikty s většinou společnosti. 
Sekta ve své víře může buď vycházet z tradič-
ních hodnot společnosti, nebo je nahrazovat 
novými články své víry, nebo vírou novou.

• Silně, centrálně, vedené a organizované sek-
ty mají přísné podmínky členství, kterými 
své členy úzce svazují. 

• Jiné, s volnější organizací, mají spíše věřící, 
podporovatele a sympatizanty.

Vesmírní lidé - (Andělé Světla)
zdroj- Wikipedie, otevřená encyklopedie 
• je termín používaný Ivo A. Bendou a lidmi 

uznávajícími jeho názory (Světelní pracovní-
ci, Světlonoši) 

• Jde o označení mimozemských bytostí, které 
údajně pozemšťanům nezištně a láskyplně 
pomáhají. 

• Tato skupina lidí je podle jejích odpůrců sektou. 
Vesmírní lidé - (Andělé Světla) 
zdroj- Wikipedie, otevřená encyklopedie
• Vesmírní lidé (Andělé světla) jsou údajně 

bytosti žijící v Nebi vyspělým, harmonickým, 
láskyplným životem bez válek, nemocí, hla-
du, lží, otroctví a jiných negativních neduhů, 
které denně zažívají obyvatelé této planety 
Země. 

• Jejich světy jsou harmonické, vyvážené, s 
krásnou přírodou, účelně uspořádané, obydlí 
rovnoměrně rozptýlené v krajině bez měst, 
silnic, ulic, aut. 

• Vesmírní lidé mají mezi sebou krásné přátel-
ské, láskyplné a harmonické vztahy, jsou vůči 
sobě nesmírně pozorní, komunikují mezi 
sebou především niterně - telepaticky přes 
střed hrudi (srdeční čakrou).

Vesmírní lidé x Síly Temných světů
• Síly Temných světů se údajně stále snaží o 

zvýšení ovládání lidstva z dnešních 95 % na 
99,9 % pomocí očipování lidí a všech věcí. 

• Vesmírní lidé se naopak snaží pomoci lidem, 
aby ve svém fyzickém těle již nepodléhali 
ovládání ještírky - Silami temna, ale byli ve-
dení svým Duchem, duší a především Stvoři-
telem Prvotním všeho a všech, aby mohli pře-
vibrovat do vyšší - 5. dimenze planety Země. 

• Vesmírní lidé udržují planetu Zemi při životě, 
v opačném případě by ji zničily Síly temna a 
lidské bytosti by skončily v děrách pod zemí 
se zničeným povrchem.

Vesmírní lidé - (Andělé Světla)
zdroj- Wikipedie, otevřená encyklopedie
• Kolem planety Země se údajně nachází od 

roku 1998 Velká vesmírná flotila pod vede-
ním Aštara Šerana, která stráží planetu Zemi 
vždy od října do dubna a je střídána od dub-
na do října Vesmírnou flotilou z Plejád pod 
vedením Ptaaha.

Ke kazuistikám
Naděje:
Proces- jako k cíli zaměřená aktivita s urči-
tým cílem
Emoce- která se váže k představě, že vše co je 
žádoucí je i možné

PROCES setkání s sektou

Vesmírní lidé x  Síly Temných sv t
• Síly Temných sv t se údajn stále 

snaží o zvýšení ovládání lidstva z 
dnešních 95 % na 99,9 % pomocí
o ipování lidí a všech v cí. 

• Vesmírní lidé se naopak snaží pomoci 
lidem, aby ve svém fyzickém t le již
nepodléhali ovládání ještírky - Silami 
temna, ale byli vedení svým Duchem, 
duší a p edevším Stvo itelem 
Prvotním všeho a všech, aby mohli 
p evibrovat do vyšší - 5. dimenze planety 
Zem . 

• Vesmírní lidé udržují planetu Zemi p i 
život , v opa ném p ípad by ji zni ily 
Síly temna a lidské bytosti by skon ily v 
d rách pod zemí se zni eným povrchem.

Vesmírní lidé - (And lé Sv tla)
zdroj- Wikipedie, otevřená encyklopedie

• Kolem planety Zem se 
údajn nachází od roku 
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Ivo Aštar Benda 
(*1961 v Olomouci) 
• Je zakladatelem a vůdcem sekty Vesmírní 

lidé, považované jejími stoupenci za nábo-
ženství. 

• Původně žil v České Lípě, v srpnu 2005 se 
však přestěhoval na Slovensko. V současnosti 
žije v Martině.

• Původně pracoval jako inženýr na informač-
ních systémech v mladoboleslavské automo-
bilce Škoda. 

• Jeho život zcela změnilo setkání s Miloslavou 
Drskovou, pracovnicí v kravíně roku 1997, 
která začala údajně již v roce 1995 komuni-
kovat s Plejáďany pod vlivem učení Michaela 
Hesemanna. 

• Údajně se mu dle jejího vzoru podařilo na-
vázat první kontakt s mimozemšťany 1. září 
1997 ( 38 let) a pak již následovala pravidel-
ná komunikace

• Začal vydávat spolu s Miloslavou Drskovou 
zprávy s poselstvím od mimozemských civi-
lizací. 

Sdělení 1675 - Vesmírní lidé -
• Sdělení 1675: MILUJTE SE A MĚJTE SE RÁDI

MILUJTE SE A MĚJTE SE RÁDI, V OPAČNÉM 
PŘÍPADĚ JSTE OVLÁDÁNI.
LÁSKOU SE STÁVÁTE PRAVÝMI LIDMI, NELÁS-
KOU NĚČÍMI LOUTKAMI.
MILOVÁNÍM ZÍSKÁVÁTE SVOBODU, VOLNOST 
A ŠTĚSTÍ, NEMILOVÁNÍM PAK DŘINU, BOLEST 

A OTROCTVÍ.
NEBOŤ CO JE VAŠÍ PŘIROZENOSTÍ – JE MILO-
VÁNÍ, A CO NENÍ – OTROCTVÍ A PROBLÉMY.
A TAK SE SNAŽTE LIDÉ MILÍ, ABY JSTE BYLI 
VYSVOBOZENI. Z TOHOTO SNU ZLÉHO, NE-
SKUTEČNÉHO, VAŠEHO SOUČASNÉHO ŽIVOTA 
NA ZEMI.
MILUJEME VÁS. VESMÍRNÍ LIDÉ.

Kazuistika – soužití s Aštarem
Anamnéza:
• 1960
• pochází z 10ti dětí, 

bez psychiatrické 
zátěže.

• prodělala jen dět-
ské nemoci, jinak 
netrpí žádným 
z á c h v a t o v i t ý m 
o n e m o c n ě n í m , 
cukrovkou ani vysokým tlakem, nebyla v 
bezvědomí, cca v r. 1997 prodělala krvácení 
z vředové choroby žaludku

• má základní vzdělání, 2 roky se učila za cuk-
rářku, nedoučila se, pracovala jako uklízečka 
(nemocnice, pak stavební firma, udělala si kurs 
účetnictví, naposledy jako uklízečka, nyní za-
jištěna důchodem z psychiatrické indikace. 

• vdaná, manžel strojní zámečník, 3 děti- dce-
ry, zdravé. 

1. Pobyt – 40 let
• 1. pobyt 15.5. 2000- 30.5.2000- akutní poly-

morfní psychotická porucha 
• psychické změny nastávají po kontaktu s 

alternativním životem s meditacemi..vše asi 
1,5 roku.. 

• vedlo k depersonalizacím, s úzkostnou reak-
tivitou ( sledováním tepu, volání pohotovos-
ti, pocitům umírání) a k psychotickým rovi-
nám- manžel není její manžel, za manžela 
má Aštaru, je těhotná

1. Pobyt – 40 let

1. pobyt 15.5. 2000- 30.5.2000- akutní
polymorfní psychotická porucha

– psychické zm ny nastávají po kontaktu s alternativním 
životem s meditacemi..vše asi  1,5 roku.. 

– vedlo k depersonalizacím,  s úzkostnou reaktivitou ( 
sledováním tepu, volání pohotovosti, pocit m umírání) a k 
psychotickým rovinám- manžel není její manžel, za manžela 
má Aštaru, je t hotná

– odeslána s parere- popsána p ítomnost mystické osoby...se 
kterou je t hotná..

– Sama pacientka udává- má dlouholeté neshody s manželem, 
n kolikrát byl nev rný vždy mu odpustila.. sv ila se z obav , 
bojí se duch - v souvislosti s úmrtím v rodin

STRESSTRES

Negativní emoce a projevy
( úzkost, deprese, hn v, nep átelství,..)

Rozvoj PORUCHY  

STRES    a    EMOCE
Psychické funkce

KOGNITIVNÍ     EMO NÍ
Psychické funkce

KOGNITIVNÍ     EMO NÍ

Glukokortikoidy

• odeslána s parere- popsána přítom-
nost mystické osoby...se kterou je těhotná.. 
• Sama pacientka udává- má dlouho-

leté neshody s manželem, několikrát byl nevěr-
ný vždy mu odpustila.. svěřila se z obav , bojí se 
duchů- v souvislosti s úmrtím v rodině
Psychiatrická: dle manžela-
• vše trvá asi měsíc.. podezřívá jej z nevěry.. je 

citlivá na paranormální jevy, meditovala..
• nechala se zlákat kolegou v zaměstnání v 

členství nějaké sektě zabývající se medita-
cemi.. má spoustu materiálu, kazetu, podle 
které meditovala.. začala říkat, že má v sobě 
ještě jednu ženskou která ji chce zničit.. při 
meditacích se dostává do jiných vesmírů, di-
menzí.. 

• týden před hospitalizací opět “neměla tep”, 
pohotovost ji zavezla do nemocnice, odkud 
se nechala druhý den propustit.. ikdyž měla 
peníze na autobus, tak šla 20 km pěšky 
domů.. s manželem se odmítala bavit.. řekla 
mu, že její manžel je Aštara, je s ním ve spo-
jení... 

• doma nic nedělala, jen ležela, museli ji nutit 
do jídla.. nespala, jen se nepřiléhavě smála

další pobyty- 
• 2004 - 23.8.- 29.9.- trvalá porucha s blu-

dy (parafrenie) 
 (udávala, že se zhroutila po tragickém úmrtí 

bratra- zahynul při důlním neštěstí při výbu-
chu plynu. trvá bludná produkce- ..”kolem 
nás jsou mimozemštané.. nejsou k rozeznání 
od normálních lidí, komunikují s nimi, poví-
dají si, každou chvíli, když mluví ona, tak oni 
ztichnou, neobtěžuje ji to 

• 2007 - 23.1.- 13.2.- trvalá porucha s bludy 
 trvá bludný systém.. léčbou jen ztrácí afek-

tivního sycení
Aktuálně – 19.11.2009
• přichází sama, informuje, že manžel je hodně 

nemocný (cukrovka, záda, ledviny, ..užívá 

hodně prášků).. 
• ztahově dobré, nejsou konflitky, měli včera 

výročí- 31 let, nehádají se, sex. konzumová-
no.. cca lx týdně až 14 dnů, aktivní je manžel, 
sama méně zájmů... sama udává, že kontak-
ty z 5 dimenze trvají, sexuálně ji obtěžují tak 
týdně až co 2 týdny, spíše v noci, někdy i přes 
den,.. je to příjemné, uvolní se, sama si ne-
stěžuje,..

• jinak v noci spí dobře, denní domácí činnos-
ti. 

• obj. idem, v defektu, chronifikace iritací a 
bludů

• ré- pokračuje v medikaci 
• RIVOTRIL 0,5 MG, (při nespavosti), 
• ZYPREXA 10 MG, 0-0-1 
• Injekčně HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER 

co 4 týdny im.

Závěr
Příspěvek je pokusem o přiblížení možného 

psychopatologického působení sekty na další 
životní cestu jedince
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Teoretický úvod
V poslední době tráví lidé, čím dál tím více 

času, nad přeplněnými diáři, zíráním na moni-
tory počítačů, se sluchátky na uších. Tento trend, 
kdy se technologie stává svébytným způsobem 
života, ovlivňuje všechny oblasti západní kultury 
a rychle infiltruje do rozvíjejícího se světa. Život-
ní tempo se neustále urychluje, lidstvo je stále 
produktivnější ale zároveň se čím dál tím více 
vzdaluje od přirozeného biologického rytmu. 
Tento způsob života však nepřináší v adekvátní 
míře pocity naplnění. Dvojrozměrné virtuální 
zážitky umožněné novodobými technologie-
mi přestávají přinášet dostatečné uspokojení. 
Narůstá touha po naplnění pochopení smyslu 
života, touha po skutečných, život potvrzujících 
zážitcích, po životu „naplno“. 

Zhoršující se životní prostředí, narůstající 
agresivita, zhoršující se mezilidské vztahy, pře-
technizovaný svět plný vzruchu a napětí nega-
tivně ovlivňují naši nervovou soustavu. Většina 
populace je vystavena dlouhodobému přetížení 
a trvalému stresu. Odtud pramení neustálý růst 
psychosomatických a civilizačních chorob (hy-
pertenze, vysoká hladina cholesterolu a trigly-
ceridů v krvi, ateroskleróza, cukrovka, obezita), 
zejména pak kardiovaskulárních a onkologických 
nemocí, které jsou nejčastější příčinou úmrtí. 
Rovněž neustále roste výskyt výpadků paměti, 
poruch soustředění, únavového syndromu, de-
presí, syndromu vyhoření, chronických bolestí a 
dalších psychosomatických chorob.

Přes významné úspěchy západní medicíny 
nejsou proti rozšířeným chorobám, jako zhoub-
né bujení a kardiovaskulární choroby doposud 
účinné léky. Je tedy třeba hledat nové cesty a 
nové způsoby řešení široké škály naznačených a 

narůstajících problémů. Roste potřeba autentici-
ty, která odráží i touhu po „opravdovosti“ - žád-
ných náhražkách, falších či tricích, či chemicky 
vyvolaných prožitků, ale skutečných autentic-
kých zážitcích. Jednu z cest nám nabízí terapie 
tmou. Prastará, velice zajímavá a účinná metoda 
patřící k přírodním a tradičním způsobům léčby, 
umožňující ponoření do sebe sama, prožití ne-
nahraditelných zážitků a řešení mnoha zdravot-
ních problémů. Patří k velmi účinným metodám, 
které mohou výrazně zpomalit proces stárnutí a 
pozitivně ovlivnit kvalitu života po celou dobu 
jeho trvání. Vytváří obrovský potenciál, neboť ji 
lze poskytovat nejen nemocným, ale především 
všem zdravým jako prevenci a trénink.

Terapie tmou, jinak také dunkelterapie, vy-
chází z původní tradice yangtik provozovanou 
mnichy v Tibetu, kteří ve tmě zůstávají až 7 týdnů 
v kuse. Do Evropy ji přivezl německý psycholog a 
etnolog Holger Kalweit, který se s ní setkal roku 
1968 v Nepálu. Tato terapie patří k archaickým 
metodám sebepoznání. Nepřítomnost vnějších 
podnětů způsobuje, že nejprve duševní, potom 
energetické a nakonec spirituální zkušenosti se 
stávají čím dál zřetelnějšími. Údajně se vytrácí 
cit pro den a noc, člověk vícekrát usíná a probo-
uzí se, stírá se rozdíl mezi snem a realitou. Nejen 
tibetští mniši, ale i jiná duchovní společenství 
využívají podobné praktiky k práci se svým 
nitrem. Egyptští kněží museli, při přípravě na 
zasvěcení, pobývat v temných prostorách uvnitř 
pyramid. Jeskynní terapii tmou znali a prováděli 
Etruskové, Italikové a Římané. Staroirští proroci 
uléhali v temných místnostech s pokrývkou přes 
hlavu. Severoameričtí indiáni dřepí nazí několik 
dní bez jídla pití v zakryté díře, kde je napros-
tá tma. Kolumbijští indiáni získávají šamanské 

Terapie tmou
PhDR. andrew a. URbIŠ

vzdělání mnohaletým pobytem v temné chýši.
Terapie se provádí v dokonale zatemněné 

místnosti vybavené veškerým potřebným zaříze-
ním, které si klient může ještě za světla prohléd-
nout. Od započetí terapie až do jejího konce 
setrvává v naprosté tmě, v níž provádí i veškeré 
běžné denní úkony.  Terapie tmou pracuje se 
senzorickou deprivací. Používá temnotu, ticho a 
izolaci k zesílení nevědomých procesů a k prožití 
a pochopení deformace běžných pocitů i myšle-
ní. S pomocí uklidňující síly temnoty vede k na-
lezení míru v naší podstatě. Zpočátku se objevují 
náročné duševní prožitky, ale temnota ukazuje, 
jak jsou tyto problémy povrchní. V terapii tmou 
také nejde o cílené osvobození od jednotlivých 
problémů, ale o základní a hlubokou zkušenost 
existenciální povahy. Z uvedeného vyplývá, že 
terapie tmou může k příkladu velmi účinně po-
moci srovnat si myšlenky a priority, jelikož ne-
přetržitá noc znamená radikální konfrontaci se 
sebou samým. 

Senzorickou deprivaci v modifikované po-
době začal v Japonsku používat jako léčebnou 
metodu profesor S. Morita u neurotických pa-
cientů. V pramenech se uvádí u 65% pacientů 
úplné uzdravení a u 30% významné zlepšení. 
Nemocný se naučí snášet své neurotické strá-
dání, aktivně přijme životní realitu a v ní sebe 
samého jaký je. Uvádí se rovněž, že u některých 
pacientů vzrostla zraková ostrost na dálku a 
energetický metabolismus klesal za určitých 
okolností na hodnoty nižší než bazální metabo-
lismus. V EEG záznamech bylo zjištěno snížení 
hladiny mozkové excitace, která je odlišná od 
spánkových epizod.

Dále například profesor Vernon (1956) 
prokázal, že po krátké senzorické deprivaci do-
chází zlepšení schopností k učení. Řada autorů 
pokládá zvýšenou obrazotvornost po senzo-
rické deprivaci za reakce zaměřené k zvýšení 
podnětů zevnitř, když nelze potřebu stimulace 

krýt podněty vnějšími. Tato terapie má za úkol 
donutit člověka k hlubšímu sebepoznání, kon-
frontovat ho se sebou samým, pomoci mu najít 
vlastní identitu, utřídit si myšlenky a umožnit 
mu návrat do vlastního nitra. Během pobytu ve 
tmě se zbystřují smysly, dochází k zesílení nevě-
domých procesů. Pacient má možnost oprostit 
se od povrchních negativních pocitů, pochopit 
jejich umělost, získat zkušenost jakéhosi exis-
tencionálního charakteru. 

Neméně zajímavý je fakt, že naprostá tma 
umožňuje tvorbu hormonu melatoninu. Melato-
nin byl objeven koncem padesátých let  a vysky-
tuje se ve všech živých organismech. Melatonin 
je derivát hydroxyindolu, obdobně jako seroto-
nin, přesně N-acetyl-5-methyxytryptamion. Ak-
tivita tohoto enzymu v epifýze je např. v noci až 
stonásobně i mnohem vyšší než ve dne. Kromě 
chronobiologických účinků, působí melatonin 
údajně proti nádorovému bujení a stárnutí. 
Podle WHO mají ženy, které pracují na nočních 
směnách, o 50% větší pravděpodobnost, že do-
stanou rakovinu prsu. Stejně tak letušky, jejichž 
spánkový rytmus je porušený. Naproti tomu 
slepé ženy, které nevidí světlo, mají zase o 50% 
menší riziko rakoviny. Melatonin nám ale také 
pomáhá při obraně proti Alzheimerově a Par-
kinsonově chorobě a redukuje důsledky stárnutí, 
jako je povadlá pleť a ztenčující se vlasy. U krys 
snížil melatonin peroxidaci lipidů a vykázal i dal-
ší příznivé účinky při sepsi. Příznivý účinek byl 
popsán i při experimentální ischemii myokardu 
na zvířatech. Předpokládá se, že by mohl působit 
protektivně před očekávaným ischemicko-re-
perfuzním traumatem, např. při sepsi, při resekci 
jater, v medicíně katastrof při vyprošťování atd. 
vliv. V pětašedesáti totiž produkuje naše tělo jen 
asi desetinu melatoninu, co tělo třicátníka. Me-
latonin posiluje imunitní systém, zlepšuje fyzic-
kou kondici, což je zejména u starých lidí velmi 
důležité. Lze považovat za prokázané, že je to pro 
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naše zdraví klíčová látka. Ostatní předpokládané 
účinky připisované melatoninu, např. zvýšení 
sexuální potence, zabránění početí, prodloužení 
délky života a další musí být ověřeny dalším výz-
kumem. Množství melatoninu můžeme ovlivnit. 
Samozřejmě zejména spánkem a pobytem ve 
zcela zatemněné místnosti.

Z předložených informací vyplývá, že terapie 
tmou by, obecně vzato, mohla být velmi vhodná 
pro všechny osoby žijící v trvalém napětí a pře-
tížení a jiných náročných životních podmínkách. 
To znamená pro manažery, politiky, pro oso-
by trpící syndromem vyhoření a další. Rovněž 
také osoby pracující v nepřetržitých provozech, 
pacienty s únavovým syndromem, v prekan-
cerózním stadiu, osoby s genetickou zátěží a 
podobně. Rovněž je ji možno využít k tréninku 
zvládání zátěžových situací. Samozřejmě je roz-
sah indikací ještě daleko širší.
Experimentální 10-denní pobyt ve tmě

Beskydské rehabilitační centrum rozhodlo 
zavést terapii tmou do své léčebné a rehabili-
tační praxe. Vyvstala ovšem potřeba získat širší 
představu o jejich účincích, získat osobní zkuše-
nosti a vyhodnotit veškeré možnosti, které te-
rapie tmou poskytuje. A proto bylo rozhodnuto 
vyzkoušet pobyt v naprosté tmě, za přísně vy-
mezených a objektivně zkoumaných podmínek. 

Experiment probíhal v protiatomovém krytu 
na nádvoří státního podniku DIAMO a.s. (bývalý 
důl Jeremenko). Měl jsem k dispozici jedno-
směrné telefonní linky vytáčené vždy jedním 
tlačítkem. Takto bylo zajištěno spojení na opat-
rovníky a na dispečink v případě ohrožení. Mohl 
jsem jimi volat ven dle své potřeby, ale nikdo 
nemohl volat mně do krytu. Přípravu a vytvoření 
vhodných podmínek zajišťovalo celkem 38 pra-
covníků. Odbornou spolupráci zajišťovali MUDr. 
Vilém Novák z fakultní nemocnice v Ostravě a 
Ing. Marie Borkovcová, PhD. Z Mendlovy uni-
verzity v Brně. Strava na celou dobu pobytu 

byla připravena následovně: 70 lahviček (0,25 
l) komplexní nutriční tekuté stravy Nutridrink, 2 
kg pečiva s přísadou z hmyzu a 30 láhvi (1,5 l) 
balené vody neperlivé. Později byly dodány, na 
přání pokusné osoby, jablka. Celkově bylo zkon-
zumováno 23 lahviček tekuté výživy, 70 dkg su-
šenek s přísadou hmyzu a 9 litrů vody. Ta strava 
mně ze začátku docela chutnala. Problém byl, že 
jsem neměl vůbec chuť k jídlu. Později ovšem už 
mi nechutnalo vůbec nic. Ráno, před začátkem 
experimentu byla odebrána krev k biochemické-
mu a hematologickému 

Z počátku experimentu jsem silně prožíval 
únavu, takže jsem příliš ani nevnímal prostředí. 
Procházel jsem plynule mezi spánkem a bděním. 
Potom jsem si začal uvědomovat celkovou délku 
pobytu, která je ještě přede mnou a cítil jsem 
vnitřní nesoulad. Postupem doby se mi začaly 
vyjevovat různé prožitky z dětství a také vzpo-
mínky na osoby, které jsem znal a dávno na ně 
zapomněl. Ve tmě se mi v mysli vybavila jména 
prakticky všech spolužáků z první třídy a dalších. 
Stejně tak jsem si vzpomněl na podrobnosti z 
rozhlasové hry, kterou poslouchal v roce 1954. 
Byla na staročínské motivy a dokonce jsem si 
vzpomněl i na dialogy z této hry. Předříkával 
jsem je svému opatrovníkovi při jeho návštěvě. 
Ve zvýšené míře jsem se potil, musel se čas-
to sprchovat a měnit prádlo. Rovněž jsem 2 x 
denně chodil do horního patra krytu a zapínal 
ventilátory k výměně vzduch, vždy po cca pěti 
minutách.

Postupně se zvyšovalo období spánku na 
úkor aktivity. V té době jsem poprvé zaznamenal 
zvláštní stavy, které nebyly ani spánkem, ani ak-
tivitou. Něco co bych snad mohl nazvat denním 
sněním, ale s akcentuaci neřízených prožitků 
a představ, které vyplývaly spíše samovolně 
odněkud s nevědomí. Jsem přesvědčen, že úseky 
„denního snění“ jsou velmi významné pro náš 
život. Domnívám se, že postupem doby bude 

stále lépe chápána kreativní role denního snění 
(výzkum Harvardské univerzity došel k závěru, 
že denní snění představuje normální stav). Řada 
odborníku považuje denní snění jako přípravu 
na určitou situaci nebo pomocníka při řešení 
různých problémů. Výzkumy však ukazují, že 
pomáhá při překonávání různých obtíží a je klí-
čové zejména při tvůrčích procesech. Lidé, kteří 
se často věnují řízenému dennímu snění, bývají 
nadprůměrně duševně výkonní a dovedou lépe 
využít tvůrčí potenciál svého mozku. Již přírodní 
národy používaly denní snění jako prostředek 
pro rozvoj tvořivého myšlení. Snění může uko-
nejšit zneklidněnou a nejistou mysl. Řada tera-
peutů dokonce využívá řízeného denního snění 
jako léčebné metody, s jejíž pomocí mohou je-
jich klienti získat lepší vhled do svých problémů. 
Denní sny fungují ale zřejmě také jako „tlakové 
ventily“, které nám umožňují zpracovat některé 
nežádoucí impulzy sexuálního, hostilního nebo 
agresivního obsahu, jež se obvykle snažíme 
ovládat a potlačit. 

Rovněž se začaly objevovat zvláštní stavy 
mysli, kdy sen přecházel plynule v bdění a na-
opak, a já si uvědomoval ve snu, že sním. Měl 
jsem plus minus 5 až 6 hodin přibližnou předsta-
vu o čase, ale to se postupně měnilo. Na provázku 
jsem si dělal každý den uzlíky, ale na konci expe-
rimentu bylo uzlů jen osm. Zřejmě mi běžel čas 
v podzemí mnohem pomaleji a tak jsem dva dny 
ze svého života ušetřil. Také jsem měl zajímavé 
vjemy světelných září, které postupně narůstaly, 
i vjemy, které v reálném světě neexistují. Jsou to 
velmi zajímavé poznatky z mého pobytu. Někte-
ré vjemy byly tak silné, že jsem začal v podzemí 
přemýšlet nad pohádkami, hlavně nad bájnými 
bytostmi v Erbenově Kytici či díly Boženy Něm-
cové. Vysvětlení lze zřejmě hledat v archetypální 
psychologii. Její autor prof. Jung doplňuje Freu-
dovo pojetí osobnosti další vrstvou - kolektivním 
nevědomím, což je podle něj jakési shromaždiště 

předzkušenostních obsahů mysli společné všem 
lidem a představující zděděnou zkušenost histo-
rie celého lidstva. Jeho obsahem jsou archetypy, 
které vysvětlují skutečnost, že obdobné lidské 
zkušenosti, i když v různé podobě, se objevují 
po celém světě a v různých časech, jak lze vidět 
například v mýtech. Například profesor A. Jaffé 
nabízí vysvětlení duchů, zjevení a věšteckých 
snů jako archetypálních zážitků, tzn. zážitků 
pramenících ze zvláštnosti lidské psychiky: naše 
psyché je utvářena tak, že máme předpoklady 
vidět duchy (ať už „objektivně“ existují či ne).

Pátý den jsem pociťoval silné napětí a bo-
lesti celého těla. Překonával jsem je zvýšenou 
fyzickou aktivitou. Jak vykazují přiložené grafy, 
v předvečer krizového dne mně sice klesla akti-
vita, ale v té době jsem absolvoval větší počet 
kroků. Šlapal jsem na přístroji Orbitrek, chodil 
po místnosti do schodů a ze schodů a prováděl 
různá cvičení. Když krize pominula, začal jsem 
tmu vnímat úplně jinak: „Je něžná, hřejivá, 
úžasná, jako když spočinete v náruči matky“. Je 
to jeden z nekrásnějších pocitů, které jsem zažil. 
Žijeme ve světě, kde všude všechno svítí. Do-
mnívám se, že to je chyba a jak některé poznatky 
prokazují, může mít všudypřítomnosti světla 
škodlivé zdravotní důsledky. Mnoho vědců po-
važuje příčinnou souvislost mezi světlem, endo-
krinními systémy a nádorovými onemocněními 
za biologicky pravděpodobnou. 

Velmi zajímavé byly různé vjemy a prožitky 
které jsem postupně zažíval. Po nějaké době 
pobytu jsem začal vnímat světlé a tmavé plochy, 
například dveře a schody. Rovněž jsem vnímal 
záře jako na obloze, když se slunce schová za 
mrak. Po určité době se mi začaly vyjevovat růz-
né prožitky z dětství a také vzpomínky na osoby, 
které jsem znal a dávno na ně zapomněl. Také 
jsem měl zajímavé vjemy světelných září, které 
postupně narůstaly, i vize objektů, které v reál-
ném světě neexistují. Začal jsem vnímat jakoby 
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zvuky nervové soustavy. Při negativních prožit-
cích jsem slyšel zvuk, jako když bzučí dráty vy-
sokého napětí. Po přeladění na příjemnější udá-
losti se výrazně snížila výška tonů a potom zvuk 
ustal. Po jakékoliv intenzivní mentální činnosti 
(psaní, hovor s opatrovníkem) jsem měl silné 
pocity chladu až zimnice. Po fyzické činnosti (cvi-
čení, chůze, Orbitrek) jsem je nepociťoval. Pokud 
považujeme lidský organismus za energetický 
systém, pak pocity chladu znamenají aktuální 
energetický deficit. Můžeme tedy odvozovat, 
že mentální činnost je pro člověka energeticky 
daleko náročnější než fyzická. Začaly se u mne 
projevovat zvláštní stavy mysli, které nebyly ani 
spánkem, ani aktivitou. Sen přecházel plynule 
v bdění a naopak. Vyskytovalo se stále více snů, 
byly barevné a stále častěji se prolínaly s realitou. 
Při snění jsem si uvědomoval, že sním. Dokonce 
se mi dařilo průběh snů ovládat. Tibetská terapie 
tmou si klade za cíl vstoupit již v tomto životě 
vědomě do barda smrti, aby při skutečné smrti 
bylo možno lépe kontrolovat proces umírání. 
V noci, při usínání, se stáhnou veškeré smysly 
dovnitř a stejně je tomu tak při umírání. Nejdří-
ve vyhasnou smysly a dostavují se mnohé s tím 
související pocity. Spánku se i v naší kultuře říká 
malá smrt. Terapie tmou jako jediná umožňuje, 
bez náročnějších podmínek a příprav, postupně 
získat osobní zkušenost rozpuštění pocitu JÁ, 
stejně tak jako při smrti. Jenom sny a vize do-
vedou signalizovat a ovlivňovat průběh a vývoj 
těchto procesů.

Některé prožité sny a vize
 Sen 1. Zdálo se mi, že jsem nahoře, na něja-

ké kovové konstrukci, vysoko nad městem ve 
tmě. Konstrukce se kymácela a já mohl spad-
nout dolů. Věděl jsem, že musím dolů, ale měl 
jsem strach. 

 Sen 2. Viděl jsem velké zlaté oči. Nejdříve to 
vypadalo jako oči velikánské žáby, která se 

pomalu proměnila v sovu
 Vize 3. Ležel jsem v embryonální poloze a 

začal jsem mít pocit, že jsem něco jako jakési 
vejce ležící uprostřed nekonečného vesmírné-
ho prostoru. Potom mne napadlo, že bych se 
mohl podívat na Nový Zéland, do města Christ-
church, kde jsem žil. Najednou jsem se octnul 
nad katedrálou na náměstí. Potom se začaly 
objevovat barvy jako v hlubinách oceánu – 
vesmíru. Letěl jsem daleko do hlubin Vesmíru. 
Uviděl jsem něco jako hmyzí hnízdo. Vypadalo 
to jako voštiny vosího hnízda. Lezla po něm ve-
liká hmyzí královna, vypadala jako mravenec. 
Koukala na mne, pomalu zvedala končetiny  
a důkladně si mě prohlížela. Postupně mně 
ustávalo veškeré napětí, které jsem pociťoval. 
Potom jsem zažíval zvláštní stav NIC. Člověk 

leží a nic nepotřebuje, nic nechce, prostě leží. 
Občasné myšlenky jsou ploché, jako nějaké in-
formace na pozadí bez emocionálního náboje. 
Jsou to myšlenky a vzpomínky na prožitky, které 
bývaly kdysi třebas radostné nebo bolestné, ale 
nevyvolávají vůbec žádné emoce. Stav NIC byl 
úplně nejlepší a nejcennější zážitek z pobytu ve 
tmě. Popsaný prožitek NIC je asi podobný satori 
- základnímu zážitku umožňujícímu pochopení 
podstaty všeho bytí a významnému faktoru zrání 
osobnosti. Jde o stav hluboce zklidněné mysli. 
Ztrácí se vědomí sebe sama a mizí i rozlišování 
na subjekt a objekt. Je to zážitek neduality, kte-
rý není popsatelný, ale pouze zakusitelný. Růz-
né popisy vzbuzují dojem, že dosáhnout satori 
je velmi těžké. Tvrdí to také řada různých gurů, 
chtějících zvýraznit svoje výjimečné schopnosti. 
Domnívám se, že to v podstatě není tak těžké. 
Potom už pokračovaly pouze pocity naprosté 
pohody. Přestal jsem počítat dny, které zbývaly. 
Podařilo se mi odpoutat od vnímání času a bylo 
to velmi osvobozující. 

Zpočátku jsem se snažil dodržovat klasické 
rituály (osprchovat, jíst, cvičit atd.) v určitém 

rytmu. Potom už mi to bylo lhostejné - když 
jsem měl hlad, tak se jedl, když se mi chtělo 
spát, tak jsem spal. Až tehdy, v absolutní tmě a 
o samotě, jsem si uvědomil, jak je život obyčej-
ného člověka v běžných podmínkách omezován 
a svazován rituály, které si sám zvolil. Bylo mi 
dobře psychicky i fyzicky. Skoro vůbec jsem ne-
jedl a necítil hlad. Přemýšlel jsem nad možností, 
že bych tam zůstal. Výrazně se mi zlepšil sluch. 
Slyšel jsem přes betonovou zeď a přes několikero 
dveří, jak vzadu v koupelně kape kohoutek. Měl 
jsem pocit, jakoby se mi kromě myšlení pročiš-
ťovalo také tělo. Myslím tím uvolnění svalů, 
jakási relaxace těla a povolování napětí. Také 
na orbitreku jsem šlapal zcela uvolněně a bez ja-
kéhokoliv napětí. Šlapal jsem výrazně pomaleji 
než před tím a ani ruce nesvíral na madlech tak 
pevně. Měl jsem při tom šlapání zvláštní pocity, 
jako bych někde plul prostorem. V závěru pobytu 
u mne začalo stoupat vnitřní napětí, jako bych 
měl strach z výstupu. Skutečně se mi nechtělo 
ukončit experiment, poněvadž tma na mne pů-
sobila velmi dobře. Při výstupu jsem prožíval 
velmi silný pocit, jako bych se z prostoru, který 
mi poskytoval azyl, vracel zpět do světa nebez-
pečí a ohrožení. 

Po celou dobu pobytu jsem se ve zvýšené 
míře potil, musel jsem se často sprchovat a měnit 
prádlo. Po ukončení experimentu byla odebrána 
krev k biochemickému a hematologickému roz-
boru a potom i v následujících dnech.

Velmi zajímavé jsou záznamy přístroje AKTI-
GRAF a elektronického krokoměru OMRON, který 
jsem měl instalovány po celou dobu pobytu. AK-
TIGRAF je malý přístroj podobný náramkovým 
hodinkám nošený na nedominantní horní kon-
četině užívaný k záznamu pohybu. Aktigrafické 
monitorování spánku a bdění staví na skuteč-
nosti, že ve spánku jsou pohyby mnohem méně 
četné a intenzivní než při bdělosti. Podstatou je 
měření zrychlení dané intenzity (rozuměj: pohy-

bu). Toto zrychlení je pak vyjádřeno numericky/ 
graficky jako počet pohybů ve zvoleném interva-
lu. Aktigrafické měření může však být ovlivněno 
různými okolnostmi. Například, že dlouhotrva-
jící bdění bez zaznamenaného pohybu je ne-
správně vyhodnoceno jako spánek. Z grafického 
vyhodnocení rozložení aktivity a spánku je na-
prosto zřejmé, že během experimentu postupně 
narůstal spánek a klesala aktivita. Tomu přib-
ližně odpovídá graf pohybové aktivity zazna-
menávaný elektronickým krokoměrem OMRON. 
Záznamy z Aktigrafu byly zpracovány manuálně 
a automaticky. Zjevné disproporce naznačují tři 
možné režimy v rámci pobytu ve tmě: Aktivita, 
Spánek a Bdělost. Tato hypotéza a grafické vyjá-
dření výrazně koresponduje s prožitky zvláštního 
stavu mezi spánkem a bděním, něčeho co v zá-
pisech označuji NIC. Rovněž velmi zajímavý je 
grafický záznam porovnávající celkovou aktivitu 
s počtem kroků. Ukazuje, že v krizovém období 
pátého dne, při výrazném poklesu celkové akti-
vity, stoupl počet kroků až k maximu. V té době 
jsem pohybovou aktivitou překonával krizi.

Rovněž velmi zajímavé jsou výsledky z roz-
boru krve. Například podíl triglyceridů se 
v průběhu experimentálního pobytu výrazně 
snížil oproti výchozí hodnotě o 50%. Triglyceridy 
jsou tukové částice, které jsou jedním z hlavních 
zdrojů energie pro práci svalů. Jejich zvýšená 
hladina v krvi představuje jeden z nejvážnějších 
rizikových faktorů vzniku srdečně-cévních one-
mocnění, protože ve vysoké koncentraci vedou 
k nárůstu počtu tzv. malých denzních (hustých) 
LDL částic, které jsou velmi rizikové pro vznik 
aterosklerózy (usnadňují ukládání cholestero-
lu do cévní stěny – jsou aterogenní). Zvýšená 
koncentrace triglyceridů je samostatný rizikový 
faktor ICHS. Například Framinghamská studie 
jako jedna z prvních epidemiologických studií 
potvrdila jak u mužů, tak i u žen souvislost mezi 
zvýšenou koncentrací triglyceridů a rozvojem 
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ICHS. Rovněž Münsterská studie PROCAM (Pro-
spective Cardiovascular Münster Study), ve které 
bylo sledováno 4849 mužů ve věku 40–65 let po 
dobu 8 let, prokázala, že zvýšená koncentrace 
triglyceridů je nezávislým rizikovým faktorem 
předčasné ICHS. Hypertriglyceridemie zvyšuje 
riziko ICHS bez ohledu na koncentraci LDL i HDL 
cholesterolu. Také se ukazuje, že vysoká hladina 
krevních tuků, zvaných triglyceridy, zcela zřejmě 
vyvolává zvýšené riziko mozkové mrtvice (CMP). 
Dr. Tanne s kolegy z Sheba Medical Center v Tel 
Hashomer v Izraeli sledoval během osmi let 487 
pacientů, u kterých došlo k mozkové mrtvici 
nebo k přechodné mozkové příhodě. Tito pa-
cienti měli v průměru vyšší hladinu triglyceridů 
a nižší hladinu HDL („hodného“) cholesterolu. 
Na základě těchto zjištění doporučují izraelští 
výzkumníci, aby byly napříště používány trigly-
ceridy při vyhledávání osob ohrožených ische-
mickou mozkovou mrtvicí. 

Po ukončení pobytu 
Měl jsem pocit, že určité procesy stále pro-

bíhají. Zdály se mi a stále se mi zdají bohaté 
barevné sny, takové jsem před tím nikdy ne-
měl a dovedu je ovlivňovat. Měl jsem a mám 
pocit, že lépe zvládám různé zátěžové situace. 
Nemám potřebu pořád něco řešit a ke všemu 
se vyjadřovat. Mám tendenci nereagovat ihned 
na různé podněty z okolí a „rychle“ něco řešit. 
Různé projevy a jevy, které mi před experimen-
tem vadily, mi už tolik nevadí. Domnívám se, 
že jsem se ve svých reakcích zpomalil a dále to 
pokračuje. Nemám už takovou potřebu přijímat 
různé informace a zajímavosti. Noviny kupuji 
jen občas a čtu jen titulky, různé polemiky mne 
moc nezajímají. Daleko méně sleduji televizi, jen 
občas některé naučné pořady. Jsem zpomalený, 
zdá se mi, že lidé v okolí pořád strašně spěchají, 
chtějí všechno rychle řešit. Nenechám se vyrušit 
ze svého rytmu, netrpím stresem z nedostatku 

času. Soustřeďuji se na podstatné věci a nevadí 
mi, že něco není hotovo.

Závěr a výsledky experimentu
Na základě osobních prožitků v průběhu 10-ti 

denního experimentálního pobytu ve tmě a také 
rovněž na základě objektivních měření můžeme 
konstatovat následující poznatky
Terapie tmou:
1. Může ovlivňovat produkci melatoninu a 

takto může působit preventivně proti onko-
logickým onemocněním a rovněž k některým 
poruchám metabolismu (obezita, diabetes 
mellitus) a všem dalším civilizačním choro-
bám, které se podílejí na zhoršování kvality 
života a zkracování jeho délky.

2. Významně snižuje hladinu triglyceridů v krvi 
a působí tak jako prevence proti kardiovas-
kulárním chorobám, cévním mozkovým pří-
hodám, obezitě a další.

3. Zvolňuje a zpomaluje životní tempo
4. Velmi účinně působí proti syndromu vy-

hoření a jeví se jako velmi vhodná a účinná 
neinvazivní metoda při únavovém syndromu 
(CFS).

5. Rozvíjí citlivost receptorů (zrak a sluch), kre-
ativitu a obrazotvornost.

6. Regeneruje psychiku, tělo se zbavuje psy-
chických sedimentů a očisťuje se (obdobné, 
jako při půstu kdy se tělo zbavuje různých fy-
zických a chemických sedimentů a nánosů).

7.  Umožňuje nácvik extrémně zátěžových situ-
ací a zvyšuje odolnost proti jejich působení.

Výsledky experimentu provedeného pracov-
níky Beskydského rehabilitačního centra potvr-
dily, že terapie tmou je skutečně velmi vhodná 
pro všechny osoby žijící v trvalém napětí a pře-
tížení a jiných náročných životních podmínkách. 
To znamená pro manažery, politiky, pro osoby 
trpící syndromem vyhoření a další. Rovněž také 

osoby pracující v nepřetržitých provozech, pa-
cienty s únavovým syndromem, v prekanceróz-
ním stadiu, osoby s genetickou zátěží a podobně. 
Rovněž je ji možno využít k tréninku všech osob 
pracujících v extrémních zátěžových situacích. 

Provedeným experimentem se podařilo po-
zvednout terapii tmou z mystické roviny na úro-
veň využitelnou v současné moderní medicíně. 

www.medicineman.cz
www.brc.cz
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Proč takový název mého následného poví-
dání, protože pojmy energie a Šambala spolu 
úzce souvisí. Vše začalo v roce 2008 na před-
nášce v Chotěboři, která se týkala přednášky o 
posvátné hoře Kailás v Tibetu. Kde jsem slyšel 
jakou úctu požívá u poutníků, kteří tam také 
zanechávají např. část svého oděvu nebo jiné 
svoje věci. Byla tam otázka proč? Protože vím 
mnoho o telepatickém přenosu informací a to, 
že do určitého prostoru se můžeme opět lehce 
s pomocí uvedené techniky dostat tak, že v něm 
něco „svého“ tam zanecháme takže pomocí věci, 
které tam dotyčný nechá se lehce může z domu 
opět přenést k hoře Kalias a může „zase“ u ní 
meditovat. Byl jsem na návštěvě v Praze a uviděl 
v knihkupectví knihu pana Muldaševa Hledání 
města Bohů III v objetí Šambaly. 

Knihy byly tři ale při rozhodování zda koupit 
všechny nebo jenom některou „proutek“ ukázal 
na jenom tu třetí. V následném textu se také 
budu zajímat o různé zdroje, které jsou schopné 
tělo „nabíjet“ ale v dotyčné knize je toto „nabíje-
ní“ spojeno s filosofií což je pro nás v mnohém 
Velká neznámá aspoň pro současnou společnost. 
Víte staré texty nebo filosofické úvahy je nutné 
převést do technických pojmů a pak pochopíte 
i jejich technický význam. Při této příležitosti 
vidím před sebou knihu kde starý Alchymista 
promlouvá ke svým žákům a říká asi toto: Moji 
žáci čtěte knihy o Alchymii pokud neporozumíte 
knize první, čtěte druhou, pokud neporozumíte 
ani ji čtěte další, pokud porozumíte třeba sed-
mé, porozumíte potom i té první. Poznání je 
někdy „mezi řádky nebo v obrázcích“. Mulda-
ševova Šambala a mnoho jeho úvah a zážitků 
popisované v jeho knize je možné konfrontovat 
s experimenty, které jsem z touto energií již 

udělal. Mnoho knih jsem prostudoval o starém 
Egyptě ale to co je popisováno v uvedené knize 
to spory o tom jak se stavěla pyramida v Egyptě 
a jiné posouvá vše do oblastí druhého „zájmu“. 
Když se podíváme, že „ někdo“ dovedl otesat ně-
kolik tisíc metrů horu Kailás do tvaru Pyramidy, 
z masivu horského hřbetu vytvarovat zrcadlo a 
ještě přivedl tento útvar k dokonalosti tím, že ho 
místy vyspravil nějakou „maltou“ to přesahuje 
moje technické představy a to asi jakým způso-
bem se to dělalo ale taky jak sehnat dostateč-
né množství energie do paprsku aby možné na 
takové velké množství hmoty působit, aby bylo 
možné hory do vhodných útvarů tvarovat a to 
ještě ve výškách 5000m. Opotřebovaný povrch 
útvarů v těch místech, které kniha popisuje je 
zajímavý, že ještě dnes je zřetelně vidět co to 
byly za geometrické útvary, to vše se noří do 
doby kde je vůbec těžké si představit kdo a kdy 
byly stavěny a proč? Je přece obecně známo, že 
lidé nebo „někdo“ na různých stupních vyspělos-
ti obecně nestavěli nic co by pro ně nemělo 
nějaký význam. Naskýtá se další otázka, kde a 
jak se ze Země ztratila civilizace, která uměla 
tvarovat hory stavět po celém Světě stavby u 
kterých se jenom s celou naši technikou si mů-
žeme povzdechnout. To ještě dlouho bude trvat 
než si na něco takového troufneme. Jak zkoumat 
věci a události, které vedli k tomu aby megali-
tické a jiné stavby někdo stavěl a proč. Písemné 
doklady přibližně končí u Sumerské civilizace tj. 
v době asi tak okolo let 3000 let př. n.l. pokud 
vycházíme z předpokladu, že hmota má paměť, 
můžeme pomocí Telepatického přenosu infor-
mací začít v ní pomocí senzibilů listovat, úplně 
stejně jako když se zajímáme o minulé životy. 
Asi v roce 1985 jsem měl zajímavou vizi obr. 1 

Energie- Informace a Muldaševova Šambala
Ing. aleš RUMLER

trvalo několik let než let než jsem pochopil, že 
jsem viděl model telepatického přenosu pomocí 
jiného prostoru, daleko později viz. obr. 2 jsem 
pochopil, že je možné pomocí tohoto modelu 
komunikovat i z věcmi i subjekty z jiných pros-
torů i z bytostmi, které žily v dobách kdy se tyto 
stavby stavěli. Zde však narazíme na duchovní 
sféru a na její ochotu s námi komunikovat. Není 
to způsob výzkumu obvyklý ale pomocí duchov-
ních bytostí se můžeme přenést do doby, kdy se 
megalitické stavby realizovaly a proč se vůbec 
stavěly. Také jsem se zajímal zda při stavbách 
se používal nějaký jednotný „metr“. Znal jsem 
různé metrické jednotky naměřené na Megali-
tických stavbách a tyto jsem dělil čísly 1-10. 

Prvně jsem zkoumal Cheopsovu pyramidu, 
její geometrii. Vrcholek je sice poškozený ale 
obecně se uvádí, že její výška je 147m. zkoušel 
jsem podělit tuto výšku čísly 1 až 10 a získal zají-

mavý výsledek, když podělíme tuto výšku číslem 
7 dostaneme se k číslu 21m nebo 21x 102 cm 
pokud se zajímáte o Vesmír a víte, že základním 
stavebním prvkem Vesmíru je právě vodík tak 
číslo 21m je vlastně jenom stonásobkem jeho vl-
nové délky na které je možné ho můžete zachytit 
v elektromagnetické oblasti spektra. V nelektro-
magnetickém spektru ho také můžete zachytit 
na stejné vlně 21cm ale předpokládám, že je to 
jenom třetí harmonická od jeho základní vlnové 
délky 7cm. Pokud jsem tento problém konzulto-
val s odborníky na vysilače elektromagnetických 
vln tak se shodují v tom, že třetí harmonická od 
základní vlny je vždy velmi výrazná a proč by 
tomu nemohlo také v této druhé části spektra. 
Zkoumal jsem i údaje archeologů o geometrii 
prvků ze kterých byly mnohé zajímavé stavby 
stavěny a sestavil následující tabulku viz obr. 3. 

Základní informace o energii o které zde bude-
me hovořit se také dají odvést od Monády kde je 
v textech o ní toto: Jin, nikdy nebude bez Jangu 
nebo v dobru je vždy trochu zla atd. obr. 4 
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Pro úvodní experimenty jsem použil pyrami-
du původně určenou k broušení žiletek podle pa-
tentu ing. Drbala mohu prohlásit , že to funguje. 
Výška této papírové pyramidy byla 15cm. Prvně 
jsem zkoušel jaký útvar je nad špicí pyramidy. 
Pokud jsem pozoroval reakce proutku tak to vy-
padalo tak, že nad pyramidou je rotující kužel a 
ten s rotujícím kuželem kolem pyramidy vytváří 
možnost spojení s jiným prostorem. Musíme však 
dbát aby pyramida byla správně orientována vůči 
zemskému magnetickému poli Země a to hra-
nou kolmo na spojnici sever-jih a takto to bylo 
u všech dalších experimentech. Pokud umístíte 
do prostoru pyramidy asi do její třetinové výšky 
anténu typu „V“ viz. obr. 5 a vyvedeme zachyce-

nou energii na jednoduchý vlnovod může citlivec 
vidět jednoduché pulzy podobné jako vidíme na 
oscilografu u jednocestného usměrňovače pokud 
je napojen na střídavý proud. Napadne vás že 
toto můžete použít jako zdroj energie a taky jsem 
ho při experimentech používal. 

Z dovolením trochu odbočím od pyramid. Za-
jímalo mě v té době jak vyzařují dlaně lidských 
rukou, zachytil jsem rovněž jejich záření anténou 
„V“ a toto záření jsem převedl na jednoduchý vlno-
vod a nechal se na něho dívat citlivcem ten popsal 
zajímavé pulzy viz. obr. 5. pole každé dlani rotuje 
tak, že na jedné ruce doleva na druhé doprava. Po-
dobně rotuje pole u pyramidy a to v nadzemní části 
doprava a podzemní doleva. Obr. 6

Pokud tyto dvě pozorování a toto záření ru-
kou porovnáme určitým způsobem z tím co mů-
žeme snímat anténou, kterou umístíme asi do 
1/3 výšky pyramidy a taky můžeme oprávněně 
předpokládat, že v zemi na, které pyramida sto-
jí se utvoří její zrcadlový obraz a stane se něco 
podobného co jsme podobného co jsme pozoro-
vali u rukou. Pokud snímací anténu položíme do 

místa základny kde se stýká pyramida se svým 
zrcadlovým obrazem dostaneme plnohodnotný 
cca sinusový signál a právě z tohoto jsem vychá-
zel při odvodu energie z pyramidy. Právě tohoto 
jsem použil pyramidy k energetickému nabíjení 
osob, viz. obr. 7. Jsou však i jiné možnosti jak 
využít energii získanou v pyramidě k navrácení 
zdravý u nemocných lidí. Na obr. 6 vidíme, že je 
možné získávat energii s různým tvarem pulzů 
z nadzemní i podzemní části pyramidy tím, že 
anténu která snímá v celé délce její výšky sig-
nály s různým poměrem Jin-Jangu umístíme 
v různých výškách také s určitou rotací. signál 
tím dostává další rozměr, který ovlivní nejen 
„čas“ ale také charakter signálu. Domnívám se, 
že v bodu špice pyramidy, že čas má dvě složky 
a to v nadzemní Jinové části pyramidy nulovou 
hodnotu Jangovou a max hodnotu Jinovou a 
druhé části v zrcadlovém obrazu je to opačně. 
Pokud umístíme do těchto míst vodu, která tuto 
energii pohlcuje a dáme do ni látky, které delší 
dobu určitým způsobem stabilizují informaci, 

kterou v rotujících kuželech tato voda získala a 
takovou látkou může být obyčejný cukr, který ve 
vodním roztoku se hydrolýzou se štěpí na směs 
glukózy a fruktózy. Tuto reakci doprovází změna 
optické otáčivosti a vznikne pravotočivá glukóza 
a levotočivá fruktóza, které nám takto přenesou 
informaci o rotaci vody, kterou získá o rotujícím 
kuželu, který je kolem pyramidy. Takovou úlohu 
dělá v homeopatikách. Pokud se látkami, které 
takto získáme opět přinutíme aby nemocné 
buňky opět získaly pomocí rezonance správný 
energetický poměr Jin-Jangu se správnou rotací 
např. dostaneme Homeopatika s jinou energe-
tickou úrovní ale také i účinnější léky, včetně 
těch stávajících. Před mnoha léty jsem získal in-
formaci, že pokud vezmu nějaký lék mezi dlaně 
rukou a přeji si aby byl např. účinnější stane a 
mám o tom osobní zkušenost. Podle mých zku-
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šeností ale i poznatků jiných osob může také py-
ramida sloužit jako nabíjecí a léčebný prvek pro 
medicínu obr. 7. K podobným účelům může slo-
žit sloup Džed, spirálová anténa 0br. 7c i měděný 
trojúhelník obr. 7d. Tyto se přikládají na oblast 
páteře na cca místě 4 obratle mezi rameny. Vše-
obecně se upraví energetická úroveň nemocných 
míst ale i rotace buněčného energetického pole. 
Po tomto malém odbočení od vlastních pyrami-
dálních polí budeme se muset také zajímat po-
jem „čas“, ten pozemský je odvozen od pohybů 
Země, ten „správný“ je vázaný k čemu? 

Protože se zajímám o telepatii pomocí, které 
můžete navazovat kontakty i z různými subjekty 
než jsou na Zemi dozvíte se i to, že pyramidy jsou 
vlastně anténní systém, který se používá ke spojení 
v kosmu to pomocí rozrezonovaného vodíků, kte-
rý prochází 21 prostory s různým průběhem času a 
tím se urychlí čas přenosu informací v kosmu a to 
na základě rozdílu času v těchto dimenzích, tento 
rozdíl v běhu času umožní dát signálu nad světel-
nou rychlost z hlediska pozorovatele, který se na-

chází na Zemi. Dostáváme se k modelu rotujících 
kuželů, které nám umožní přenos hmoty- vodíku 
s informacemi do jiných prostorů ale i Zemi obr. 8. 
Mohou ale také podle mých získaných informací 
pomocí telepatie, slouží k dálkovému přenosu 
energie a nejen k přenosů informací v kosmu 
ale i na Zemi, protože jsou vzájemně propojeny 
esovitými spirálami. Prostory v kosmu jsou mezi 
sebou propojeny „časovými tunely, černými děra-
mi ve tvaru rotujících kuželů, které taky vytváří 
právě pyramida na obr. 8 jsou zobrazeny rotující 
kužely na pyramidě a jejím zrcadlovém obraze 
v zemi. Pokud oprávněně předpokládáme, že od 
těchto útvarů vzniknou i další kuželové útvary. 
Aby byl mezi těmito útvary zajištěn tok „hmoty, 
energie a informací musí se kužely otáčet jeden 
pravotočivě a druhý levotočivě mezi nimi teda 
vznikne jakási mezivrstva kde předpokládám, že 
čas zde má nulovou hodnotu ale mezi kužely má 
energeticky vyrovnanou hodnotu Jin-Jang po-
dobné místo je i v místě jejich špiček kde na jedné 
straně má sice nulovou hodnotu ale s maximální 
hmotu energií Jang a „bodovou“ něco jako Ge-

novou informaci. Z hlediska toho, že navazuje na 
další kužel jiného prostoru kde je sice nulový čas 
ale s maximální energií Jin a v dalším pohybem 
v rotujícím kuželu se bude zase hmota vytvářet 
podle předchozí Genové informace a snížením 
rychlosti se může tvarovat do původních rozměrů 
obr. 8. takovým místem v naši Sluneční soustavě 
může být místo, které astronomové nazývají Oor-
tovo mračno ze kterého vylétávají např. Komety 
a energii jim může dodávat rotující kužel viz obr. 
8. Energie v rotujících kuželech je spojená s hod-
notou času. Vodík nebo možná i jeho sloučeniny 
např. voda, uhlovodíky atd. které přenáší signál 
z prostoru do prostoru. Takto je možné z hlediska 
pozorovatele na Zemi dát signálu relativně nad 
světelnou rychlost s dostatečnou energií. Protože 
tyto díry nedosahují energie klasických černých 
děr mohou tyto útvary mimo vodíku přenášet i 
jiné útvary a tak by to mohly být něco jako brány 
do jiných prostorů. Kužele jsou ještě mezi sebou 
vázány esovitými spirálami. To právě umožňuje 
utvořit cestu, kterou informace nesená vodíkem 
do prostorů vstupuje a druhými kužely na opačné 
straně spirály z prostorů vystupuje teda se vrací. 
Takto vyslanou informaci můžeme teda zachytit 
ve všech prostorech kde kosmická loď pohybuje 
a tím si udržet stálý a rychlý kontakt s objektem 
nebo mezi objekty. 

Naše radiové vlny jsou pro přenos informa-
cí v kosmu pomalé a proto se nepoužívají a tak 
žádný radioteleskop nic nezachytí a my jsi myslí-
me, že jsme ve vesmíru „sami“. Pokud se budete 
zajímat o spirálová pole na Zemi tak je můžete 
vidět meteorologii ve formě tlakových výší a 
níží, mořských proudů zjistit je pomocí proutků 
mezi rostlinami a vůbec v celé živé i neživé pří-
rodě zřejmě jsou to „váhy“ vyrovnávají vzniklé 
nerovnováhy v přírodě na všech úrovních a jejich 
poznání nás posune do jiné hladiny „Vědění“. Ob-
rázek č. 9 ukazuje vznik Tajfunu ve spirále obr. 10 
je Galaxie M51 v Honících Psech. 

Opět se vrátíme na Tibetskou náhorní plo-
šinu vysokou 5000m, kterou prošel Muldašev 
a své zážitky popsal v uvedené knize a my se 
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plošiny o výšce cca 5000m kde se nachází cca 
108 pyramidálních a jiných zajímavých útvarů 
a podíváme se na ně technickýma očima na to 
co mohlo způsobit zážitky, které popisuje pan 
Muldašev při návštěvě těchto míst. To místo se 

jmenuje Zrcadlo Vládce Smrti Jamy. Je to uměle 
otesaný horský hřbet do tvaru cca půlkruhového 
zrcadla obr. 12. Ze svých experimentů vím, že 
takový útvar nepropustí neelektromagnetické 
záření ale odrazí ho, podobně se chová klemba 
ve sklepech budov také nepropustí zemní záře-
ní. Toto zařízení může koncentrovat zřejmě něja-
kou část spektra záření, které k nám přichází ze 
Slunce ale i z Kosmu a koncentruje ho v místech 
kde stojí strážci Údolí Smrti, jsou to dva namrzlé 
balvany, které jsou vypodobněny ve tvaru dvou 
čtyřokých skvrnitých a nazrzlých psů. Poutník si 
stoupne mezi ně a svůj život předkládá na oltář 
vládci smrti Jami. Nebudu se zabývat duchov-
ním aspektem tohoto místa, který je také velmi 
významný ale pouze technickým významem viz 
následující obr. 12a. Můžeme předpokládat, že 
oba „psy“ spojuje esovitá spirála a ohnisko zrca-
dla je zaměřeno do středu esovité spirály, která 
nám rozdělí záření na Jin-Jang neboli jakýsi Plus 
a Mínus. Nad dvěma stočenými konci spirály se 
objeví dva kužely, jeden Jin druhý Jangového 
charakteru tyto kužely svojí rychlou rotací mo-
hou ovlivnit rotaci kužele, který přirozeně rotuje 
kolem meditujícího poutníka. Rychlost rotace 
kužele poutníka ovlivní výdej energie z těla a tak 
se můžeme dostat do energetické úrovně umí-
rajícího člověka a tak mohou nastat vize, které 
popisuje Moody a jiní autoři jako zážitky lidí, 
kteří se vrátili do života z klinické smrti. Pokud 
energie lidského těla udrží rotaci kuželu kolem 
lidského těla v určitých mezích a teda se udrží 
i spoj mezi astrálním tělem a fyzickým tělem je 
možné se z toho místa vrátit. K Duchovní stránce 
této věci je těžko se vyjadřovat v dotyčné knize 
je dobré si to přečíst. Z ohniska zrcadla je taky 
možné zachycenou energii pomocí spirál odvést 
a následně jinak využít.

Při další cestě se Muldašev dostal do míst 
nazývaných „Srdce Vody“ je to pásmo pyramid 
vysokých cca 300m na cestě uviděl tří tibetské 

budeme na to co napsal dívat z pohledu před-
chozího textu. 

Hora, která těmto místům vévodí se jmenuje 
Kailás je co do posvátnosti spojována s mýtic-
kou horou Meru, která je spojována s tím, že je 
to střed Vesmíru a zřejmě je dominantou města 
Bohů Šambale. Nebudu zde uvádět jak jsou tyto 
místa významná pro východní náboženství a čím 
vším jsou spojována zájemce odkazuji na Inter-
net kde se o tom mnohé dozvíte.

Hora Kailás je 6714m vysoká a zkusme se na 
ni podívat stejně jako na 

Cheopsovu pyramidu v Egyptě obr. 10. obrázky 
10a jsou pohledy na jiné útvary v té oblasti. 

Opět jsem podělil její výšku číslem 3 tak se do-
staneme se k číslu 2238m, které můžeme upravit 
do tvaru 22,38 x 102m nebo 22.38 x 104cm. Na 
základě telepatických informaci o používaných 
vysílacích vlnových délkách na kterých v kosmu 
komunikují vyspělé civilizace pomocí rezonující-
ho vodíku, je to v rozmezí 19 – 23cm, takže hora 
Kailás vysílala na dlouhé vlně cca 23cm x 104 

Pokud získáte o těchto vlnách telepatické 
informace používá se dlouhých vln ke spojení 
v kosmu proto, protože mají schopnost šířit se 
prostoru tak, že např. mračna železného prachu 
zbytků po výbuchu Super Novy obtečou a obté-
kají i jiné útvary v kosmu a také jejich energe-
tická pole.

Potom hora Kailás nebo jak je uváděna jako 
mýtická hora Meru je nejen posvátná hora ale 
anténa pro dálkové kosmické spoje.Určitě, když 
vysílala informace měla kolem sebe zářivou 
Auru možná vypadala jako „oheň“ to asi také 
přidalo tomuto útvaru hodně posvátnosti. To co 
jsem napsal třeba můžete i považovat zatím jako 
reálné sci-fi.

Mohu však zodpovědně říci toto, že jsem 
měřil vysílání rukou léčitele na vlnovodu viz obr. 
4, když působil na nemocné na dálku, vyzařo-
vání jeho rukou se posunulo do oblasti dlouhých 
vln do jakých délek nevím, protože 5m vedení 
vlnovodu bylo pro toto měření krátké. Je to ur-
čitý důkaz, že Telepatie je přenos na dlouhých 
vlnách . Přenos energie zajišťují mezi různými 
subjekty také esovité spirály např. vystřihněme 
z papíru dva stejné trojúhelníky a dejme je vedle 
sebe a spojí je esovitá spirála a pokud vezmeme 
třetí trojúhelník a ještě ho dáme např. do plu-
sové zóny je toto spojení energeticky dotováno 
obr. 11. Na obrázku 11 je energeticky dotovaný 
dům Samozřejmě to mohou být i jiné útvary. 
Je teď moderní mluvit o východním staveb-
ním stylu Feng-Shui a o těchto energetických 
záležitostech se neví vůbec nic.pomocí esovi-
tých spirál je možné tuto energii rozvádět na 
pozemcích jako elektrickou energii bez vedení. 
Tyto pokusy zřejmě dělal Nikola Tesla a Tunguská 
katastrofa může být toho důsledek. Také spirála 
v oblasti Bermudského trojúhelníka má druhou 
část v Grónsku. Pokud se podíváme na model viz 
obr. 1 může tento sytém vás přemístit do této 
oblasti. Opět se vrátíme do Tibetské náhorní 
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Posledné desaťročie môžeme pozorovať 
v našich končinách zintenzívnenie záujmu la-
ickej verejnosti a masmédií o problematiku 
vhodného členenia a usporiadania interiérov 
domov, bytov, kancelárií a záhrad, ktoré sa zväč-
ša odvolávajú na svoj pôvod v takzvanom „učení 
Feng Shui“. Časopisy, kníhkupectvá a interneto-
vé stránky nám ponúkajú množstvo „zaručených 
Feng Shui receptov“ ako rýchlo zbohatnúť, byť 

zdravý, šťastný, pritiahnuť si ideálneho partnera 
a podobne.  Najpredávanejšie knihy o Feng Shui 
v našich podmienkach (zväčša od amerických 
alebo európskych autorov) sú tie, ktoré sú plné 
farebných obrázkov, s minimom filozofického 
základu alebo najlepšie bez textu, ktoré nás 
učia ako si máme doma poupratovať, obklopiť 

sa rôznymi symbolmi, ktoré vyriešia všetky naše 
problémy a podobne. Mysle laickej verejnosti sa 
podarilo za posledné roky médiám naprogramo-
vať tak, že keď vidíte byt ovešaný mincami s čer-
venými stužkami, možno prvé čo Vás napadne 
je – to je Feng Shui.

Paródiou doby a kultúry v ktorej žijeme je to, 
že v skutočnosti je to presne naopak. Väčšina z 
toho, čo nás média naučili považovať za Feng 
Shui nie je a nikdy nebolo súčasťou postupov tra-
dičného autentického Feng Shui. V snahe rýchlo 
transportovať „exotické“ znalosti do euroame-
rických končín prišlo žiaľ k veľkému skresleniu 
informácií. Nekvalitné preklady, slabá znalosť 
problematiky a filozofických princípov a snaha 
novátorsky dotvoriť bez dostatočných znalostí 
to, čomu sme neporozumeli, má za následok 
totálne skomercionalizovanie a zdeformovanie 
samotnej podstaty tohto starobylého učenia.

Poznávanie vlastností časopriestoru a ich 
priemet do reality nášho bytia má v tradícii Čín-
skej filozofie niekoľko tisícročnú tradíciu. Korene 
znalostí sa strácajú v hlbinách času. Prvé zachy-
titeľné stopy môžeme pozorovať cca už 6 000 
rokov dozadu. Názov Feng Shui je pomerne mla-
dý. Pôvodne bol súbor znalostí o vlastnostiach 
priestoru a času známy pod názvom Kan Yu, ne-

ženy, které jdou směrem k ním a na chvilku 
zmizely z dohledu, když se přiblížily tak viděl 
že jejich šaty jsou mokré. Tibetský průvodce 
jim řekl, že se v posvátném místě modlily a 
musí byt v mokrém šatě. Energie z posvátné-
ho místa „nabyla“ energeticky vodu v oděvu a 
vyrovnala Jin- Jang a poskytla tělu potřebnou 
energii. Myslím, si, že některé přednášce se 
opět ke knize vrátím, protože tuto knihu ne-
stačí pouze přečíst ale i pochopit co je příčinou 
jevů, které jsou zde popisovány. Zde bych si za-
tím dovolil svoje úvahy o Energiích a Šambale 
ukončit a snad pokud mě to Duchovní bytosti 
dovolí poodhalit pomocí uvedené metody se 
o Šambale dozvědět i více, protože kosmos se 
nám pomalu otevírá a technicky jsme na tom 
asi takto když Kolumbus se svými loděmi ob-
jevoval Ameriku.

Praktizovanie feng shui v našich podmienkach z pohľadu 
psychotroniky – mýty, fakty a úskalia
Ing. Norbert SYNČÁK

Feng Shui recept

Zaru ene funguje
pre každého !!!

Varíme a konzumujeme naozaj
pod a receptov dobrej kuchárky?

Sú asné verzus tradi né Feng Shui
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v metodike a používaných postupoch diagnosti-
ky časopriestorových súvislostí, prioritách čo je 
považované za dôležité a samozrejme v postu-
poch ako sa navrhujú úpravy riešenia prípad-
ných diagnostikovaných problémov.

Pre tradičné Feng Shui je charakteristické, že 
používa kompas LUO PAN pre zameranie orien-
tácie objektov v priestore vzhľadom k magne-
tickému poľu zeme, venuje pozornosť skúma-
niu exteriérových foriem ako je voda, horské 
útvary a pod., sleduje časové premeny a ich 
priemet na priestor, berie do úvahy konkrét-
nych obyvateľov. V klasickom Feng Shui sa 
nikdy nevyžadovalo používanie symbolov 
v priestore, nevyžadovalo sa uskutočňovanie 
žiadnych špecifických rituálnych praktík, neve-
noval sa dôraz na interiérové dekorácie, farby 
a pod. Tieto veci z hľadiska možností ovplyv-
nenia rozhodujúcich vlastností priestoru neboli 
považované za podstatné. 

Veľmi zjednodušene by sme mohli povedať, 
že pre postupy, ktoré vychádzajú z tradičného 
Feng Shui je dôležité primárne výber vhodného 
miesta v krajine, orientácia kľúčových prvkov 
stavby (priečelie, vchod, dvere do miestností) 
vzhľadom k svetovým stranám, rozloženie tvaru, 
funkčností a vzájomných väzieb interiérových 
miestností vzhľadom k exteriérovým prvkom 
a aktuálne prevládajúcim časovým vplyvom. 
Samozrejme v kontexte interakcie s obyvateľmi, 
ktorí žijú v skúmanom priestore.

Z pohľadu psychotroniky by sme mohli po-
vedať, že základným predmetom skúmania 
Feng Shui je energoinformačná charakteristika 
časopriestoru vo vzťahu k jej interakcii a pôso-
beniu na človeka.

skôr Di Li. Filozofie prameniace z knihy premien 
(YIJING) a taoizmu sa stali nosným teoretickým 
podkladom pre popis a pochopenie javov a dia-
nia dynamiky premien časopriestoru. Počiatočné 
aplikácie získaných znalostí smerovali k snahe 
o vyhľadanie a výber čo najlepšieho miesta pre 
umiestnenie telesných pozostatkov zosnulých 
vládcov a panovníkov.

Až oveľa neskôr sa tieto znalosti začali po-
užívať aj na takzvané yangové Feng Shui, ktoré 
bolo zamerané na vyhľadanie vhodného miesta 
a nastavenie správnej orientácie pre stavbu dô-
ležitých budov ako boli kláštory, cisárske paláce 
ale aj založenie celých nových miest.

Teoretická príprava odborníkov v tejto ob-
lasti predstavovala niekoľkoročné intenzívne 
štúdium pod vedením a osobným dohľadom 
skúseného učiteľa, ktorého úlohou bolo po-
môcť žiakom vnútorne pochopiť esenciu učenia, 
vzhľadom k tomu, že stredoveké rukopisy o Feng 
Shui, ktoré sa dochovali, boli písané zväčša sym-
bolicky a kryptograficky. Navyše, študenti mali 

možnosť získať aj bohaté praktické skúsenosti 
pozorovaním práce svojho učiteľa. Tradičná 
výučba prebiehala takmer vždy aj priamo v te-
réne, často niekoľkodňovým alebo niekoľko týž-
dňovým pochodom po horách, kde sa žiaci učili 
tréning vnímania vlastností priestoru rozvojom 
svojich senzibilných schopností, bez ktorých nie 
je možné Feng Shui kvalitne praktizovať.

Postupným vývojom skúseností a ucho-
vávaním poznatkov sa vyvinuli dva základ-
né systémy tradičného Feng Shui – Li Qi 
a Luan Tou. Li Qi zameriava svoju pozornosť 
viac na vlastnosti času vo vzťahu k priesto-
ru a kladie väčší dôraz na kalkulačné metó-
dy analýz. Luan Tou venuje viac pozornosť 
forme a tvaru krajinných prvkov. Z nich 
sa postupom času vyvinuli dva základné 
smery Feng Shui, ktoré zahŕňajú rozsiahly 
súbor informácií, postupov, smerov a for-
muliek – SAN YUAN a SAN HE.

Rozdiel medzi klasickým Feng Shui a tým, čo 
sa za Feng Shui v dnešnej dobe vydáva spočíva 

o je Feng Shui z poh adu psychotroniky?

as
nebesia

priestor
zem

lovek

dynamický prvok

statický prvok

vzájomná interakcia
dynamického a statického

(jedine ná EI charakteristika asopriestoru)

interakcia s individuálnym
živým organizmom

Magnetické pole zeme

asové cykly

Charakteristické rysy klasického Feng Shui

• používa LUO PAN pre zameranie priestoru

• zah a analýzy priestoru vzh adom k svetovým stranám

• zameriava sa na skúmanie externých foriem v priestore – hory,
voda a pod.

• sleduje asové zmeny v priestore

• berie do úvahy konkrétnych obyvate ov

• nevyžaduje umiestnenia žiadnych špecifických symbolov v
priestore

• nezah a uskuto ovanie žiadnych rituálnych praktík v priestore

História Feng Shui

• cca 4000 pr. n. l.
– neolitický hrob so symbolikou feng shui

• pred 2000 rokmi pôvodný názov KAN YU
– KAN – hora, prijíma energiu nebeských telies ( as)

– YU – nížina, zem (priestor)

• DI LI
– umenie nájs vhodný priestor pre živých a m tvych

• Filozofické princípy z Knihy premien

• Klasické diela KAN YU
– Qing Nang Jing, Di Li Bian Zhen, Zi Bai Jue, Ru Di Yan, Xue Xin Fu ...

• Jinové
– pre m tvych

• Jangové
– pre živých

Zameranie Feng Shui

Klasické Feng Shui

QI

Para, plyn
(nehmotná as energia)

ryža
(hmotná as forma)

Pôvodný znak pre QI v Taoizme

ohe

žiadna vec

E

HI

Potenciál udalostí

vlastnosti asu

vlastnosti priestoru

lovek
a jeho potenciál

afinitných udalostí

Potenciál afinitných
pravdepodobných udalostí

asopriestoru

realizované
harmonické a
disharmonické

udalosti v živote loveka
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Pomôcky, ktoré používa tzv. „moderné Feng 
Shui“, medzi ktoré patria rôzne symboly a deko-
rácie, nepôsobia na podstatné vlastnosti priesto-
ru tak, aby boli schopné zmeniť jeho vlastnosti 
a prevládajúce charakteristiky, preto neboli 
nikdy za týmto účelom používané v pôvodnom 
Feng Shui. Jeden symbol máva často veľmi od-
lišné interpretácie a význam v rôznych kultúrach 
(na ilustráciu napríklad symbol Draka). Význam 
symbolu je informáciou určenou pre našu psy-
chiku a preto ak sa používajú symboly v priesto-
re s cieľom vyvolať účinok na životné udalosti, 
v skutočnosti ich vplyv vôbec nejde cez priestor 
ale cez psychiku, ktorá je schopná priradiť pred-
metu význam a na základe toho vo svojom vnút-
ri spustiť určitý cielený program. Úloha vedomia 
a psychiky v procese vývoja životných udalostí je 
významným faktorom, ktorý by sme rozhodne 
nemali podceňovať. Tieto procesy ale nemajú 
nič spoločné s predmetom záujmu skutočného 
autentického Feng Shui.

Neľahká bude zrejme cesta k očisteniu Feng 
Shui od všetkých nánosov dezinformácií, ktoré 
sú denne potvrdzované a prehlbované médiami 
a nedostatočne kvalifikovanými „odborníkmi“. 
Prednesený referát mal za cieľ zapáliť aspoň 
malé svetielko na cestu pre tých z Vás, ktorí máte 
záujem o hlbšie poznávanie vzťahov a súvislostí 
priestoru a času.

Praktizovanie Feng Shui

Postup diagnostiky v rámci FS

Pomôcky používané v terapii

• Tvarové (statické, pohyblivé) • Informa né (symboly)

Vynucovanie životných udalostí

Zákon AFINITY !!!

Malá analýza obsahu a významu niektorých 
frekventovaných výrazov. 

Dlhšie sledujem jeden fenomén v našej 
reči. Používanie slovných spojení, ktoré spolu 
navzájom vytvárajú opozitum. Vyjadrujú teda 
protikladné kvality, čím sa stávajú mätúce a ne-
logické. Sledujem to v tlači i v médiách, už sa to 
objavuje v knihách, prejavoch politikov, učiteľov 
a samozrejme v bežnej reči.

Po minuloročnom Psychotronickom kongre-
se som dospela k názoru, že dozrel čas na úvahu 
o slove.

Odznelo tu veľa kvalitných príspevkov svojim 
obsahom i rozsahom a odzrkadľovalo sa v nich 
množstvo práce – času a energie, ktoré do nich 
vložili ich autori. Spomínaný fenomén sa im však 
nevyhol. 

Rozhodla som sa pozvať vás na cestu krátkej 
úvahy o slovách, ktoré používame. Môžeme sa 
na ne pozrieť z niekoľkých uhlov pohľadu, pri-
čom jednému z nich chcem dnes venovať zvlášt-
nu pozornosť.

Človek môže komunikovať verbálne – slovne 
alebo neverbálne. Neverbálna komunikácia je 
fylogeneticky staršia. Je nám geneticky daná 
do vienka, rodíme sa s ňou. Novorodenec preja-
vuje spokojnosť či nepokoj celým svojím telom. 
Neskôr sa zavďačuje úsmevom a hnevá plačom. 
Dieťa skoro vypozoruje u svojich rodičov nála-
du – z držania tela, mimiky tváre, pohľadu očí, 
tónu, výšky a modulácie hlasu, živosti gestiku-

lácie... Neverbálne je takmer nemožné nekomu-
nikovať. 

Komunikácii verbálnej – slovnej sa každý 
človek musí naučiť. Pokiaľ by nevyrastal v spo-
ločnosti ľudí, najpravdepodobnejšie by u neho 
spontánne reč nevznikla. Dôkazom toho boli 
v histórii stratené deti, ktoré prežili, ale vyrastali 
bez sociálneho kontaktu s inými ľuďmi. Rečová 
komunikácia nám dáva možnosť voľby – vedo-
me sa rozhodnúť, čo hovoríme a ako.

O sile slova vedeli staré národy svoje. Zvláštny 
význam malo pre nich meno – ako slovo. Naprí-
klad u indiánov ako i u iných prírodných národov. 
Malo vlastný skrytý význam. Meno, ktoré malo 
úctu i u ostatných členov, získali iniciáciou – 
skúškou dospelosti. Touto dokazovali schopnosť 
prežiť v náročných až extrémnych podmienkach. 
Takto získané meno súviselo s ich špecifickými 
charakterovými, vôľovými vlastnosťami a ďalší-
mi kvalitami osobnosti.

Esejci, tajní a prenasledovaní učenci z čias 
Ježiša Krista veľmi dbali na čistotu myšlienok 
a slov – bdelosť v tomto zmysle. Používali 
ochranné symboly pre prípad, že by svoju bde-
losť nevládali nepretržite strážiť.

Silu a hodnotu slova pozdvihuje mlčanie. Za-
svätenci starého Egypta na ceste za duchovným 
poznaním mlčali niekoľko rokov. 

Dodnes nazývame študentov vysokých škôl 
poslucháčmi. K tomuto označeniu prišli žiaci 
slávneho Pytagora v gréckej antike. Než dostali 

Sila slova - analýza obsahu a významu  
niektorých frekventovaných slov
Mgr. anastázia GROFČÍKOVÁ
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slovo, veľa času strávili počúvaním a mlčaním. 

Orientálne príslovie „Mlčať je zlato“ má iste 
i dnes svoj význam.

Slovo = zvuk = energia. Ľudské ucho vníma 
zvuk v rozsahu 16hz až 16khz.

Hodnoty nižšie, podprahové nepočujeme. To 
však neznamená, že na nás nemajú vplyv. Hod-
noty zvuku vyššie, nad prahové môžeme vnímať 
ako bolesť, alebo ako tlakovú vlnu. Napríklad 
štart trysk. lietadla, rakety.

Slovo sa skladá z hlások – samohlások a spo-
luhlások. Každej z nich je priradený tón, farba, 
vibrácia. Nesie v sebe symboliku – informáciu. 
Mohli by sme povedať, že slovo má svoju obsa-
hovú zložku – informáciu, ktorá je v ňom zakó-
dovaná, teda čo hovorí. Dynamická – expresívna 
zložka slova je daná emocionálnym zafarbením 
energiou, ktorá je do nej vložená, teda ako ho-
vorí.

V našej dobe často, ak chceme niečo oceniť 
– slovne označiť mimoriadnym významom – 
superlatívom, volíme slovné spojenia, ktoré sú 
disharmonické a svojim významom absurdné. 
Ako som už naznačila, myslím tým na nešťastne 
volené slovné spojenia. Ako napríklad:
Strašne múdre deti ............. tak aké?
Hrozne krásne miesto ......... vedia ľudia zaobe-

rajúci sa psychotro-
nikou!

Brutálne dobrý koncert ...... čo tam robili?
Ukrutne veľká úroda ........... to je ale vďaka 

matke Zemi!
Strašne chutná večera ........ nebudeme sa báť?
Šialene krásny dom  ........... na čo môže slúžiť?

Ako keby sme si čokoládovú tortu vylepšili 
predvčerajším perkeltom!!!

V jednom príbehu o mladom páre – zozná-
mili sa on Angličan, ona naša slovenská deva. 
Keď chlapec dostal list od svojej slovenskej lásky 
v slovenčine, poprosil anglicky hovoriaceho ka-
maráta o preklad. Bol nadšený až po záver listu: 
A hrozne ťa milujem. Keď mu to kamarát prelo-
žil, chlapec skamenel. Našinci mu vysvetľovali, 
že to tak nemyslela, potom sa upokojil. Predsa 
sa prišiel neskôr spýtať: „Ale čo je u vás hrozné 
na tom, že ma ľúbi“?

Viem, možno namietať, že dôležité je to, 
ako to človek myslí. Ale ak je slovným základom 
týchto výrazov:
- strach
- hrôza
- ukrutnosť
- šialenosť
- brutálnosť
tak potom nesú v sebe informáciu tohto obsahu.

Slovo je veľmi mocné, je možné ním:
Potešiť – zarmútiť
Liečiť – preklínať
Povzbudiť, inšpirovať – znechutiť
Odmeniť – odsúdiť
Pozdvihnúť, oceniť – ponížiť
Ovplyvniť na celý život v pozitívnom i negatív-
nom zmysle.

Reč odzrkadľuje kultúru nášho života. O čom 
najviac hovoríme? Odráža náš hodnotový sys-
tém: 
- čo je pre nás dôležité, že tomu venujeme svo-

ju pozornosť, kam putuje naša energia?
- Koľko je v našej reči uznania, odsudzovania, 

závisti, prajnosti, podpory?
- Ako hovoríme? Používame priveľa slovného 

balastu, len tak, aby reč nestála?
- Či je to reč priama, čistá, jasná, pravdivá, bez 

vedľajších skrytých úmyslov či manipulácií?

Človek nemusí byť majster meditácií, aby 
dokázal precítiť a porovnať, čo v ňom vyvolávajú 
tieto slová. Stačí zatvoriť oči a vnímať...
Strašne – veľmi
Hrozne – skvele
Ukrutne – báječne
Brutálne – chutne, úžasne
Šialene – výnimočne

Ak si dovolíme tento rozdiel precítiť a uvedo-
miť, veľmi skoro si vypestujeme cit pre správne 
slová. 

Snáď sa mi podarilo prizvať vás k úvahe 
o tom, ako narábame so svojím veľkým darom, 
ktorým slovo určite je. Umožňuje nám vyjadriť 
myšlienky, vzdelávať sa, rozširovať svoje obzory, 
nadväzovať vzťahy. Tak na ceste nadobúdania 
nových schopností, skúseností, zdokonaľovania 
sa, hľadania a nachádzania svojho poslania má 
iste svoje miesto i zušľachťovanie rečového pre-
javu.

A tých málo slov, ktoré tak často počúvame, 
používajme veľmi úsporne, aby sme sa vyhli ich 
obsahu.

Pre inšpiráciu – na záver vám prajem:

Pekné, múdre, úžasné, milé, pôvabné, tvorivé, 
skvelé DETI
Nádherné, famózne, báječné, fantastické, krás-
ne, povznášajúce ZÁŽITKY
Láskyplné, bohaté, inšpirujúce
VZŤAHY
Očarujúcich, šarmantných, briskných, úchvat-
ných, výnimočných, vynikajúcich
PRIATEĽOV
A nezabúdajúc na teenedžerov, radšej coolové 
a trendy...

... lebo sme zodpovední za slová, ktoré vyriekne-

me – buďme si vedomí SILY SLOV – významu, 
symbolu, posolstva...

... lebo na začiatku bolo slovo...

Slovanom snáď aj prináleží vládnuť SLOVOM.

SLOVO JE MANTRA, nech je naša reč láskypl-
nou, mocnou modlitbou.
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V rámci dnešní přednášky jsem se rozhodla, 
že vás seznámím s třemi kasuistikami z letošního 
roku, které se týkají způsobu, jak lze v běžném 
životě používat, ale i využívat až zneužívat infor-
mace dané nejenom svému energeticko infor-
mačnímu systému (EIS), ale i druhému člověku. 

Příběh první by se dal nazvat:
„Jak se lze lehce dostat do zdravotních potíží svým 
vlastním „chtěním“ neboli jednoduchým na-
programováním reakcí vlastního organismu.

Celý průběh jsem prožila osobně. Musela 
jsem si nechat odoperovat křečové žíly na noze. 
S lékařem jsem se domluvila na termínu opera-
ce. Celá akce proběhla dle plánu. Zde chci popsat 
výsledný vliv působení informací na organismus 
u paní, která byla se mnou na pokoji a ve stejný 
den na stejné operaci jako já. Pojmenuji ji Jarka.

Před operací si Jarka domluvila stejný termín 
i pokoj jako jsem měla já. Říkala mně, že když 
nebude mít dostatek tekutin, bude mít hned po 
operaci migrénu. O migréně v den operace ho-
vořila pokaždé, když jsme se viděly a s každým, 
s kým o plánované operaci hovořila. Vše vždy 
podmiňovala nedostatkem tekutin.

Den před operací jsme se setkaly v pokoji ne-
mocnice a vše probíhalo normálně. Opět jsem si 
vyslechla, že chce být se mnou, protože z nedo-
statku tekutin bude mít migrénu. Toto nahlásila 
všem lékařům i anesteziologům.

A teď vysvětlení, proč jsem se rozhodla dát 
Jarky povídání do této přednášky. Opakovaně 
mluvila o svém JÁ a o svém problému s tekuti-
nou a následnou migrénou

Svojí intenzivní představou si vytvořila 
program kterým zasahovala cíleně do svého 

organismu a tím následně i do svého EIS vy-
tvářením informace, že určitě bude mít díky 
nedostatku vody po operaci migrénu, protože ji 
měla po operaci vždy a ví to!!!. Nepostupovala 
s citem a rozumem.

Vědomě si vytvořila přes psychiku prostřed-
nictvím obav a emocí pooperační katastrofický 
scénář. Takto přinutila programově energeticko 
informační porce ve svém EIS, aby po operaci 
začaly informačně přednostně likvidovat v or-
ganismu migrénu, která v tomto okamžiku ještě 
neexistovala., protože takto vložená informace 
do EIS má v rychlosti splnění úkolu prioritu. EIS 
se snažil informačně pomocí energeticko infor-
mačních porcí odstranit falešný a neexistující děj 
v organismu - migrénu. V oblasti cév v hlavě za-
čala z neuplatněných energeticko informačních 
porcí vznikat sekundární struktura, která se ná-
sledně projevila somaticky a proto Jarku začala 
bolet hlava. Takto vznikla druhotně migréna.
Jak funguje EIS?

EIS je nástroj, který je určen k zabezpečování 
správných funkcí organismu dle intenzity a po-
třeby v daný okamžik. Nikdo z nás nezná všech-
ny souvislosti a činnosti funkcí svého EIS. Jarka 
byla tak zaměřená na svůj nadcházející problém 
s migrénou, že svému organismu opakovaně 
vnucovala díky svým myšlenkám nesrovnalosti 
a vnášela si do EIS chaos. 

Každý EIS má svoji kapacitu, jeho energetic-
ko informační porce nesoucí potřebnou infor-
maci zasahují v organismu s určitou intenzitou a 
funkcí dle aktuální potřeby organismu dle denní 
doby, fyzické zátěže apod.
K čemu došlo?

Jarčin EIS zabezpečoval nejenom při operaci 

Není informace jako informace
Jana JŮZKOVÁ

aktivování příslušných energeticko informačních 
porcí, potřebné intenzity a funkce, nutných pro 
organismus. Tímto by byl bez zásahu Jarky za-
bezpečen zdařilý pooperační průběh. Při opa-
kovaných nevhodných pokynech z psychiky byl 
ale Jarčin EIS zmaten a nucen přesunout kapa-
citu svých energeticko informačních porcí na 
aktivity, které pro něj byly v daný okamžik zcela 
nepotřebné a zbytečně ho zatížily, řešil problém 
migrény, který ještě nenastal, ale na který byl 
dopředu dlouhodobě a plánovaně nastaven. 
Vzhledem k vyčerpání svých běžných kapacit, 
musel její EIS energeticko informační porce pře-
sunout ze své rezervy, z funkce ochrany na ak-
tivity, které nebylo třeba zabezpečovat. Neměla 
migrénu. Tímto bylo tělo Jarky zatíženo nejenom 
vzniklou sekundární strukturou, ale ještě navíc 
bylo vystaveno dalšímu většímu nebezpečí, že 
se díky oslabené funkci ochrany na něj dostane 
„zašpinění“ z nahromaděných neuplatněných 
energeticko informačních porcí od jiných lidí 
přímo z prostoru v nemocnici a přes tělo se do-
stanou do jejího EIS. Vše se projevilo nejenom 
bolestí hlavy, když u Jarky propukla migréna, 
ale i zhoršeným pooperačním průběhem hojení 
nohy.

Zajímavé na celé akci bylo, jakým způsobem 
migréna propukla. Na sál šla ráno jako první. 
Neměla informaci, že dostala fyziologický roztok 
do žíly už na sále při samotné operaci, aby její 
organismus nebyl bez vody.

Lékař se s námi došel po operaci rozloučit. 
Já jsem se zrovna z narkózy probírala a kout-
kem oka jsem ji viděla, jak vesele říká doktorovi 
„Jsem v pořádku, nic mi není, už stojím,“ Jakmile 
nám lékař popřál hezký den a odešel z pokoje, 
tak řekla „Já mám vlastně migrénu.“ A měla celý 
den. Ze začátku zcela logicky nepomáhaly ani 
tlumící léky v kapačkách. Ani nemohly pomoci, 
protože bolest hlavy v podobě migrény, v tom-
to případě, byla předem naprogramovaná. Stav 

Jarky se zcela logicky zklidnil až další den po 
půlnoci, protože bolest hlavy byla předem cíleně 
naprogramován na den operace.

Po probuzení ze své vlastní narkózy jsem se 
o Jarku do noci starala, ale nikoliv energeticko 
informačně. Ráno jsme šly z nemocnice domů. 
Jarku hlava již nebolela.

Druhý příběh lze nazvat: 
Jak lze ovlivnit člověka přes jeho ego?

Tento příběh se stal celkem nedávno, popíši 
aktuální část života mých známých. Jedná se 
v něm o manželský pár, který byl spolu více let 
a měli se rádi. Oba jsou vysokoškoláci, mají už 
větší děti.

On měl tu vlastnost, že dokázal při problému 
s páteří intuitivně najít problém a jemným po-
hybovým grifem „upravit stav“.Budu mu v tomto 
příběhu říkat Petr a jí Saša.

Za Petrem začali chodit lidé a on jim pomá-
hal. Opravdu byl šikovný. Tento stav se vyvíjel 
několik let. Lidí přibývalo. Všichni ho chválili. Byl 
rád a ochotně pomáhal, když mohl.

Potom nastal najednou zlom, který zasáhl 
celou rodinu jako blesk z čistého nebe. Petr se 
přes internet seznámil se skupinou lidí, o kte-
rých se sice doma ze začátku i zmínil a začal je 
navštěvovat pravidelně sám, bez Saši. Cíleně ji 
do této skupiny lidí nedovedl. Přijímal od nich 
nejrůznější informace. Mimo jiné, že je úžasný, 
nepostradatelný pro chod skupiny a geniální. Ze 
začátku líčil, jak jsou lidé ve skupině úžasní, jak 
si pomáhají a najednou o skupině přestal mluvit. 
Na cílené dotazy doma odpovídal krátkou větou 
a jasně začal dávat najevo, že mluvit nechce.

Začal se chovat náhle zcela jinak, z pohledu 
zvenku se začal měnit i fyzicky, náhle zestárl 
a zchátral. Jeho oči se začaly lesknout a díval 
se tak trochu nepřítomně v dál. Začal použí-
vat slova typu „My se máme rádi… Máme Tě 
rádi…“ Často mluví v množném čísle a tam, kde 
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by jiný člověk použil slovo já, on začíná slovem 
My…… Ve své změně byl a nyní i je šťastný. 
Podobně se chovají lidé u kterých je jako nález 
při diagnóze vodorovné napojení. (Protože on o 
pomoc nežádá, tak se tato domněnka nedá ve-
rifikovat). Skupina mu začala vysvětlovat, že je 
skvělý léčitel. Do té doby se zajímal jen o páteř a 
ostatní orgány v těle znal jako běžný člověk ori-
entačně. Blíže se o jejich funkci nezajímal.

V současné době je touto skupinou zcela po-
hlcen. S manželkou se rozvedl. Paní ve skupině 
poslal na účet celé rodinné konto, s tím, že paní 
a skupina je potřebná a rodina si našetří. Bydlí 
v podnájmu a trvalé bydliště má na Městském 
úřadě.

V rámci jeho terapie zad se stala zajímavá 
věc. Nezapomněl grif, ale zcela ztratil citlivost 
na nalezení místa problému a jeho následné 
odstranění. Jakoby jeho zákroky zhrubly, nejsou 
tak „lehce, cíleně jemné“ a začaly být často bez 
efektu.

V současné době se pohybuje ve skupině, je 
pod vlivem vedení skupiny, přijal změnu ve svém 
životě i jejich myšlenkové pochody, prolnul s ní i 
s jejím prostředím, vzdal se svých hmotných 
statků, dostává od nich různé informace, mimo 
jiné i o své nenahraditelnosti léčitele, je svým 
způsobem šťastný a nežádá o žádnou pomoc.

Rodina se jen smutně dívá na jeho celkovou 
proměnu v podobě vnějšího psychického i fyzic-
kého chřadnutí.

Příběh třetí by mohl mít název: 
Jak lze lehce vydat nejenom peníze.

Tento příběh se spíše týká lidí všeobecně. 
Do podobného příběhu může dostat kdokoliv 
z nás, když se nechá přemluvit či zlákat nabíd-
kou, reklamou apod.

Je mi jasné, že lidé mají různé zdravotní po-
tíže z různých důvodů a lékařská péče je také na 
různé úrovni.

Zcela náhodou jsem se dostala k vyšetření 
pána, který přišel i s dcerou. Pána vyšetřovali 
paní a pán. Ani jeden z nich nebyl lékař. Měli 
k dispozici elektrotechnický přístroj, který měl 
změřit nedostatek minerálů v těle.

Paní, která obsluhovala přístroj, vysvětlila 
klientovi, že mu dokáže změřit nedostatek a 
přebytek minerálů v těle. Dokáže mu dát větší 
láhev tekutiny s tzv. základním přípravkem a 
menší láhev s cíleně vytestovanou kapalinou, 
která mu minerály v těle vyrovná do optimální 
hladiny tím, že si nalije doporučené množství 
přípravků do vany při koupání. Obsah menší la-
hvičky mu měl zaručit doplnění chybějících mi-
nerálů. Oba mu vysvětlili, že je údajně v klinické 
studii a klient na závěr dostal větší a menší láhev 
s přípravkem, kde bylo napsáno: Název příprav-
ku, léčebný přípravek do koupele a adresa na P.O. 
BOX.

Nikde nebylo napsané složení přípravku, 
kde a kdy byl schválen atd. Lahev nebyla v kra-
bici, kde by byl vložen příbalový leták jak bývá 
dobrým zvykem u každého léku. Na letáku je 
uvedeno mimo jiné složení léku, upozornění na 
případné nežádoucí účinky a hlavně je na něm 
uvedeno i u dovezených léků, že lék prošel kon-
trolou a schválením Státního ústavu pro kontro-
lu léčiv.

Jen pro informaci: Klinické lékařské studie 
jsou pod přísným dohledem lékařů, klienti chodí 
na nejrůznější testy krve, moči, potřebná lé-
kařská vyšetření apod. Jsou rozděleni na skupi-
ny, kde jedna dostává placebo a druhá léčebnou 
látku. Nikdo z přítomných lékařů a sester neví, 
kdo je v které skupině. Celé klinické studie jsou 
pro klienty zdarma. Zde pán na závěr zaplatil 
970,- Euro. Odnesl si 1litrovou lahev se základ-
ním přípravkem pro sebe i dceru a 2 menší la-
hvičky, též bez popisu obsahu.

O co se jedná zde? Proč se mi tento příběh 
dostal do této přednášky?

Popíši průběh vyšetření:
Pán se oblečený posadil na židli, se strojem 

byl propojen pomocí elektrod tím, že se zády 
opřel o plochou desku obalenou PVC, do ruky 
dostal dva kovové válečky. K přístroji ještě patřilo 
další vybavení v podobě měděné desky opřené 
z boku o stroj, kovové nádobky velikosti hrnku na 
čaj a kovové tyčky s rukojetí, která měla na konci 
plochou kulatou destičku s kouskem drátu v po-
době spirály. Od všeho příslušenství vedl drát do 
stroje. V malých zkumavkách označené čísly byly 
roztoky, v kterých prý byly rozpuštěny minerály. 
Více jsem se i při opakovaných dotazech o rozto-
cích nedozvěděla. Paní dávala postupně všechny 
ampulku do kádinky.

Stroj při vložení ampulky do kádinky přejel 
na displeji červeným světlem sem a tam, potom 
paní uchopila tyčku, přiblížila její konec k mědě-
né desce. Konec tyčky, který stejně jako virgule 
či kyvadlo snímal mikropohyby její ruky, se za-
hýbal. Sama tvrdila, že během „vyšetření“ pána 
je odblokovaná a na tyčku v ruce nijak nepůsobí. 
Moji pozornost upoutala informace, že kolega 
nemůže toto vyšetření takto provádět, protože 
se mu konec tyčky v ruce ani nepohne.

Z mého pohledu z venku hýbala zápěstím, 
což mne zaujalo. Dle druhu pohybu konce kovo-
vé tyčky směrem k opřené měděné desce o stroj 
řekla kolegovi, zda pán s příslušným číslem am-
pulky koreluje či nikoliv.

Proč to tady říkám? Měla jsem zvědavou 
otázku, co dělá stroj? Bylo mi řečeno, že si „na-
čítá informaci“ v kádince z ampulky. Jakou, jak? 
Na tuto otázku paní neuměla odpovědět. Zopa-
kovala mi, že si stroj „načítá informaci“.. Víc jsem 
se nedozvěděla.

Byla jsem zvědavá, zda pán dostane mimo 
tekutiny také nějaký zapsaný výstup o výsledku 
svého stavu a přehled o stavu minerálů ve svém 
těle, když už zaplatil nemalé peníze.

Dostal pouze všeobecné informační povídání 

o přípravku, v kterém se má koupat. Jméno cí-
leně neuvádím,ale budu pro zajímavost část 
letáku citovat:

Přípravek na koupání s obsahem solí a vzác-
ných prvků z Mrtvého moře ve formě proteino-
vých komplexů se silným léčebným a regenerač-
ním účinkem. Výrazně posiluje imunitu, rychle a 
komplexně regeneruje lidský organismus.

Přípravek je výsledkem výzkumu biologických 
vlastností některých sloučenin prvků vzácných 
zemin a prvků ze skupiny drahých a platinových 
kovů, tento výzkum trval 20 let, „základní část“ 
tohoto výzkumu byla ukončena v roce 2008. Způ-
sob použití přípravku má 3 fáze:

V první fázi je samotný přípravek širokospek-
trální a vhodný pro každého. Při preventivním 
používání se nevyskytují běžné respirační one-
mocnění. Například proti chřipce účinkuje mno-
honásobně lépe než očkování vakcínou proti 
chřipce. Zrychluje hojení ran a regeneraci orga-
nismu.

V druhé fázi je nutné absolvovat speciální 
lékařskou diagnostiku uvedeným přístrojem. 
Speciální přísadu použije pacient se základním 
přípravkem. Tato kombinace má léčebné i pre-
ventivní účinky. Zmírní průběh nebo zcela vy-
léčí nemoci vnitřních orgánů, nemoci krevního 
oběhu, vysoký nebo nízký tlak, chudokrevnost, 
záněty prostaty a močového měchýře, erek-
tivní dysfunkce, revmatické nemoci, artritidu, 
bolesti zad v kříži a kloubů, infekce a záněty 
kůže, lupenku, astma, alergie, ekzémy, všechny 
autoimunitní nemoci a podobně. Hojí rány po 
úrazech, regeneruje organismus.

Ve třetí fázi je nutné absolvovat též speciál-
ní lékařskou diagnostiku uvedeným přístrojem, 
vytestovaný přípravek se na kůži maže a je jako 
doplněk pro přípravky z fáze druhé.

Klient od paní dostal pokyn, kolik a jak často 
si má dávat které kapaliny do vany na 100 – 150 
litrů vody.
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Pána uspokojila a i potěšila slova, že se jedná 
o klinickou studii, i když nebyl vyšetřen u lékaře. 
Věřil tomu, že mu koupel v blíže neoznačené ka-
palině nemůže nijak uškodit, protože mu oba vy-
světlili, že „tekutina nalitá z velké lahve do vany 
s vodou se dostane při koupání „jen“ na povrch 
těla a pokožkou nepronikne, odebere přeby-
tečné minerály z povrchu pokožky a tekutina z 
menší lahve zase chybějící minerály při koupeli 
doplní proniknutím přes pokožku.“

Byl rád, že na základě výše uvedeného vyše-
tření mu kapaliny pomohou vyrovnat minerály 
v těle a byl ochoten vše dle pokynů udělat.

Já jsem asi trochu jiná, mne tato slova ne-
uspokojila, spíš mne zaujal pán a jeho důvěři-
vost. Je zajímavé, že uvedený pán není nezkuše-
ný mladík a má vysokoškolské vzdělání v oblasti 
veterinárního lékařství.

Je jasné, že celá aktivita nebyla od samého 
začátku průkazná, když nebylo provedeno řádné 
lékařské vyšetření na obsah minerálů v krvi před 
a s odstupem času po ukončení výše uvedené 
terapie. I nadále zůstávají otevřené na nikdy 
nezodpovězené otázky proč pán na tuto akci 
přišel (sám mi řekl, že se cítí dobře ještě před za-
čátkem akce), zda měl či neměl minerály v těle 
v pořádku, případně, kterých měl více a které mu 
chyběly?

Zde chci trochu apelovat na používání rozu-
mu u člověka, který by si měl ještě před tím, 
než se zúčastní pasivně nebo aktivně jakékoliv 
aktivity, pomocí které bude přebírat informace 
libovolného rázu do své psychiky nebo i před 
začátkem používání nejrůznějších přístrojů, za-
hájením neodborné meditace apod. měl předem 
ujasnit, co vlastně chce z jakékoliv aktivity, které 
se zúčastní nebo kterou začne provozovat, získat. 
Zda chce, aby případně někdo cizí manipuloval 
pomocí informací s jeho psychikou a on si takto 
získané informace nechal působit na organismus 
a zpracovával a ukládal si je ve svém EIS , nechal 

si jimi řídit fyziologické funkce organizmu. Znám 
lidi, kteří obcházejí a zkouší nejrůznější aktivity 
jen tak ze zvědavosti. Někdo hledá někoho nebo 
nějakou aktivitu, která by za něj vyřešila či mu 
pomohla vyřešit jeho stávající problém. Nezáleží 
na tom, zda jde o meditaci, tančení při meditaci, 
povídání si s kartáři, léčiteli, apod. Zde lze do-
plnit aktivit mnoho. Někteří z těchto lidí mají 
po absolvování zdravotní problém a někteří 
mají potíží víc. Nedají si poradit a myslí si, že 
další a další akce jim pomohou od potíží, které 
způsobily akce předchozí. Nebo někdo je scho-
pen i pokračovat v aktivitě, která mu zdravotní 
problém rozeběhla s tím, že to není pravda a on 
či ona po čase bude zdravější než na začátku.  
Na závěr ještě jednu zajímavost. Viděla jsem 
předvádění přístroje, který promítal v počítači 
obrázky z anatomického atlasu , kde byly navíc 
různé geometrické obrazce. Klient měl elektro-
du v ruce a na hlavě. Stroj prý přes své elektrody 
dokáže zharmonizovat a zlepšit zdravotní stav 
okamžitě pomocí informací, které vyšle přes 
elektrody do těla. Během akce se na anatomic-
kém obrazu v počítači měnily geometrické tvary. 
Údajně ukazovaly ihned zlepšený zdravotní stav. 
Zde se zase naskýtá otázka , která mne napadla 
hned při ukázce práce stroje. Pokud by podobné 
metody byly léčebné, měly by je zcela běžně am-
bulance v nemocnicích nebo se pletu? Pojišťovny 
by zcela rády ušetřily za drahé léky a operace.

Bylo zajímavé, že stroj harmonizoval i špatně 
zadané jméno a adresu. Jak je to možné? Na 
dané adrese prokazatelně nikdo toho jména 
nežije. 

Snažila jsem se zde popsat nejrůznější při-
jímání i používání informací ať již vyslovených 
nebo používaných v rámci přístrojů. Jsou přístro-
je, které pomáhají na nejrůznějších pracovištích 
ve zdravotnických zařízeních uzdravovat člově-
ka. Například v rehabilitaci, psychiatrii, na ope-
račních sálech apod.

Je třeba si uvědomit, že informace dokáže 
ovlivnit psychiku člověka kladně, ale i záporně. 
Tuto informaci si člověk vědomě nechá působit¨-
na svůj organismus a následně se dle aktuálního 
obsahu informace zaktivuje působení energetic-
ko informačních porcí v EIS na organismus.
Vždy si vzpomenu na slova mého moudrého tatín-
ka, který říkal: „ Pán Bůh dal člověku rozum a ten 
ho má používat“.
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