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Profesor traumatologie, chirurg a ortoped, lékař působící v Dubaji, Dr. Ramesh, učitel metody 
léčení odprogramováním, jehož seminářů jsem se mohl zúčastnit, říká: „ Nikdo nikoho 
nemůže vyléčit, každý se vyléčí sám. Lékař, léčitel či terapeut pouze vytváří podmínky pro to, 
aby „moje já“ mohlo správně pracovat. Po více než čtyřiceOleté praxi  odprogramovávám  to, 
co jsem se v minulosO naučil, abych mohl úspěšněji léčit lidi“. 
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1. Jsme energeHckým  tělem 

Byť si to většinou neuvědomujeme, jsme především energeOckými bytostmi. Naše tělo, naše 
myšlení, zdroje, které přijímáme proto, abychom mohli existovat, (ale i všechno kolem nás) to 
vše je ENERGIE uspořádaná prostřednictvím INFORMACE. Energie a informace tvoří tento 
svět! I když v současné době je ještě možné takovéto tvrzení považovat za sporné (naprostá 
většina z nás jsou odchovanci materialisOckého poje` světa), je mnoho a mnoho důkazů, že 
to tak opravdu je. Žijeme v době kvantové fyziky, jsme obklopeni úžasnou technikou 
napodobující principy existence živých bytos`, jen za`m v daleko nižších frekvenčních 
pásmech. Pro pochopení, že jsme vlastně ten nejúžasnější biologický počítač na této planetě 
a fungujeme na podobných principech, jen mnohem dokonaleji, jako naše technologie, je 
doba, ve které nyní žijeme, velice příznivá.  

Přesto je velmi ob`žné pochopit, že jsme takovou nejdokonalejší „skládačkou“, každý prvek 
v nás (kvantové čásOce, atomy, buňky…, ale i naše vědomí a myšlení) obsahuje vždy energii a 
informaci. Já sám jsem učil materialisOckou filosofii a psychologii. Nyní se za to musím 
omlouvat. A nebýt toho, že jsem prošel vážnou nemocí  -  syndromem chronické únavy, 
kterou klasická medicína dodnes neumí úspěšně vyléčit a stál na prahu smrO a jen náhodou 
jsem se setkal s informačně energeOckou léčbou, která mě vráOla do života, stál bych zřejmě 
na svých školských materialisOckých základech dosud.  

Plně chápu nedůvěru v léčebné metody, které se za`m na našich lékařských fakultách neučí. 
Navíc jsou velice jednoduché a levné. Když člověk ví jak, může je aplikovat sám. I toto samo 
přináší u mnoha lidí v takovouto léčbu nedůvěru. Co je levné a  dostupné  spojujeme s nízkou 
kvalitou. Máme představu, že s každým problémem přijdeme k lékaři, ten nám předepíše lék, 
či půjdeme na operaci a jsme vyléčeni! Vždyť si pla`me zdravotní pojištění, máme nárok na 
kvalitní léky! Zdraví není náš problém – od toho je lékař! Ale v tom se moc mýlíme! 

Medicína je opravdu úžasná profese. Stát se lékařem vyžaduje mnoho úsilí, schopnos` a 
inteligence. Bez lékařů, znajících dokonale anatomii člověka a způsobu využi` svých znalos` 
v jeho prospěch,  zdravotnického personálu, zdravotních zařízení a moderní techniky, bychom 
v kriOckých situacích nedokázali zachraňovat životy. Záchranná služba by nemohla existovat. 
Všude tam, kde jde bezprostředně o život má lékař nezastupitelnou úlohu! 

Většina nemocí a zdravotních problémů je však jiného charakteru. Nejde o minuty, hodiny a 
dny, ale člověk má na svou léčbu týdny a měsíce (a to pla` i u onkologických pacientů i u 
kardiovaskulárních onemocnění (není-li právě akutní stav infarktu, mozkové mrtvice či jiného 



�3

kolapsu) a dalších civilizačních chorob. Lidský organismus má neuvěřitelné schopnosO – jeho 
imunitní systém dělá zázraky! Jsme „samoopravitelní“!  

Potřebujeme k tomu energii a informaci. Náš imunitní systém pak vykoná své. Kde však 
příslušnou energii a informaci získat? Vždyť spolknout lék je pohodlnější a rychlejší. 

Už jsme si řekli, že počítače jsou nedokonalá napodobenina funkčnosO živých organizmů. 
Podívejme se tedy na to obráceně. Vezměme za základ počítač a odvoďme od něj člověka. 

Dnešní moderní počítače nepracují samostatně, pracují v sí`ch a jsou pro ně dostupné 
prakOcky všechny informace, které již někdo na internet vložil, či si svůj počítač k internetu 
připojil. Existuje tedy na této planetě rozsáhlá internetová síť, v níž jsou téměř všechny 
počítače dnes již propojeny. Dnešní počítač má také mulOmediální funkce. Můžeme sledovat 
hudbu, zprávy, filmy i sportovní či kulturní programy. Na internetu si můžeme ukládat i svá 
vlastní data a zabezpečit je heslem, aby ten, kdo heslo nezná, je nemohl užívat. EnergeOcké 
pole využívají i další (televizní společnosO, mobilní operátoři …) musí mít pásma, aby se vše 
„nepromíchato“ a moli jsme přijímat jen to, co si přejeme. V místnosO máme současně i více 
jak 500 televizních programů a přesto jsme schopni si vybrat právě ten svůj. To proto, že 
známe „adresu“ tedy místo, ke se příslušná informace v příslušném poli nachází. 

Naše technická zařízení pracují na frekvencích nižších, než je rychlost světla. Kvantová fyzika 
se zabývá rychlejšími frekvencemi. A v těchto pásmech se pohybuje energie, kterou 
využíváme a zároveň jí  sami jsme. Zahoďme nyní školskou poučku, že nejvyšší rychlos` na 
této planetě je rychlost světla. Připusťme, že na této planetě existují další pole.  

V první řadě energeHcké pole. Veškerý prostor  - nejen na Zemi, ale v celém vesmíru – je 
vyplněn energií. Vesmír je sice vzduchoprázdný, ale plný energie. Není volného místečka ve 
vesmíru, jímž by propadla špendlíková hlavička. Tato energie je životadárná. Bez její existence 
bychom okamžitě zemřeli. Spánek potřebujeme k tomu, abychom jí mohli čerpat. Čerpat jí 
můžeme i při meditaci, doplnit nám ji mohou také léčitelé – biotronici či prakOci 
rekonekOvního léčení a dalších  směrů, využívají ji ke své výživě bretariáni (nejedí fyzickou 
stravu).  Energie je vše, co tvoří náš organismus, naši pravou podstatu a naše skutečné fyzické 
tělo. Světlo je rezonance a komunikace v rámci těchto frekvencí mezi vesmírem a námi. 
Informace prochází přes tyto interakce s energií a světlem. Je to hmatatelné, měřitelné, 
můžete je skutečně cíOt. 

A je tu i vyšší pole - informační. Vše ve vesmíru a tedy i na této planetě vyzařuje energii a 
informace. Miliardy a miliardy informací každou vteřinu jsou zachycovány `mto polem. Vše, 
co jsme prožili, vše, co si myslíme a mysleli jsme si v minulosO, je v informačním poli. Náš 
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mozek je schopen vnímat jen nepatrný zlomek informací, kterými jsme nepřetržitě 
bombardováni. Také vše, co máme ve svém podvědomí je uloženo i v informačním poli. Malé 
dítě je s informačním polem provázáno, získává z něj informace zcela přirozeně. 
V informačním poli se nachází také náš epigeneOcký kód, tedy informace nadřazená našemu 
DNA.  Náš imunitní systém dokáže porovnávat, zda stav organizmu odpovídá geneOckému 
nastavení a pokud ne, dokáže to napravit. Neumí však sám opravit chybu v DNA.  

Avšak informace z epigeneOckého kódu mu i toto umožní! Malé dítě, dokud je přirozeně 
připojeno na informační pole, je chráněno proO onemocnění. Lidskými zásahy (například 
OČKOVÁNÍM) či změnou myšlení (nárůst EGA) se takový jednotlivec z informačního pole 
odpojí. A k tomu, aby bylo možné „nevyléčitelné“ choroby vyléčit  se k informačnímu poli 
opět musí připojit. V tomto případě ke svému epigeneOckému kódu. 

 Nad Informačním polem se nachází pole duchovní. Toto pole zahrnuje duchovní enOty. I 
s `mto polem se můžeme propojovat. Má obrovský význam pro naše léčení, avšak temaOcky 
přesahuje potřeby této publikace.  

Nejvyšší stupeň představuje pole zdroje. Je `m nejdůležitějším, bez něj bychom neexistovali. 
Ale i zde budu velmi stručný. Jde o substanci (lépe a vznešeně to neumím vyjádřit – 
v minulosO došlo k personifikaci a této nejvyšší inteligentní síle byl přiřazen pojem Bůh). Toto 
pole prolíná vším a všemi. Na něj není třeba se připojovat – jsme jeho součás`. Té čásO, která 
se nachází v každém z nás dávná personifikace jevů přisoudila jméno duše. Frekvenci, na níž 
zdroj kmitá, v minulosO přiřadili pojem láska.  

80% všech nemocí (ale i existenčních problémů) musíme vyřešit právě prostřednictvím 
energeOckého pole za využi` příslušné informace (ale nemylme se, na příslušnou energii i 
informaci se můžeme naladit také prostřednictvím zdravé výživy či přírodních vitaminů a 
minerálů provázených enzymy, tedy bílkovinou, nesoucí informace, kterou jsme nezničili 
tepelnou úpravou). Časem se někteří z nás mohou naučit energie i informace čerpat přímo, 
bez prostředníka, jímž je strava a stravní doplňky či voda (homeopaOe). A k poli zdroje, jež 
zásadním způsobem určuje, zda jsme zdraví, šťastní a spokojení, se můžeme snadno přiblížit, 
pokud frekvenci svého myšlení ladíme na frekvenci lásky. Máme-li rádi vše kolem sebe, 
nikomu nic nezávidíme, nemáme vůči nikomu zášť, jsme přející a milující (milovat musíme 
umět především sami sebe, abychom mohli milovat ostatní), tak okolí to cí` (sdílíme stejné 
pole) a je k nám vstřícné. Dostává se nám uznání, zdraví, štěs` i lásky ostatních.  

Tedy pouhých 20% zůstává klasické medicíně, do které laikové zasahovat nemohou. Jenže 
klasická medicína si nízkou účinnost svého působení ve zbylých 80O % neuvědomuje  
(nepřiznává) i tuto část považuje za svou doménu a svým působením, především v oblasO 
civilizačních chorob, zdraví lidstva neprospívá. 
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 Proto si dále řekneme jak na léčení našich neduhů a chorob především biochemickou a 
informačně-energeOckou cestou. Dříve ale můj pohled na rozdělení současných možnos` 
léčení. 

2. Jaký rozdíl je mezi klasickou a alternaHvní medicínou? 

(medicína znamená magická síla, tento termín má tedy blíže k šamanismu než 
k chemii) 

Chcete-li se zorientovat v léčebných metodách, zkuste pro tuto chvíli přijmout mé hrubé 
dělení, jež jsem si vytvořil při  studiu a prakOckém využívání „alternaOvní medicíny“. 

      

Klasická (nynější oficiální) medicína  

(využívající především chemických prostředků a moderních technologií) 

- AlopaHcká léčba neboli klasická medicína je nejrozšířenější terapeuOcký přístup, 
se kterým se setkal každý z nás. Alopaté neléčí člověka jako celek, ale léčí vždy 
poruchu konkrétního orgánu, většinou odděleně od ostatních fyzických a 
psychických problémů pacienta. Léčba je zaměřena na odstraňování důsledků 
nemoci, nikoli na její příčinu. Její další členění je velice rozsáhlé a vymyká se 
potřebám tohoto materiálu. 

- Biochemická léčba neboli obnova biochemického zdraví je směr, který musím 
zařadit do klasické medicíny, přestože lékařskou veřejnos` (včetně oficiálních 
míst) je přijímána s nepochopením. Zaměřuje se na léčení společných příčin 
nemocí a celkový zdravotní stav pacienta cestou podávání příslušných vitaminů a 
jako indikace úrovně zdravotního stavu slouží kontrola homocysteinu v krvi. Jeho 
snižováním dochází k akOvaci imunitního systému a postupnému vyléčení téměř 
všech autoimunitních i civilizačních chorob.  Má minimální náklady a lepší 
výsledky než alopaOe. Pojišťovny za`m tuto léčbu nehradí, proto pro pacienta se 
někdy jeví jako dražší. Dosažení výsledků je často pomalejší, než při radikálních 
zásazích alopaOe, avšak je odstraněna příčina nemoci a uzdravení má trvalejší 
charakter. Pro farmaceuOcké firmy je tento směr – z hlediska zisku – nezajímavý a 
zpochybňují výsledky. 
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AlternaHvní medicína  

(je to původní  či přírodní medicína) 

Má zpravidla Osícileté, praxí ověřené kořeny, využívá různé energeOcké metody, léčí 
přírodními prostředky i cvičením. Jde o tak rozsáhlý komplex léčebných metod (včetně hudby, 
barev, aromaterapie a mnoho dalších), že uvedu pouze charakterisOcké skupiny, v nichž 
zvýrazním  to, s čím jsem se osobně setkal. Čínskou medicínu ani Ajurvédu si netroufám 
zařadit a považuji je za komplexní systémy prolínajícími níže uvedenými směry. 

Z pohledu našeho současného zdravotnictví je zajímavé, že čínský lékař není hodnocen od 
výkonu, ale za prevenci. Čím méně má lékař  v přiděleném „obvodu“ nemocných, `m lépe je 
ohodnocen. Je pro něj kontraprodukOvní „hýčkat“ si nemocné. Do Číny začíná pronikat i 
západní klasická medicína – převezmou v Číně i metodiku Západu na oceňování lékařů? 

- Léčení kvantovými energeHckými poli )* vědomě užívám termín léčení, i když je určen medicíně  

Patří sem takové směry jako například  Biotronika,  Reiki, Tachyonové léčení prof. 
Wagnera, Léčebný kód Dr.Loyda, dále sem můžeme zařadit i metody, které 
uvolňují bloky průchodu energiím– TFT, EFT, akupresura, akupunktura. 

- Informační  léčení Přenos informace buď pomocí média (vody), nebo přímo 
z informačního pole. Sem patří HomeopaOe, Clusterová medicína,  AutopaOe, 
RekonekOvní léčení a ReconnecOon a můžeme sem zařadit i Detoxikační kůru 
Dr.Jonáše. 

- Spirituální léčba (je vhodná pouze pro vysoce duchovně vyspělé pacienty).  
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3. OBNOVA BIOCHEMICKÉHO ZDRAVÍ 

Homocystein je příčina autoimunitních nemocí. 

Na biochemických procesech, které nepřetržitě probíhají  v našich buňkách, stojí lidský 
život. Na tom, zda probíhají bezchybně závisí, zda je jedinec zdráv, nebo onemocní. 
V posledních padesáO letech lékařská věda pochopila bližší význam čásO těchto dějů a 
nabídla jejich výklad jako součást návodu, jak získat lepší zdraví. Do této skupiny nemocí 
s odhalenou příčinou patří i autoimunitní onemocnění.  

Medicína zde nabídla lidstvu zcela konkrétní vyložení příčin, od něhož se potom odvíjí   
léčení a samozřejmě i prevence celé této velké skupiny nemocí. ZnalosO lékařské vědy dnes 
umožňují předcházet vzniku Crohnovy choroby, ulcerózní koliOdy a dalších zánětlivých 
onemocnění střev s autoimunitním mechanismem vzniku. 

Tato a další autoimunitní onemocnění vznikají proto, že složení stravy, do kterého musíme 
počítat obsah mikronutrientů (vitamíny, minerály a stopové prvky), dnes již nenaplňuje 
biologické požadavky, které buněčná biochemie musí mít, aby mohla fungovat. Z mnoha 
faktorů, kterých je v naší stravě nedostatek, se zaměřme na to nejvýznamnější. Nejvyšší 
významovou kategorii vitamínů tvoří  tři vitamíny: kyselina listová, B6 a B12. 

Zdrojem prvních dvou vitamínů má být pro člověka zelenina a další přírodní plodiny. 
Tento zdroj vitamínů pro lidstvo v posledních padesáO letech velmi výrazně zeslábnul a ztraOl 
schopnost uhrazovat potřebu vitamínů pro naši buněčnou potřebu. Nedaří se vymyslet 
způsob, jak tento nedostatek nahradit jinak, než tabletami z lékárny. 

Jsou čtyři hlavní příčiny tohoto nevratného úbytku: vyčerpání minerálů z intenzivně 
obhospodařované půdy, kyselé deště, a zelenina, která se pro naši potřebu vypěstuje v jižních 
zemích a sklízí se tak předčasně, že nesOhne synteOzovat vitamíny, protože tyto syntézy 
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probíhají až v posledních dnech jejího dozrávání. Posledním ochuzujícím faktorem je 
průmyslové zpracování zeleniny do polotovarů a konzerv. 

Pro vznik autoimunitních onemocnění je podstatný nedostatek kyseliny listové a vitaminů 
B6 a B12. Před padesáO lety, kdy byl těchto vitamínů ve stravě dostatek, probíhaly 
biochemické procesy v úseku vzniku a přeměn aminokyseliny homocysteinu normálně podle 
přírodních zákonů. To znamená, že se většina vzniklého homocysteinu přeměňovala po 
splnění svých úkolů v neškodné látky. I za tohoto  ideálního stavu se malá množství 
homocysteinu dostávala do krve, kde se rychle vyvázala vytvořením vazebních můstků na 
volné bílkoviny cirkulující v krvi a nemohla vznikat žádná poškození. 

Poválečná generace, která se musela stravovat chudě, ale stravou bohatou na vitaminy a  
minerály je nyní zvýhodněna - její život se prodlužuje. NaproO tomu, jak uvádí prof. Strunecká 
a staOsOky USA to potvrzují, u dnešní generace je situace opačná. Přebytek nekvalitní stravy 
v současnosO způsobuje nejen civilizační onemocnění, ale i zkracuje délku života. Dnešní děO 
se nedožijí věku svých dědů. 

Dnes vidíme, že do buněk přichází ze stravy málo kyseliny listové a s jejím úbytkem klesá i 
množství stavebního materiálu pro syntézu bílkovin, které v krvi vychytávaly homocystein. 
Situaci zhoršuje nedostatek B6, který přispívá ke zvyšování množství nezpracovaného 
homocysteinu, jež přechází do krve, kde hledá bílkoviny, na které by se mohl navazovat. 
Nenajde-li žádné volně kolující v krvi, hledá náhradu, kde se dá. Tuto náhradu nachází na 
buňkách střevní sliznice, na buňkách š`tné žlázy, na nervových vláknech, na kloubním vazivu 
poškozeném revmaOckým zánětem a v dalších orgánech. Na „vyhlédnutou“ bílkovinu se 
připojí vazebním můstkem, čímž „vybranou“ bílkovinu „označkuje, to znamená, že změní její 
chemické složení. 

Tady jsme na stopě vzniku dalších autoimunitních onemocnění. Je jich velmi pestrá 
paleta. Některá onemocnění se vyskytují vzácně, jiná jsou častější. Důležité je, že 
mechanismus jejich vzniku je vždy stejný a příčina je jen jedna a vždy ta samá: vyšší hladina 
homocysteinu  v krvi! 

I když jde o změny zdánlivě nepatrné, jsou pro imunitní systém zásadní. Původně 
„známá“ bílkovina se pro něj změní ve vetřelce, kterého musí zničit. Toto poznání evokuje 
zásadní otázku pro léčení: Má se tato přirozená reakOvita imunitního systému násilně 
potlačovat stejnými látkami, jaké se musejí nasadit u transplantací orgánů, aby imunitní 
systém nemohl zničit transplantovaný orgán, jak se to dnes běžně děje?  Nebo se má 
zabezpečit dostatek hlavních vitamínů potřebných pro bezchybnou metabolizaci 
homocysteinu a syntezu malých čásOc bílkovin, které v krvi slouží jako „lapače 
homocysteinu?  
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Lidé s autoimunitním onemocněním, kteří dají přednost druhému a přirozenějšímu 
léčebnému postupu volí způsob, který je našemu organizmu vlastní.  Posílením svého 
imunitního systému, který jediný disponuje úplnými informacemi o stavu organizmu a může 
zahájit opOmální léčebný proces, aniž by k tomu potřeboval složitou diagnosOku a tělu 
nepřirozené látky. Jde o pozvolný, účinný, ale pomalejší proces, který dokáže působit na 
příčinu onemocnění na rozdíl od první možnos`, která se snaží potlačit důsledek. Jde o 
metodu, kterou mohou zodpovědní lidé využít prevenHvně sami, aniž by potřebovali 
podrobná zdravotní vyšetření.  

     Tuto metodu propaguje především primář MUDr. Karel Erben, který její aplikací dosahuje 
značných úspěchů. Na internetu, zvláště internetových televizí, lze nalézO řadu jeho besed a 
přednášek,  kde podrobně problemaOku vysvětluje i ukazuje na výsledky.  

Důsledky poruchy biochemického zdraví a  
jejich kauzální léčení 

Tato tabulka je sumarizací poznatků z více jak 12.000 vědeckých prací    

I. Primární prevence je prováděna `m, že se snažíme udržovat fyziologickou hladinu 
Hcy v krvi. Ta se individuálně liší, ale pro účely primární prevence ji můžeme 
považovat za 6 mmol/L. Za hranici relaOvní bezpečnosO považujeme 9 mmol/L. 
(Oficiální hranice stanoveny nejsou, názory některých autorů se liší a přesnost 
zpracování jednotlivých zdravotních laboratoří je +,- 4%.  Jako indikátor našeho 
zdravotního stavu je to však dostatečné. Zjištěním hladiny Hcy v krvi a jeho 
snižováním cestou přírodních vitaminů B6, B12 a kyseliny listové zabraňujeme 
dalšímu šíření chorob či poruch uvedených ve druhém sloupci, jež přerůstají do 

I II III

Vysoká 
hladina 

Homocystein
u 

(HyHcy)

- Poškození enzymů 
- Vznik volných radikálů 
- Ničení mitochondrií buněk 
- Neurotoxicita 
- Poškození imunity 
- Porucha syntézy proteinů a 
DNA 
- pH krve se posouvá do kyselé   
  reakce 

- Zvýšení cholesterolu 
- Zvýšení krevního tlaku 
- Zvýšené srážení krve 
- Tkáně netolerují glukózu 
- Poškození vaziva 
- Poškození neuronů 
- Deprese – agrese 
- Alergie, astma, autoimunitní 
  nemoci, 
- Infekce 
- Poruchy svalů, tkání 
- Genové mutace 
- Vznik a růst nádorů 
- Vznik obezity
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chorob a poruch tře`ho sloupce. 

II.  S poškozením a poruchami uvedenými v druhém sloupci pracují Poradny prevence 
civilizačních chorob (podáváním, vedle již zmíněných vitaminů, účinných přírodních 
potravinových doplňků, z nichž nejdůležitějšími jsou Aloe Vera a Kolostrum.) Žádný 
chemický lék nedokáže zasáhnout poziOvně ve sloupcích I. a II. Odstranění zde 
uvedených poškození a nemocí zabrání vzniku chorob uvedených ve sloupci III. 

III. Poruchy a poškození uvedené ve tře`m sloupci jsou důsledkem vysokého Hcy a 
přetrváváním poškození a poruch uvedených ve druhém sloupci. Prevencí 
onemocnění uvedených ve tře`m sloupci a jejich léčením farmakologickými produkty 
se zbývá současná medicína. Užíváním chemických léků s vedlejšími účinky, dochází k 
odstraňování důsledků (nemoc, bolest či porucha dočasně odezní), ale příčina zůstává 
a vede k dalším onemocněním. 

Zdroj: MUDr.Karel Erben HOMOCYSTEIN, civilizační choroby a biochemické zdraví, BONDY 2015   

Úprava tabulky pro účely této publikace Dr. Koliandr 

4. Informačně-energerické léčení 

Toto léčení, kterým je RekonekOvní léčení (ReconnecOve Healing ), jsem jako samostatnou 
kategorii v přehledu neuvedl, protože je unikátní `m, že v sobě zahrnuje informaci i celé 
spektrum léčivých frekvencí, které jsou na této planetě dostupné. Plnohodnotně jej lze využít 
vždy pouze při léčení jednoho klienta. Je to proto, že každá osoba vyzařující informace jež se 
zachycují v informačním poli, má jakýsi vlastní „idenOfikační kód“ a léčitel na principu 
rezonance cí`, že se informace spojila s příslušnou osobou (stejně jako správně naladěná 
struna kytary rozezní při brnknu` tutéž strunu kytary druhé). 

Informační napojení trvá zlomek vteřiny (jako když na PC provedu „Ctrl  v“), v dalším čase 
léčení pak teče léčivá energie, která je automaOcky  směřována na ohrožená místa. Není 
rozhodující, na kterou část těla léčitel právě působí – ten, dle svého citu, dbá, aby energie 
trvale proudila. Ta svůj cíl vyhledá dle již stažené informace a reakce imunitního systému. Jde 
o návrat k opOmální rovnováze. Je výsledkem interakce s komplexním spektrem léčivých 
frekvencí, které se skládá z energie, světla a informací. 

RekonekOvní léčení zcela překračuje tradiční léčebné techniky prostřednictvím energií, neboť 
nám umožňuje opusOt koncept a postupy techniky samotné. Není to ani terapie, ani léčba 
(byť ji ve svém názvu má), protože se nezaměřuje na symptomy. Je to něco mnohem, 
mnohem víc.  Při tomto působení nebudeme diagnosOkovat nebo léčit. Jednoduše se 
napojíme na léčivé frekvence, jimiž dosáhneme uzdravení, které je občas okamžité a má vždy 
dlouhodobý účinek. 

Za`mco věda i nadále zkoumá, jak celý proces funguje, RekonekOvní léčení je vědecky 
potvrzeno a zdokumentováno ve více než tuctu mezinárodních studií. Když léčivé frekvence 
působí na energii v našem těle, naše tělo vysílá a vibruje na vyšší úrovni světla. Bylo 
prokázáno, že restrukturalizuje naši DNA, což vede k emisi měřitelné vyšší úrovně bio-
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fotonického světla. Emeritní profesor Stanfordské univerzity Dr. William Tiller říká, že 
informace přenášené prostřednictvím léčivých frekvencí vytvářejí soudržnost a pořádek. 
Jinými slovy, vytvářejí větší harmonii a rovnováhu v našem těle. 

Máte-li, zdravotní problémy, které klasická medicína neumí řešit, pak rekonekOvní léčení je 
`m nejvhodnějším způsobem, jak se uzdravit. Považuji jej za vrchol léčebných možnos` na 
této planetě! A při tom jde o tak levnou a jednoduchou techniku! 

Proč není tato metoda masově nasazena ve světovém zdravotnictví?  Není vhodná 
k podnikání - energie je zdarma!! Není zaměřena na proces léčení, ale na vyléčení! Uvedení 
celého organismu do harmonické jednoty udržuje trvalé zdraví. Snižuje tedy poptávku po 
zdravotní péči. Plošným zavedením této metody do zdravotní péče přestane být zdravotnictví 
lukraOvním oborem a farmaceuOcký průmysl utrpí obrovské ztráty. Jen na chemoterapii, 
která neléčí, ale pacienty poškozuje, to představuje mnoho miliard v dolarech. 

Nejlepší výsledky při této práci mám s onkologickými klienty, s problémy pohybového 
aparátu, astmaOčka po léčení odložila dýchací přístroj a již se k němu nevráOla… Vše je však 
přísně individuální. Stejné příznaky a projevy nemívají stejné výsledky.  

Nelze výsledky zaručit. Přesto, že k rekonekOvnímu léčení nepotřebuji znát diagózu, hovořím 
s klienty, rozebíráme problémy a hledáme i psychické bloky, protože psychika a způsob 
myšlení má pro léčení nesmírný význam! Svým klientům posílám předem dotazník, abych se 
uměl připravit a sdílet problém z hlediska psychiky. Také doporučuji vyšetřit krev na 
homocystein i u klientů, kteří to speciálně nepožadovali proto, abychom viděli i měřitelný 
pokrok a jako výsledek neměli jen subjekOvní pocit. 

„Nevěřícím Tomášům“, kteří jsou přesvědčeni, že kdyby to opravdu fungovalo, tak je to 
k disposici v každé nemocnici, doporučuji  otevřít stránky www.jakseuzdravit.cz a na úvodní 
obrazovce si pusOt video „Rakovina – Konec jedné nemoci“. Zjis`, že vůbec není důvod, aby 
onkologická onemocnění byla světovým postrachem – i klasická medicína je umí vyléčit – 
přesto stále umírají lidé – a ne jen na rakovinu, ale především na chemoterapii! Výzkumný 
ústav buněčné medicíny v USA nejenže po dvaceOletém výzkumu vyřešil léčbu rakoviny, ale 
nasadil i tým svých pracovníků na to, aby zjisOl, proč jsou výsledky jejich práce odmítány. 
Zjištění jsou pro lidstvo alarmující.  

5. Co je zářící zdraví 

Autorem tohoto termínu „zářící zdraví“ je Dr. Norman W. Walker, anglický lékař, jeden 
z rozhodujících odborníků na oblast zdraví a výživy ve světě. Největší popularity dosáhl při 
svém působení v USA. Zkoumal předpoklady delšího a zdravějšího života. Za svou 70O letou 
výzkumnou činnost napsal mnoho knih, poslední z nich „Jednoduchá kontrola váhy“  ve 113 
letech. Když mu jednou klient řekl, že je moc hubený, že není dobrým příkladem, odpověděl: 
„viděl jste někdy tlustého závodního koně?  – já jsem závodní kůň!“ (Zemřel ve 116O letech 
jako soběstačný bez zdravotních problémů). 

http://www.jakseuzdravit.cz
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Zářící zdraví je vyšší stupeň toho, být  zdráv, nemít žádné bolesO a netrpět žádnou  chorobou. 
„Je to výjimečný zdravotní stav, kdy bez rozdílu věku máme stejný pocit, že jsme doslova 
nadměrně naplněni životem; máme touhu být akHvní daleko za hranice povinnoso 
všedního dne s neutuchajícím nadšením, neúnavnou energií a jasnou hlavou.“ 

Není možné pochopit, co je to být zářivě zdravým, jestliže jsme to ve skutečnosO nikdy 
nezažili.  

„Jen dobrý zevnějšek ještě neznamená dobré zdraví. Zářící zdraví je odraz dokonalé harmonie 
celého organizmu, jestliže je každá žláza a každý orgán dobře živen a držen v čistotě“, píše 
Dr.Walker. A také píše: „Jsi to, co jíš, na co myslíš a jsi tak starý – nebo mladý, jak se cí`š“. Sám 
o sobě říkal, že je bezvěký, aby se ho nikdo nesnažil dávat do škatulky podle let. 

Těm, kteří se rozhodnou navš`vit Poradnu prevence civilizačních chorob rád pomohu a pro 
ty, kteří chtějí své zdraví vzít zcela do svých rukou, připravuji  „manuál“, pomůcku, která jim to 
může krok po kroku usnadnit. 

Přeji všem, kteří to myslí se svým zdravím vážně, aby se dokázali správně 
rozhodnout 

Dr. Vladimír Koliandr 
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