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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, nám  říkal: 

„ Nikdo nikoho nemůže vyléčit, každý se musí vyléčit sám. Lékař, léčitel či 
terapeut pouze vytváří podmínky pro to, aby „moje já“ mohlo správně 
pracovat.“  
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Proč se mám léčit sám, když si pla[m zdravotní pojištění ? 

     Rok 2020 byl po všech stránkách pro nás výjimečný a poučný. Ukázal nám, jak málo stačí, 
aby se náš život neuvěřitelně změnil, náš blahobyt, pohodlí, ideály, svoboda, naše touhy, ale i 
zdroje obživy, to vše začínalo brát za své. 

     Jedna „malá potvůrka“ , jeden ze cca 400 koronavirů (a mnoho z jeho klonů) nám 
zkomplikoval život. Ne proto, že by byl nebezpečnější než ostatní, ale proto,    že naše vědomí 
nebylo na něco podobného připraveno, mnoho lidí podléhalo strachu (jejich buňky se 
dostávaly do stresu), vědecká a s ní i laická veřejnost se rozdělila na dva tábory. Jedna strana 
odmítala nesmyslná opatření, jež vedla k devastaci ekonomiky i společnosW a odmítala 
akceptovat i to, co mohlo být smysluplné. A druhá strana stupňovala nátlak. A všichni věřili, 
že mají pravdu. 

     Proč k tomu mohlo dojít? Protože lidé si nejsou vědomi odpovědnosW za své zdraví. Je vžitá 
představa, že pokud mi něco je, vyhledám lékaře a ten mě uzdraví, přece ho za to plaZme. 

     Jenže tak jednoduché to není: Bez naší akWvní spolupráce nám těžko někdo pomůže. A to 
nejdůležitější, co musíme dělat je prevence. Tím nemyslím očkování. Nemůžeme být proW 
Wsícovkám různých klonů virů či bakterií očkováni. 

Tím myslím, že se dokonale staráme o své tělo a víme, že jsme dobře připraveni na jakoukoli 
zdravotní obZž, snadno ji překonáváme a jen výjimečně potřebujeme vnější pomoc.  A nikdy 
nepropadáme strachu, který nám brání se snadno uzdravit. 

     Naše tělo je Zm nejlepším lékařem a lékárnou, které na této planetě můžeme nalézt.   Má 
úplné informace a je schopno si „vyrobit“ všechny látky, které pro své zdraví potřebuje.  

     Abychom mohli správně na své zdraví pohlížet a konat to, co považujeme za nejlepší, je 
třeba o možnostech, které máme alespoň něco vědět. 

     Nedozvíte se zde téměř nic o technikách jež používá zdravotnictví – lidské tělo je tak 
neuvěřitelně složité, že dodnes nebylo ještě vše objeveno a ani lékař neobsáhne léčbu 
„celého člověka“. 

     Půjdeme na to jinak. Na automat!  Když potřebujete odstranit vir z počítače, spusZte 
anWvirový program a ten automaWcky počítač vyčisZ, i když o programování nevíte vůbec nic. 
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1. JSME ENERGETICKÝM TĚLEM 

     Byť si to většinou neuvědomujeme, jsme především energeWckými 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 materialisWckého pojeZ světa). je mnoho a mnoho 
důkazů, že to tak opravdu je.  

     Žijeme v době kvantové fyziky, jsme obklopeni úžasnou technikou napodobující principy 
existence živých bytosZ, jen zaZm 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 obZžné pochopit, že jsme takovou nejdokonalejší „skládačkou“, každý 
prvek v nás (kvantové čásWce, atomy, buňky…, ale i naše vědomí a myšlení) obsahuje vždy 
energii a informaci. Já sám jsem učil materialisWckou 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. Stál jsem na prahu smrW. Jen 
náhodou jsem se setkal s informačně energeWckou léčbou, která mě vráWla do života. Nyní již 
vím, že nic není náhoda.  

     Plně chápu nedůvěru v léčebné metody, které se zaZm 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! 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, schopnosZ a 
inteligence. Bez lékařů, znajících dokonale anatomii člověka a způsobu využiZ svých znalosZ v 
jeho prospěch,  zdravotnického personálu, zdravotních zařízení a moderní techniky, bychom v 
kriWckých situacích nedokázali zachraňovat životy. Záchranná služba by nemohla existovat. 
Všude tam, kde jde bezprostředně o život má lékař nezastupitelnou úlohu! 
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     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 plaZ i u onkologických pacientů i u 
kardiovaskulárních onemocnění (není-li právě akutní stav infarktu, mozkové mrtvice či jiného 
kolapsu) a dalších civilizačních chorob. Lidský organismus má neuvěřitelné schopnosW – 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 funkčnosW živých organizmů. 
Podívejme se tedy na to obráceně. Vezměme za základ počítač a odvoďme od něj člověka. 

     Dnešní moderní počítače nepracují samostatně, pracují v síZch a jsou pro ně dostupné 
prakWcky 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 mulWmediální 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. EnergeWcké pole využívají i další 
(televizní společnosW, mobilní operátoři …) musí mít frekvenční pásma, aby se vše 
„nepromíchato“ a moli jsme přijímat jen to, co si přejeme. V místnosW máme současně i více 
jak 500 televizních programů a přesto jsme schopni si vybrat právě ten svůj. To proto, že 
známe „adresu“ tedy místo, kde 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 rychlosZ na 
této planetě je rychlost světla. Připusťme, že na této planetě existují další pole.  

     V první řadě energeccké 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 prakWci 
rekonekWvního 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 cíWt. 
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     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 Zmto polem. Vše, 
co jsme prožili, vše, co si myslíme a mysleli jsme si v minulosW, je v informačním poli. Náš 
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 epigeneWcký kód, tedy informace nadřazená našemu 
DNA.  Náš imunitní systém dokáže porovnávat, zda stav organizmu odpovídá geneWckému 
nastavení a pokud ne, dokáže to napravit. Neumí však sám opravit chybu v DNA. (Do 
epigeneWky patří též mysl, jak objevil buněčný biolog Bruce Lipton. A ta dělá zázraky. Umí 
změnit i DNA. Jde o „placebo“, říkají tomuto  medicínsky  „nevysvětlitelnému“ jevu lékaři)   

     Tedy epigeneWcké informace umožní i přepis DNA! Dítě, dokud je přirozeně připojeno na 
informační pole, je chráněno proW onemocnění. Lidskými zásahy (například OČKOVÁNÍM, 
anWbioWky ...) 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 epigeneWckému kódu. 

      Nad Informačním polem se nachází pole duchovní. Toto pole zahrnuje duchovní enWty. I s 
Zmto polem se můžeme propojovat. Má obrovský význam pro naše léčení, avšak temaWcky 
přesahuje potřeby této publikace.  

     Nejvyšší stupeň představuje pole zdroje. Je Zm nejdůležitějším, bez něj bychom 
neexistovali. Ale i zde budu velmi stručný. Jde o substanci (lépe a vznešeně to neumím 
vyjádřit – v minulosW 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 součásZ. Té 
jeho čásW, která se nachází v každém z nás dávná personifikace jevů přisoudila jméno duše. 
Frekvenci, na níž zdroj kmitá, v minulosW přiřadili pojem láska.  

     80% všech nemocí (ale i existenčních problémů) musíme vyřešit právě prostřednictvím 
energeWckého pole za využiZ 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. Jsou nositeli informace a energie, ve které  se v nás přemění.)  

     Časem se někteří z nás mohou naučit energie i informace čerpat přímo, bez prostředníka, 
jímž je strava a stravní doplňky či voda (homeopaWe). 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 cíZ (sdílíme stejné pole) a 
je k nám vstřícné. Dostává se nám uznání, zdraví, štěsZ i lásky ostatních.  
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     Tedy pouhých 20% (- 30%) zůstává klasické medicíně, do které laikové zasahovat 
nemohou. Klasická medicína si nízkou účinnost svého působení ve zbylých 70W - 80W % 
neuvědomuje  (nepřiznává). I tuto část považuje za svou doménu a svým působením, 
především v oblasW civilizačních chorob, zdraví lidstva neprospívá. 

      Proto si dále řekneme, jak na léčení našich neduhů a chorob především biochemickou a 
informačně-energeWckou cestou. Dříve ale můj pohled na rozdělení současných možnosZ 
léčení. 

2. JAKÝ ROZDÍL JE MEZI KLASICKOU A ALTERNATIVNÍ MEDICÍNOU? 

(medicína znamená magická síla, tento termín má tedy blíže k šamanismu než k 
chemii  a pojem „alternaWvní“, který se běžně užívá, bych nahradil pojmem 
„Přirozená“)  

     Chcete-li se zorientovat v léčebných metodách, zkuste pro tuto chvíli přijmout mé hrubé 
dělení, které není úplné a dotýkám se především toho, s čím jsem se osobně setkal. 

Klasická (nynější oficiální) medicína  

(využívající především chemických prostředků, chirurgie a  moderních technologií) 

Za zakladatele medicíny je považován řecký filosof Hyppokratés. Existuje     

               tedy vztah mezi filosofií a klasickou medicínou? 

     Samozřejmě, že ANO! Filosofické pojeZ přírody a člověka jako její integrální součásW má 
rozhodující význam na chápání nemocí a schopnosW a možnosW jejich vyléčení. A pro dnešní 
„Dobu jedovou“ (dle názvu knihy  prof.Strunecké) to plaZ dvojnásobně.  
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     Od pradávna byli lékaři zařazení do celospolečenského filosofického systému. První 
dochované písemné zmínky, vážící se k medicíně, jsou z roku 2100 – 2000 př. n.l., kdy 
nejstarší „lékařská kniha“ byla napsána na hliněných desWčkách klínovým písmem a 
sumersky. Obsahovala seriózní recepty k léčbě, jen současní botanici popsané přírodní léky 
nedokázali idenWfikovat. Z té doby archeologové nalezli i stavby domů s funkčními 
koupelnami a splachovacími záchody. Tedy hygiena (bohatších vrstev – jak je tomu i ještě 
dnes) vytvářela dobré podmínky pro zdraví a na tehdejší lidi nelze pohlížet jako na zaostalé. 

     Další dokumenty se zachovaly z doby cca 300 let mladší. Babylonský král Chammurabi 
vydal ve svém zákoníku 282 „paragrafů“ z nichž 9 „paragrafů“ se týká lékařství. Speciálně o 
odměnách a odpovědnosW chirurgů za svou práci s diferenciací léčení bohatého člověka, 
svobodného občana, či otroka. Ve staré Mezopotámii na počátku prvního WsícileZ př. n.l. již 
měli diagnosWckou příručku babylonských lékařů. Sestavil ji neznámý babylonský kněz, ale za 
autory byli považováni „bohové lékařství a zaříkávání“ Ea a Asalluchi (mimozemšZ učitelé?). 

     Více sepěZ filosofie a medicíny (medicína stále součásZ filosofie) nacházíme v anWce. 
Nejznámějším lékařem té doby je Hyppokratés (kolem r. 460 př.n.l.) Jeho přísaha (jejímž 
autorem s největší pravděpodobnosZ nebyl, ale začlenil ji do svých spisů), tvoří i dnes základ 

lékařské eWky. Řecký filosof Platón (427 – 347 př.n.l.) zařadil Hyppokratovy lékařské 
přístupy do systému přírodní filosofie. Hyppokrates požadoval (již před Platónem), aby 
každý lékař znal „celou přírodu“ dříve, než začne s léčbou pacienta. K pochopení 
vlastních příčin nemoci měl použít empirického zkoumání jednotlivých elementů. Jejich 
vyváženost (harmonie) je základem zdraví. Porušením harmonie vzniká nemoc. Vlastní 
léčba by měla obnovit původní „přírodní“ harmonii. Kvůli této tezi, která stále plaZ a 

nikdy nebyla zpochybněna, jsem sáhl do dávné historie. Jde o důležitý filosofický přístup k 
léčení člověka! 

     Dnes jsme v medicíně postoupili mílovými kroky dopředu. Ale stále je to o vyváženosW 
organismu a souladu s přírodou. S oblibou odkazuji na prof. traumatologie, chirurga a 
ortopeda Dr. Rameshe, jehož tezi jsem použil na Wtulní straně. Říká, že léčebné schopnosW 
jsou každému jedinci vlastní. Také uvedl, že jeho podíl např. na léčení zlomenin je zlomkem 
procenta léčení – umí srovnat kosW a vytvořit podmínky, aby mohly srůst. Ale to hlavní 
vykoná příroda (vnitřní síla člověka). 

     Abychom dokázali vytvářet co nejlepší podmínky pacientům, aby jejich imunitní systém 
mohl správně plnit svou funkci, musíme znát a respektovat, jak celý lidský organismus vlastně 

funguje. A zde filosofický přístup k chápání světa (i vesmíru) je zásadní. Musíme si položit 

základní filosofickou otázku : Co je prvotní? Hmota nebo vědomí? Dle odpovědi se filosofie 

dělí na dva základní směry: materialistický a idealistický směr. Oba směry mají ještě další 
členění. To ale z hlediska medicíny není podstatné.  
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     Zásadní je, jak chápeme člověka. Jsme tělem, které má vědomí?, nebo jsme vědomím, 
které má tělo? A zde je základní rozdíl mezi „medicinmany“ (těmi, kteří hlavní důraz dávali 
na medicínu, tedy „magickou sílu“, v dnešním pojeZ léčení energeWckými poli – a léčí 

so�ware člověka) a „alopaty“ (allos různý, pathos trpící – tedy léčení podáváním léků proW 
různým utrpením - léčí hardware člověka). Tento druhý způsob, který uspěl v ekonomické 
soutěži s medicinmany, se stal oficiálním způsobem léčení na západě a postupně začal 
využívat i termínu medicína také pro chemickou léčbu projevů nemoci.) 

     Tak tedy, abychom dokázali pomoci člověku se opravdu vyléčit , je zcela zásadní, zda 
z hlediska filosofického k člověku přistupujeme jako k tělu, které má i energetická pole 
(protože v tom případě léčením těla můžeme změnit i energetické poměry v něm), nebo 
energetickému poli, jež má tělo (protože odstraněním anomálií na energetickém poli 
můžeme odstranit i onemocnění těla.) 

     Já jsem si prošel dlouhou cestou, jež začala materialisWckým pojeZm, které jsem studoval 
na vysoké škole, až postupně, pod Zhou důkazů, informací i vlastních prožitků jsem přešel na 
druhý břeh. Nebyla to jednoduchá cesta – když se vracím ke knihám a dalším důkazům, které 
jsem měl jako materialista již k disposici, překvapuje mě, že jsem to již tehdy nepochopil. 
Dnes vím, že to nebylo možné – a pokud se člověk vrací k již prostudovaným materiálům, 
vždy ještě nachází něco nového a dokonce může mít i jiný pohled na danou problemaWku.  

     Jak tedy já vidím člověka integrovaného do systému zahrnujícího celý vesmír a jak k němu 
přistupuji z filosofického hlediska léčení nemocí? 

     Každý člověk je nesmrtelným inteligentním energeWckým systémem (vícedimenzionálním 
objektem, postaveným kolem čásW pravé anWhmoty – „Duše“ specifickým inteligentním 
informačním polem prolínajícím celý vesmír, pocházející z duchovního světa „Boha“) který po 
dobu existence na této planetě je funkčně propojen s fyzickým tělem. Fyzické tělo je součásZ 
celého našeho energeWckého systému. Vzhledem ke svým vibracím se pohybuje pouze ve ve 
trojrozměrném prostředí (výška šířka, délka).  

     Zbytek celého našeho energeWckého systému nás (lidské bytosW) vzájemně propojuje 
prostřednictvím jiných dimenzí. Žijeme v mulWdimenzionálním světě, ale máme výbavu pro 
trojdimenzionální svět, proto svými smysly – nezískáme-li výjimečné schopnosW – nemůžeme 
„vědecky“ ověřit celou naší existenci. Nevnímáme ji, další receptory máme „vypnuty“. Ale 
nyní již mnoho z nás, zvláště po 21.12.2020, postupně získává mulWdimenzionální schopnosW 
5. i vyšších dimenzí. 

     Celé naše tělo, fyzické i energeWcké – s výjimkou Duše (čásW anWhmoty) je z pohledu 
filozofického materialisWcké (je sestaveno z hmotné čásWce a informace – i kvantová 
energeWcká pole, tedy energie přesahující rychlost světla – jsou materiální povahy). Tedy 
pouze Duše, „sídlící“ v energeWckém poli mezi srdcem a solar plexus, je nehmotná.  
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     Z filosofického hlediska tedy Wsíce let opakovaná základní filosofická otázka je irelevantní. 
Hmota i vědomí jsou materiální, tedy hmotné. Ale jde jen o správnost formulace. Materialisty 
užívaná Leninova definice hmoty (z díla Materialismus a empiriokriWcismus) není úplná, byť 
se zdálo, že je všeobsažná – je postavena na schopnosW vnímat svět pouze ve třech 
dimenzích. Tedy snad přijdou noví filozofové, kteří dokáží úplně definovat, co je materiální a 
definovat anWhmotu z filozofického hlediska. 

     Nás však nyní zajímá medicína. Co tento přístup znamená z hlediska léčení člověka? 

     Především zásadní diferenciaci! Jednoznačně vymezit, kde stávající medicína je 
nenahraditelná (první pomoc, záchranná služba, řešení krizových situací, chirurgie, není-li 
jiné řešení ...), kde je prospěšná (diagnosWka, péče o člověka ...) a co přenechat zkušeným 
léčitelům (především práce s kvantovými energeWckými poli, práce s informacemi, práce s 
přírodními látkami ...) To je jen neúplný pohled.  

     Podstatou je spolupráce všech složek, tedy lékařů, léčitelů i terapeutů a dalšího 
zdravotnického personálu. Brzy k tomu dojde, ale je nutné překonat představy mnoha lidí o 
fungování jak našeho těla, tak i zdravotnického systému – a to může trvat až do generační 
obměny. 

     Ale už dnes existuje možnost – byť zaZm spolupráce lékařů a léčitelů skřípe - se 
rozhodnout pro způsob léčby dle stupně svého poznání a přesvědčeni. 

   Biochemická léčba neboli obnova biochemického zdraví  

     je směr, patřící do klasické medicíny, přestože lékařskou veřejnosZ (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 akWvaci imunitního systému a postupnému vyléčení téměř 
všech autoimunitních i civilizačních chorob.  Má minimální náklady a lepší výsledky než 
alopaWe. Pojišťovny zaZm tuto léčbu nehradí, proto pro pacienta se někdy jeví jako dražší. 
Dosažení výsledků je často pomalejší, než při radikálních zásazích alopaWe, avšak odstraňuje 
příčinu nemoci a uzdravení má trvalejší charakter. Pro farmaceuWcké firmy je tento směr – z 
hlediska zisku – nezajímavý a zpochybňují výsledky.   
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     Protože tato léčba je každému dostupná a může si snadno  nechat     udělat test na 
homocystein a příslušné vitaminy jsou také snadno   přístupné, věnuji se této metodě ještě v 
samostatné čásW.  

Alternacvní medicína  

(lepším termínem však je přirozená  či přírodní medicína) 

    Má zpravidla Wsícileté, praxí ověřené kořeny, využívá různé energeWcké metody, léčí 
přírodními prostředky i cvičením. Jde o tak rozsáhlý komplex léčebných metod (včetně hudby, 
barev, aromaterapie a mnoho dalších), že uvedu pouze charakterisWcké 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 výsledky. Tedy i prevenci! Čím méně má lékař nemocných, Zm lépe je 
ohodnocen. Je pro něj kontraprodukWvní „hýčkat“ si nemocné. Do Číny začíná pronikat i 
západní klasická medicína – převezmou v Číně i metodiku Západu na oceňování lékařů za 
výkon? Možná už v řadě oblasZ Číny tomu tak je. 

Léčení kvantovými energecckými poli   

  Patří sem takové směry jako například  Biotronika,  Reiki, Tachyonové léčení prof. Wagnera, 
Léčebný kód Dr.Loyda, metoda Kvantového léčení  Franka Kinslowa. 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 HomeopaWe, Clusterová medicína,  AutopaWe, RekonekWvní 
léčení a ReconnecWon a můžeme sem zařadit i Detoxikační kůru Dr.Jonáše. 

  Spirituální léčba (je vhodná pouze pro vysoce duchovně vyspělé lidi). Ten, kdo dosáhl  
potřebného stupně poznání, ji dokáže již využívat intuiWvně sám. Podrobnější popis 
přesahuje potřeby této publikace. 

   Existuje řada knih k této problemaWce. Nejhodnotnější, po čem je možné v současnosW 
sáhnout, je „Kurz zázraků“. Byl diktován „zdrojem“ (Zm, kdo všechno jest) dvěma americkým 
psychologům po dobu sedmi let – Dr.Helen Schucmanové, která diktát přijímala a Dr. Billovi 
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Theo�ordovi, který prováděl přepis. První vydání v češWně vyšlo v Plzni roku 2012, doWsk 
úplného vydání v roce 2020.  

    Není to publikace pro každého, jsou to 3 knihy a dodatky v jedné na cca 1.200 stranách. 
PrakWcká cvičení pro studenty trvají rok (365 lekcí, jedna denně). Je to kniha, kterou lze 
studovat celý život. Kdo jí zvládne, může léčit sebe i druhé pouhou myšlenkou.)* 

   )* Nejznámějším člověkem těchto schopností byl v první polovině minulého století 
Němec (narozený v Polsku) Bruno Gröning. Byl zázračný duchovní léčitel. Mezi lidmi 
zbožňovaný, oficiální lékařskou vědou nenáviděný.  

    Vedl množství soudních sporů o zákaz činnosW, protože ač neměl lékařské vzdělání a nebyl v 
lékařské komoře, tak, dle lékařů, kteří jej žalovali, neoprávněně uzdravoval lidi a připravoval lékaře o 
práci (léčil zdarma!!). Všechny soudy vyhrával. Avšak po dobu předběžných soudních opatření,  než 
byl vynesen rozsudek, léčit nesměl. Vyvolávalo to masové demonstrace potencionálních pacientů (dle 
dobových filmů to nyní lze přirovnat k současným  protestům proW vládním opatřením). 

      Zemřel v lednu 1959 v Paříži. Dodnes existují ještě jeho Kluby příznivců – a to  i v České Republice. 

3. OBNOVA BIOCHEMICKÉHO ZDRAVÍ 

Homocystein je příčina autoimunitních nemocí, uvádí Dr. Erben,  

já jej chápu spíš jako indikace nerovnováhy v organizmu. 

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 padesáW letech lékařská věda pochopila bližší význam čásW 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. ZnalosW lékařské vědy dnes 
umožňují předcházet vzniku Crohnovy choroby, ulcerózní koliWdy a dalších zánětlivých 
onemocnění střev s autoimunitním mechanismem vzniku, zdůrazňoval Dr.Erben. 

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 
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významovou kategorii vitamínů (z hlediska regulace homocysteinu) tvoří  tři vitamíny: 
kyselina listová, vitamin B6 a B12. 

Zdrojem prvních dvou vitamínů má být pro člověka zelenina a další přírodní plodiny. 
Tento zdroj vitamínů pro lidstvo v posledních padesáW letech velmi výrazně zeslábnul a ztraWl 
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 ovoce i zelenina, která se pro naši potřebu vypěstuje 
v jižních zemích a sklízí se tak předčasně, že nesWhne synteWzovat vitamíny, protože tyto 
syntézy 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 padesáW 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. NaproW tomu, jak uvádí prof. Strunecká 
a staWsWky USA to potvrzují, u dnešní generace je situace opačná. Přebytek nekvalitní stravy v 
současnosW způsobuje nejen civilizační onemocnění, ale i zkracuje délku života. Dnešní děW 
se nedožijí věku svých dědů. 

Vidíme také, 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 vitaminu 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 šZtné žlázy, na nervových vláknech, na 
kloubním vazivu poškozeném revmaWckým zánětem a v dalších orgánech. Na „vyhlédnutou“ 
bílkovinu se připojí vazebním můstkem, čímž „vybranou“ bílkovinu „označkuje, to znamená, 
že změní její chemické složení.)* 
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)*Tomuto stavu, spolu s užíváním uvedených vitaminů, lze předcházet i kontrolou střevního 
mikrobiomu (testem vzorku stolice) a cíleným doplněním střevních probioWk (prospěšných bakterií) a 
prebioWk (speciální vlákniny, jež je živnou půdou a výživou těchto bakterií). Toto je dále popsáno v 
samostatné čásW. 

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 (indikace) 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 reakWvita 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, probioWk a prebioWk, potřebných 
pro bezchybnou metabolizaci homocysteinu a syntézu malých čásWc bílkovin, které v krvi 
slouží jako „lapače homocysteinu?  

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 můžeme zahájit opWmální léčebný proces, aniž bychom k tomu potřebovali 
tělu nepřirozené látky. Jde o pozvolný, účinný, ale pomalejší proces, který dokáže působit na 
příčinu onemocnění na rozdíl od první možnosZ, která se snaží potlačit důsledek.  

Jde o metodu, kterou mohou zodpovědní lidé využít prevencvně sami, aniž by 
potřebovali podrobná zdravotní vyšetření.  

A kdo potřebuje mít jistotu, snadno si může nechat udělat test krve a mikrobiomu střeva.  

     Metodu snižování homocysteinu v krvi propagoval především primář MUDr. Karel Erben, 
který její aplikací dosahoval značných úspěchů. Na internetu, zvláště internetových televizí, 
lze nalézt ještě dnes řadu jeho besed a přednášek,  kde podrobně problemaWku vysvětluje i 
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ukazuje na výsledky. A úspěšnou metodu vyšetření a obnovy střevní mikroflóry má zase 
patentovánu RNDr. Ryšávka. I on má mnoho videí na interneu. 

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 Zm, že se snažíme udržovat fyziologickou hladinu 
Hcy v krvi. Ta se individuálně liší, ale pro účely primární prevence ji můžeme 
považovat za 6 mikromol/L. Za hranici relaWvní bezpečnosW považujeme 9 mikromol/
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 
chorob a poruch třeZho sloupce. 

II.  S poškozením a poruchami uvedenými v druhém sloupci pracují Poradny prevence 
civilizačních chorob (podáváním, vitaminů, účinných přírodních potravinových 
doplňků, z nichž nejdůležitějšími jsou Aloe Vera,  Kolostrum. MakrobioWka ...) Žádný 
chemický lék nedokáže zasáhnout poziWvně ve sloupcích I. a II. Odstranění zde 

I II III

Vysoká 
hladina HCY 

(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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uvedených poškození a nemocí zabrání vzniku chorob uvedených ve sloupci III. 

III. Poruchy a poškození uvedené ve třeZm sloupci jsou důsledkem vysokého Hcy a 
přetrváváním poškození a poruch uvedených ve druhém sloupci. Prevencí 
onemocnění uvedených ve třeZm 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 formy tabulky pro účely této publikace Dr. Koliandr 

Jak si mohu udržet opcmální hladinu homocysteinu  

v krvi nebo ji snížit SÁM? 

     Stačí k tomu navšZvit některou  z klinických biochemických laboratoří 
(nachází se v každé nemocnici či poliklinice) a nechat si udělat test na hladinu 
homocysteinu v krvi.  

     Je dobré si vybrat takovou laboratoř, kde toto vyšetření krve provádí běžně. 
Výsledek je závislý od kvality (čerstvosW) používaných chemikálií, rychlosW 
zpracování a zkušenosW personálu.)* 

     )*Existuje síť poraden „Vitamíny s příběhem“, kterou založila Mgr.Michaela Beitlová, 
(původně spolupracovala s Dr.Erbenem, než zemřel) a zde je možné se poradit a využít jejich 
smluvních laboratoří. 

 Toto vyšetření dokáží nahradit i někteří biotronici  kineziologickou metodou. 

Nebudete-li si vědět rady, můžete poslat dotaz na: prevencechorob@gmail.com 
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Homocystein (Hcy) se zjišťuje v mikromol na litr krve. 

     Na úpravu hladiny homocysteinu v krvi  vytvořil MUDr. Erben recepturu, dle které lékárny 
směs vitaminů a minerálů připravovaly. 

       Podařilo se nalézt výrobce, který tento přípravek začal vyrábět s názvem  Homocystein 
Vitality. 

Doporučené dávkování HCY Vitality: 

 Množství Hcy               6– 9            9 – 16             16 a více 

Vyšší, než doporučené dávkování uvedené na eWketách brát jen krátkodobě, nebo se poradit s 
lékařem. Tablety se berou po jedné 20 min před jídlem, nebo   1 hod. po jídle.  

Hcy Vitality (i další doplňky stravy) lze zakoupit v e-shop: hcy-vitality.cz 

Čtenáři této publikace, pro výhodnější cenu, mohou využít slevový kód 40 

6 - 9 Výborný zdravotní stav

9 - 16 Běžný zdravotní stav s drobnými problémy

16 a výše  Vážnější problémy, nejlépe navštívit poradnu nebo lékaře

Hcy Vitality s betainem 
(původní recept  na 
snížení)

 0 1x – 3x den 3x  den

Hcy Vitality s Aloe 
( recept na udržování 
stavu)

1x – 2x den
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4. INFORMAČNĚ – ENERGETICKÉ LÉČENÍ 

     Toto léčení, kterým je RekonekWvní léčení (ReconnecWve Healing), jsem jako samostatnou 
kategorii v přehledu neuvedl, přestože je unikátní Zm, že v sobě zahrnuje informaci i celé 
spektrum léčivých frekvencí, které jsou na této planetě dostupné. Tuto metodu přinesl Dr.Eric 
Pearl. 

     Plnohodnotně ji 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 „idenWfikační 
kód“ a léčitel na principu rezonance cíZ, že se informace spojila s příslušnou osobou (stejně 
jako se správně naladěná struna kytary rozezní při brnknuZ na tutéž strunu kytary druhé). 

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

     RekonekWvní léčení zcela překračuje tradiční léčebné techniky prostřednictvím energií, 
neboť nám umožňuje opusWt 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 diagnosWkovat nebo léčit. Jednoduše se 
napojíme na léčivé frekvence, jimiž dosáhneme uzdravení, které je občas okamžité a má vždy 
dlouhodobý účinek. 

     ZaZmco věda i nadále zkoumá, jak celý proces funguje, RekonekWvní 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-
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 rekonekWvní léčení je 
Zm nejvhodnějším způsobem, jak se uzdravit. Považuji jej za vrchol léčebných možnosZ na 
této planetě (s výjimkou duchovního léčení)! A při tom jde o tak levnou a jednoduchou 
techniku! 

      

Proč není tato metoda masově nasazena ve světovém zdravotnictví?  
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 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 lukraWvním oborem a farmaceuWcký 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, astmaWčka po léčení odložila dýchací přístroj a již se k němu nevráWla… Vše je však 
přísně individuální. Stejné příznaky a projevy nemívají stejné výsledky.  

     Nelze výsledky zaručit. Přesto, že k rekonekWvnímu léčení nepotřebuji znát diagózu, 
hovořím s klienty, rozebíráme problémy a hledáme i psychické bloky, protože psychika a 
způsob myšlení má pro léčení nesmírný význam! Je součásZ epigeneWky!  

     Svým klientům zpravidla posílám předem dotazník, abych se uměl připravit a sdílet 
problém z hlediska psychiky. Také doporučuji vyšetřit krev na homocystein (nebo to provedu 
kineziologicky) i u klientů, kteří to speciálně nepožadovali proto, abychom viděli i měřitelný 
pokrok a jako výsledek neměli jen subjekWvní pocit. V některých případech je důležitý i test 
na střevní mikrobiom, jak o tom budu psát dále. 

     „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 pusWt video „Rakovina – Konec jedné nemoci“.  

     ZjisZ, 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 dvaceWletém výzkumu vyřešil jeden 
ze způsobů léčby rakoviny, ale nasadil i tým svých pracovníků na to, aby zjisWl, proč jsou 
výsledky jejich práce odmítány. Zjištění jsou pro lidstvo alarmující. Předpokládám, že už rok 
2021 vám je rozkryje. Je v tom nenasytnost a touha ovládání. 

     Tedy informačně-energeWckým působením  dosáhneme propojení epigeneWky  (myšlení ve 
formě elektromagneWckého vlnění, které působí přímo na buňky a fotonových geneWckých 
vláken obsažených v energeWckém poli těla) s buňkami včetně DNA, čímž dochází k akWvizaci 
a sWmulaci léčebných procesů imunitního systému. Ten účinně zasahuje, kde je příčina 
problému. Odstraní ji tak, že se již nikdy neopakuje a přechází k řešení dalšího problému, 
dokud není vše odstraněno a člověk je zdráv. Imunitní systém může být ale někdy oslaben. 
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5. Jak zjisct, že můj imunitní systém funguje na 100%? 

          Co to tedy imunitní systém vlastně Je?  

  Vypůjčil jsem si definici z Wikipedie: (text kurzívou) 

„Bakterie a další jednobuněčné organismy mají imunitní systém určený k boji proW bakteriím, 
virům (bakteriofágům) a dalším nitrobuněčným parazitům. Obvykle funguje na bázi 
restrikčních enzymů, které vystřihují a likvidují DNA, kterou rozpoznají jako cizorodou. 
Eukaryotní buňky mají imunitní systém podstatně komplexnější, u mnohobuněčných 
organismů pak organizace a složitost imunitního systému stoupá, jeho součásZ jsou celé 
buňky, čásW orgánů, nebo orgány celé.  

V rámci mnohobuněčných organismů zajišťuje imunitní systém jednak likvidaci patogenů, 
jednak likvidaci vadných buněk a tkání, zejména pak infikovaných buněk, které by se jinak 
staly ložiskem infekce, a rakovinových buněk.“  

          

         Tlusté střevo – řídící centrum imunitního systému 

     Tuto velice důležitou tezi zase mám z knihy „Zdravá střeva“ vědců Lékařské fakulty 
Stanfordovy univerzity v Americe doc. JusWna Sonnenburga Ph.D. a Erici Sonnenburgové 
Ph.D.  PodWtulkem této knihy je: 

„Poznejte tajemství mikrobioty a získejte dlouhodobou kontrolu     

            nad svou VÁHOU, NÁLADOU  a  ZDRAVÍM“ 

     V minulosW jsem se věnoval poradenství lidem, kteří si potřebovali upravit svou hmotnost, 
většinou potřebovali zhubnout. Vycházel jsem z tehdejšího poznání, že nejdůležitější je 
regulace složení a množství stravy, pitný režim, pohyb a moWvace. 

     Využíval sem i potravinových doplňků firem, které se na redukci váhy specializovaly. Měl 
jsem radost z mnoha dobrých výsledků, přesto jsem měl i klienty, kterým nepomáhalo nic. 
Věděl jsem, že rozhodující je nastavení mysli klienta, což bylo součásZ mé práce (dnes vím, že 
myšlením lze ovládat buňky). Přes veškerou snahu jsem byl u cca 15% klientů zcela 
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neúspěšný. Trápilo mě, že nedokáži pomoci každému, tak jsem tuto práci vzdal. Myslel jsem, 
že Wto klienW jsou neukáznění. 

     Studoval jsem dál a pokračoval v léčitelství.  A objevil příčinu, proč jsem v některých 
případech neuspěl. 

    Do „skládačky“, aby byla kompletní, mi chybělo dbát na rovnováhu enzymů, které ukládají 
tuky a těch, které je uvolňují. Když tato rovnováha neexistuje, tak kdyby klient pil jen vodu, i 
tak místo hubnuZ může přibírat. 

   A kdo, mimo jiné, tyto enzymy produkuje? Největším podílem mikroorganizmy (mikrobiom) 
tlustého střeva. 

      A tak jsem zjisWl, že střevní mikrobiom, podílící se také na produkci i „hormonů štěsZ“ a 
mnoha a mnoha dalších, hraje významnou úlohu      i u těch, kteří se potřebují zbavit 
nadváhy nebo obezity.   

     Rozhodujícím pro správnou funkci imuntního systému člověka je tedy stav střevní 
mikroflóry. A samozřejmě i střevního nervového systému, který je relaWvně samostatným a 
disponuje stejnou inteligencí jako mozek. 

     O mikroflóře člověka (mikrobiomu) jsme se na vysoké škole  učili, že v lidském těle 
představuje hmotnost až 2,5 kg. Nyní to vědci přehodnoWli a uvádí se až 1,5 kg, což je 
prakWcky o řád nižší počet, ale i tak tyto organismy svým počtem přesahují počet buněk 
našeho těla. Je to tedy naše velmi významná součást, která v nás žije v přátelské symbióze a 
produkuje důležité látky, které ovlivňují naše emoce a léčebné procesy. Bez nich bychom 
zemřeli. 

     Mikrobiom každého člověka je jedinečný, tak jak oWsk prstu a zničíme-li jej anWbioWky, 
chemoterapií či dalšími jedy, nemůže plnohodnotně plnit své poslání. I když použijeme k 
doplnění běžná probioWka, jeho obnova může trvat měsíce, někdy i roky.  

Pokud tedy máme pocit, že naše imunita není v nejlepším stavu, dnes je již snadné si to 
ověřit. 

     Dr. Ryšávka (český vědec, mikrobiolog) vypracoval speciální metodiku testování stavu 
lidského mikrobiomu, kterou má doma i ve světě patentovánu. A laboratoř, v níž pracuje, 
zaZm jako jediná v ČR, tyto testy mikrobiomu provádí. 
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     Výsledkem je nejen vyhodnocení stavu, ale i doporučení jaké chybějící probioWka či další 
látky doplnit.  Z testu vyhodnoZ i biologický věk trávicího traktu. 

     Zájemce, pokud potřebuje střevní mikrobiom doplnit či obnovit, si může potřebná 
probioWka objednat a připravit přímo na míru.   

     RekonekWvní léčení také poziWvně působí i na střevní mikroflóru, která přijímá energie. 
Posiluje imunitní mikroorganismy a akWvuje je. Neumí ale doplnit chybějící látky či 
mikroorganizmy. A tak léčebné procesy mohou probíhat pomaleji. Proto udržování střevního 
mikrobiomu v dobré kondici je velmi důležité a uzavírá komplexní řetězec léčení. 

 Získání dalších informací, je možné dotazem na:  

prevencechorob@gmail.com 

Podívat se na video a objednat si probiocka i test lze na:  

jakseuzdravit.harmonelo.video/produkt 

(zkopírujte do prohlížeče, sám si h�p://  doplní) 

Pro výrazně nižší cenu je výhodné se zaregistrovat. Pro vlastní použiZ to k ničemu nezavazuje. V 
případě zájmu o spolupráci pište na výše uvedený e-mail. 
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6. PROBUĎTE PŘIROZENÉ LÉČENÍ VE VLASTNÍM NITRU 

       (Malá zjednodušená ochutnávka z osobního duchovního léčení) 

      Přenesme se tedy nyní na chvíli do představy, že naše tělo je ze 70W% energeWcké a tuto 
energii můžeme ovládat vlastním myšlením. (Ve skutečnosW i naše fyzické tělo je energií) 

     Konec konců – auta máme už dnes také napěchovaná elektronikou, kterou ovládáme 
hlasem - audiem (myšlenkou převedenou do vibrace vzduchu), takže  představa, že jsme na 
tom podobně, nemusí být až tak obZžná. 

     To, co vám zde popíši, jsem se naučil před šesW lety na semináři u  lékaře s čtyřiceWletou 
praxí, o němž jsem se zde již zmiňoval - Dr.Rameshe. 

     Je důležité si uvědomit, že až 80% energie, kterou získáváme z vnějšího prostředí (stravou, 
spánkem, meditací, případně přes léčitele) spotřebovává naše myšlení. Je to stav, který u 
většiny lidí probíhá nepřetržitě a málo kdo umí své myšlení zastavit. Ze své praxe vím, že 
největší poZže to činí ženám. Je ale nutné naučit se ovládat myšlení a umět jej i zastavit, 
vždyť Zm šetříme obrovské množství energie a nejen to. 

     Ale ještě vás musím upozornit, že to, co vám popíši, se až po vlastní praxi stává vaší 
pravdou. Proto, aby vám to fungovalo, nestačí převzít mou pravdu, tedy to, čemu věřím já, 
protože mi to funguje. Je nutné začít a prožít to sami. Na vlastním těle poznat, že to funguje. 
Tedy zvolit odpovědný přístup a teprve prožitek s výsledkem bude tou vaší pravdou. Ne 
návod, který vám někdo dá, ale vlastní emoce kterou získáte, přesvědčení o účinnosW,  vám 
zaručí funkčnost této velice jednoduché metody. Řadě mých klientů, vedle dalších metod, 
tato velmi účinně pomohla. 

To, co čtete, vidíte, slyšíte, je pravda (zkušenost) druhých lidí. Vaší pravdou se stane, pokud to 
prožijete a ztotožníte se s Zm. A v případě dále popisované metody odprogramování,  je 
vhodné jako první řešit problém, u nějž i dílčí výsledek je ihned patrný. Například zlepšení 
zraku (před léčením nepřečtete drobný text bez brýlí, po léčení ano), nebo třeba jen bolest 
kolena, či hlavy může po léčení přestat hned, (nebo se alespoň uWšit).  
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   Budete nadšení a vaší pravdou se stane tvrzení, že toto léčení opravdu funguje. A pak 
můžete přistoupit k léčení jiného, složitého problému (například i Alzheimerovy choroby), 
kde výsledky budou postupoval velmi malými krůčky. Budete pozorovat nepatrné změny, ale 
budete stále více z výsledků nadšeni. 

     Za léta, kdy jsme nepřetržitě programováni, jsme získali řadu programů, které nám škodí a 
i takové, které jsou nositeli nemocí.  Tato metoda je odprogramovaní škodlivých energií 
(programů), které problém, jenž jsme se rozhodli vyléčit, způsobují.  Bude to vypadat, jako 
vámi řízená meditace, či vnitřní rozhovor sami se sebou. 

     Velmi pohodlně se usaďte v místě, kde máte absolutní klid. Zvolte problém, který chcete 
vyřešit. Nemáte-li takový problém, zvolte harmonizaci fyzického a energeWckého těla, která 
vás udržuje v opWmální kondici. 

     Aby bylo možné posoudit výsledek, tak k aktuálnímu stavu problému, který chcete vyléčit, 
přiřaďte hodnotu 100%. Po léčení posoudíte, kolik procent ještě zbývá pro opakovanou 
léčbu. 

     Budete pracovat s vlastní vnitřní energií – „svým Vyšším JÁ“.  Tímto „svým Vyšším Já“ 
budete pohybovat svými myšlenkami uvnitř těla. Nepotřebujete pro to žádné vizualizace, 
žádnou speciální koncentraci. Stačí pouze pomyslet například: „Jsem ve svém žaludku“ a 
energie (vaše Vyšší Já) se tam ten moment opravdu nachází. V průběhu celého procesu je 
důležité dýchání.  

     Při zahájení léčení je třeba se 9x hluboce nadechnout a vydechnout nosem v tak rychlém 
tempu, aby vám to nečinilo poZže. A v místech, kam se v průběhu léčení dostanete, je 
vhodné prodýchávat (tedy nádech a výdech). Postupujte tak, abyste se dobře cíWli a délka 
pobytu ve vybraných energeWckých centrech, při jejich akWvaci, není tak zásadní, akWvují se 
už i Zm, že na ně pomyslíte.  

     Sedíte v pohodlné pozici, nepřekřížené nohy se lehce dotýkají podlahy. Ruce volně položte 
na svá stehna a zavřete oči. 

Myslíte si (to tučnou kurzívou co se nachází v uvozovkách):   
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- „Jsem ve svém čele“ (jste v řídícím centru těla,  9x nosem se nadýchnete a 
vydýchnete). 

- „Jsem na špičce svého nosu“ (setrváte několik vteřin, pokud nemíváte s nosem 
problém, pokračujete po nádechu a výdechu dál) 

- „Jsem ve svých rtech“ (trpíte-li paradentózou, můžete energii, kterou jste tam 
přenesli, cíWt na zubech. Pak je dobré setrvat zde cca 6 vteřin) 

- „Jsem na vrcholu své brady“ (i zde setrváte krátce dle potřeby) 

- „Jsem ve svém krku“ (dýchalo-li se vám těžce, pak by to již mělo jít mnohem 
lehčeji, prodýchnete a pokračujete dál). 

- „Jsem v horní čásc svého hrudníku“ (na několik vteřin se můžete zastavit  a 
prodýchávat, čisZte i své plíce). 

- „Jsem ve svém srdci“ (několikrát prodýchněte – nejde jen o výkonnou pumpu, ale 
o mimořádné centrum energeWckého systému, má 5.000x větší magneWcké pole 
než mozek a 60x větší elektrickou energii – je to i významný komunikační orgán – 
pobuďte zde alespoň 5 vteřin). 

- „Jsem v Solar plexus“ (jde o významné energeWcké centrum, nacházející se v 
místech, kde končí žebra – i zde prodýchněte dle potřeby, jak to cíZte). 

- „Přecházím do prostoru (nebo „Jsem“ v prostoru) mezi srdcem a Solar plexus“. 

Položíte si přes sebe ruce na místo mezi srdcem a Solar plexus, tedy pod 
srdce a nad 12té žebro. Dýchejte a snažte se směřovat nádech pod vaše 
ruce. A myslete si: „Potřebuji vyléčit ……. (např. své oči)“ 

- Myslete si: „Přecházím do místa, které je nejvhodnější pro vyléčení příčiny 
mého problému“ (můžete takto obecně, nebo jej můžete popsat – „přecházím do 
svých očí“). Zůstaňte takto a prodýchávejte, dokud vám je to příjemné. K léčení 
stačí několik vteřin. 

- „Vracím se zpět mezi své srdce a Solar plexus“ (jde o místo, kde se reálně  Vaše Já 
nachází. Poděkujte svému Já, vyvoláte si Zm příjemný pocit. „Děkuji za léčení“. 
Tím jste léčení ukončili. 

     Nyní prověřte, k jaké změně došlo, když původní stav měl 100% určete, kolik % je to nyní. 
Léčení se opakuje (1x i 2x denně – nejlépe před spaním), dokud neoznačíme problém nulou, 
tedy za vyléčený. 

     Zpočátku se při odstraňování škodlivých programů uvedeným postupem, můžete cíWt 
nepatřičně, připadat si jako někdo, kdo ztraWl rozum. Jenže pokud to i přes to budete dělat, 

                                         www.jakseuzdravit.cz 24



dosáhnete první „hmatatelné“ úspěchy, stane se tento systém vaším průvodcem po zbytek 
života. I když lze touto metodou vyřešit prakWcky všechny zdravotní problémy, nemusí se 
úplně vše hned podařit, ale při pravidelném využívání bude mizet jeden problém za druhým. 

     Máte cukrovku a zápasíte navíc s nadváhou? I s Zm si můžete pomoci sami. Jen občas 
budete muset zajít k lékaři, aby vám snížil dávky inzulínu, až jej nakonec vysadí.  

     Většinu problémů neodstraníte najednou, ale budete vidět, jak se stav stále zlepšuje a to 
je ten nejlepší motor pro to, aby váš imunitní systém pracoval na plné obrátky. 

     Moc si přeji, aby tento postup pomohl ke zlepšení zdravotního stavu velkému počtu lidí. Je 
to velmi jednoduché a tomu, kdo se s Zm ztotožní  a bude prakWkovat, udělá obrovskou 
službu a radost ze života bez bolesZ a nemocí. 

     Budu rád, když mi dáte zpětnou vazbu, jak vám toto odprogramovávání funguje (některá 
léčení jsou dlouhodobá). 

     Ale POZOR! Je to pouze jedna z velmi účinných cest, jak můžete vyléčit i to, co zaZm 
současná medicína neumí. (O řadě jiných jsem již psal.)  

     Nejde zde o jednorázovou akci, ale o proces spojený s vaším přesvědčením. Ne každý to 
dokáže. 

     Energie se chová jako voda. Máte-li plnou sklenici a přitéká do ní další voda, nevejde se a 
většina nové vody vyteče ven. Vy jste jednorázově odstranili negaWvní programy. Vzniklo 
volné místo – jaké programy tam přitečou? Já si vždy doplňuji lásku. 

     Aby vám tato metoda přivodila trvalé zdraví, musí se stát součásZ každodenního rituálu 
(stačí na ni – pokud se cíZte zdraví – v pravidelné době cca 2 minuty provádění harmonizace 
těla, tak, jako se někdo modlí). 

   A nezapomínejte i na hygienu svého fyzického těla – pohyb, zdravý vzduch, slunce a 
samozřejmě zdravou stravu – stačí kousek masa z vystresovaného zvířete a jeho stresové 
hormony se stávají vašimi, buňky se dostávají do stuporu, vy jste ve stresu a máte zase co 
léčit. 

     Žijte  tedy také zdravým životním stylem a vyhýbejte se i energeWckým jedům – pozor i na 
vhodný výběr televizních programů.  

7. CO JE ZÁŘÍCÍ ZDRAVÍ 

     Autorem tohoto termínu „zářící zdraví“ byl Dr. Norman W. Walker, anglický lékař, jeden z 
rozhodujících odborníků na oblast zdraví a výživy ve světě. 
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   Největší popularity dosáhl při svém působení v USA. Zkoumal předpoklady delšího a 
zdravějšího života. Za svou 70W 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 v nedožitých 117W letech jako soběstačný bez zdravotních problémů). 

   Na začátku 20. stoleZ napsal: „Problém, se kterým jsme dnes konfrontováni, zní: Jak dokážu 
zůstat zdravý a při tom zvládnout životní tempo, které v minulém stoleZ bylo ještě 
neznámé?“  

     Z dnešního pohledu je to úsměvné (přáli bychom si tehdejší tempo), ale při tom velmi 
poučné, protože to pro nás plaZ mnohonásobně! 

     A tady je další poučka: „Strava a duševní pohoda pracují ruku v ruce. Ta nejlepší potrava se 
stane pro tělo jedem, jestliže panují při jídle negaWvní pocity. Jestliže jsme unavení, rozčilení, 
ustrašení, žárliví, nebo jinak rozrušení, neměli bychom před uklidněním ani jíst ani pít… 
Jestliže jíme s požitkem, jsou všechny pocity konstrukWvní. Posilují duši a dávají tělu sílu a 
energii.“ 

   A to žil v době čistých a geneWcky nezaZžených potravin. „Doba jedová“ , jak jsem již použil 
označení dnešní stravy dle knihy prof. Strunecké „Jak přežít dobu jedovou“, vyžaduje ještě 
doplnění: Jezte chemicky nezaZžené, geneWcky neupravované, přirozeně dozrálé potraviny. 

      

Heslem  Dr.Walkera bylo : 

„Čerstvými syrovými šťávami k zářícímu zdraví“ 

   Jeho následovníci (žáci) Harvey a Marilyn Diamondovi, jsou známí svými knihami „Fit pro 
život“. V nich nejen rozvinuli jeho teorii, ale  doplnili  recepty na zeleninové a ovocné šťávy a 
další jídla. 

   Sám jsem, po vyléčení ze syndromu chronické únavy, pil dlouhodobě zeleninové a ovocné 
šťávy a musím potvrdit, že jak si člověk zvykne, je to ta nejúžasnější strava, jaká může být. 
Dodá tolik energie a pocitu lehkosW, vyžadující  fyzickou i duševní akWvitu, že pro dnešního 
člověka to je až nenormální.  

    Má to jen jednu nevýhodu: náročnost přípravy (a ráno před odchodem do práce hlučnost 
odšťavňovače či lisu). Dnes už to nedělám denně. Ale zažil a zažívám ten pocit o kterém dr. 
Walker píše. 

   Zářící zdraví, podle něj, je vyšší stupeň toho být  zdráv, nemít žádné bolesW a netrpět 
žádnou  chorobou. „Je to výjimečný zdravotní stav, kdy bez rozdílu věku máme stejný pocit, 
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že jsme doslova nadměrně naplněni životem; máme touhu být akcvní daleko za hranice 
povinnos[ všedního dne s neutuchajícím nadšením, neúnavnou energií a jasnou hlavou.“ 

    Není možné pochopit, co je to být zářivě zdravým, jestliže jsme to ve skutečnosW 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. 

     Já, ve svých 75W letech se cíZm tak, jak to Dr. Walker popisuje. NecíZm žádná fyzická 
omezení, mohu provádět jakýkoli sport, mám potřebu vybíjet si energii a být akWvní. 
Dopomohlo mi k tomu i  cvičení dle metody Dr. Norbekova, jehož kurz jsem absolvoval. 
Nemám pocit, že jsem starý, cíZm se mlád. 

A takový úžasný pocit přeji každému. 

 A JEŠTĚ BONUS Z LIDOVÉHO LÉČITELSTVÍ  

          (doporučeno Uzbeckými vědci a já se k nim přikláním) 

Jak získat imunitu proc COVID-19    

přirozenou cestou. 

     Protože mám léta ověřeno využívání česneku při nástupu virových onemocnění s 
výbornými výsledky, věřím Uzbeckým vědcům (z bývalého významného výzkumného 
zdravotnického ústavu SSSR), kteří otestovali a prověřili dávnou lidovou zkušenost. A s touto 
informací, kterou jsem získal na internetu, se dělím. 
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    Na jaře roku 2020, na vrcholu první vlny pandemie koronaviru publikovali vědecky 
podložené a mimořádně užitečné informace vědci z Taškentu, pod vedením Shukhrata 
KHALILOVA, kandidáta lékařských věd.⠀ 

     Podle této informace je hlavním nebezpečím  COVID-19 to, že především ovlivňuje 
imunitní systém. A teprve potom, na druhém místě, ovlivňuje plicní tkáň.  

     Časové zpoždění mezi těmito dvěma vlnami útoku je přesně to, čemu říkáme „inkubační 
doba“.⠀Často používáme slova jako „silná“ nebo „slabá“ imunita. Výše jsme si o imunitě 
psali. 

      Většina lékařů, z pohledu vědců z Taškentu, má velmi malou představu o struktuře 
imunitního systému a funkčnosti jeho jednotlivých částí a tak se k nim obrací.⠀ Tento text, 
zdůvodnění, je určen zdravotníkům, přesto tam ponechám terminologii, která nemusí být 
laikům jasná. Doporučení bude naprosto jasné. 

      Vysvětlují mechanismus působení COVID-19 na lidské tělo celkem pochopitelným 
způsobem.⠀ 

     Říkají, že 80% celého imunitního systému je koncentrováno ve sliznicích a 
submukózních vrstvách tenkého střeva  ve formě lymfoidní tkáně a jejích akumulací - 
Peyerových náplastí.)*  

     Lymfatická tkáň produkuje protilátky (lymfocyty T-, B-, G- atd.), jakož i různé typy 
imunoglobulinů. Protilátky lymfatickým systémem vstupují do dolní duté žíly, srdce a po 
průchodu plicním oběhem vstupují do systémového oběhu a jsou přenášeny po celém těle. 
Posiluje se tedy imunita tkáně, včetně vlastní tkáňové imunity plicní tkáně.⠀COVID-19, 
smíchaný s jídlem, během jídla vstupuje do střev a začíná ničit lymfoidní tkáň. Výsledkem je, 
že postižená lymfoidní tkáň přestává produkovat lymfocyty a imunoglobuliny. Tím je zničen 
imunitní systém a v důsledku toho je imunita tkání v plicích výrazně oslabena.⠀Od tohoto 
okamžiku začíná druhá vlna útoku koronavirů na již nechráněnou plicní tkáň, která se 
projevuje těžkou pneumonií, která může končit smrtí.⠀  

     V současné době jsou všechna protiepidemická opatření zaměřena na zabránění vstupu 
koronaviru do plic, což je v zásadě extrémně nákladné a prakticky neúčinné)**.⠀A všechna 
terapeutická opatření jsou zaměřena pouze na boj proti komplikacím, ve formě pneumonie.⠀ 
Je třeba si uvědomit, že COVID-19 je hrozbou po mnoho dalších let a desetiletí. To, co dnes 
máme, je jen první vlna pandemie. A takových vln bude mnoho. Současně jsou všechna 
preventivní a terapeutická opatření zaměřena na koronaviry lokalizované v plicích, zatímco se 
neprovádí žádný vliv na střevní koronavirus. Jinými slovy, „vozík je umístěn před koně.“⠀ 

     Existuje mnoho přírodních produktů, které mají nejen baktericidní vlastnosti ale také 
přímo ovlivňují viry a zabíjejí je. Nejúčinnější v tomto ohledu je ČESNEK.⠀A pokud vypijete 
denně 2/3 sklenice česnekové vody, pak okamžitě (!) vstoupí do tenkého střeva a začne 
okamžitě (!) zabíjet COVID-19!)***⠀Tím je dosaženo následujících efektů: - „zabitý“ 
COVID-19 přestává ničit lymfoidní tkáň tenkého střeva. Výsledkem je, že lymfoidní tkáň 
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nadále funguje správně, tj. produkují protilátky a imunoglobuliny;⠀- poškozený imunitní 
systém se rychle zotavuje a posiluje, což vede k významnému zvýšení imunity v plicní 
tkáni.⠀ 

     Nepřekonatelná bariéra vzniká pro COVID-19, ale také pro mikroby (stafylokoky atd.) A 
houby, které také představují významné nebezpečí v případě koronavirové pneumonie;⠀- pod 
vlivem „česnekové vody“ se v tenkém střevě odehrává velmi zajímavý sled událostí. „Zabitý“ 
a oslabený „česnekovou vodou“ COVID-19 není nic jiného než přírodní vakcína, přirozeně  
zformovaná uvnitř lidského těla.⠀ 

     Jak víte, vytvoření umělé vakcíny vyžaduje vysoce vybavenou a velmi nákladnou 
laboratoř a práci vysoce kvalifikovaného personálu. Práce na vytvoření umělé vakcíny 
pokračují po dobu 6-9 měsíců a průmyslová výroba je nákladná a časově náročná.⠀ 

     Po užití „česnekové vody“ se v tenkém střevě vytvoří přírodní vakcína za 30-40 minut a 
zcela zdarma; přírodní vakcína začíná aktivně vytvářet specifickou imunitu proti 
COVID-19.⠀Řetěz ničivých patologických jevů v lidském těle způsobených COVID-19 je 
tedy přerušen a zničen na samém začátku a nemá pokračování. Tělo nejpřirozenějším 
způsobem,  plánovaně, bojuje a poráží COVID-19. Současně je zcela vyloučen nouzový a 
stresující způsob boje  těla a plánovaným způsobem působí proti viru.  

     Výsledkem je, že vzniklá epidemie se zastaví během několika dní.⠀Užívání „česnekové 
vody“ jako protiepidemický protokol může být použit do jednoho dne v celé zemi u celé 
populace. Základní patogenní morfologický substrát úplně zmizí za jeden nebo dva dny.)**** 

Způsob přípravy „česnekové vody“ je extrémně jednoduchý.

1. Ráno se jeden (!) oloupaný stroužek česneku rozřízne na polovinu v příčném směru, vloží 
se do čajové konvice z porcelánu a zalije se vodou pokojové teploty. Asi 1 sklenice.

2. Večer je „česneková voda“ připravena k použití. Musíte konzumovat 2/3 sklenice 3-4 
hodiny po posledním jídle na noc, před spaním.⠀ 

3. Následujícího dne bude třeba postup přípravy „česnekové vody“ opakovat s novým 
stroužkem česneku.⠀ 

4. Pokračujte v užívání česnekové vody po dobu jednoho měsíce. Během této doby bude 
vytvořena specifická imunita proti COVID-19.⠀ 

R. M. Khaitov, B. V. Pinegin.
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Mé poznámky: 

)*Američané, z jejichž knihy „Zdravá střeva“ jsem v této publikaci citoval, tvrdí, že největší 
množství imunitních buněk se nachází v tlustém střevě. Zároveň ale říkají, že se jedná o 
nejméně probádanou oblast medicíny. Píší, že imunitní buňky mezi sebou „hovoří“ a v 
krátkém momentě se přemisťují po celém těle. Takže zřejmě Rusové a Američané v tom 
nemusí být v rozporu. A řídící systém představuje především neuronová tkáň. 

)**  Především jde o vysoké náklady na roušky, přestože jimi koronavirus snadno prochází. Jde ale i o 
drahá ekonomická  opatření. Kdyby to bylo opravdu akutní, pak by bylo třeba upravit výrobu, 
distribuci a konzumaci potravin a nápojů.       A bylo by to vůbec možné v celoplošném měřítku?

)*** U nás je běžně   COVID-19  chápán jako nemoc, zatím co virus, který ji způsobuje je 
koronavirus.

)****  Problém tady je, že antigenní testy  mají nízkou vypovídající hodnotu (cca 20%?!) a 
PCR testy  jsou sice přesnější, ale nedokáží rozlišit, zda zachytily pouze bílkovinu z RNA viru, 
nebo celý virus a u něj pak nerozliší, zda jde o živý nebo mrtvý virus. Takže i ten, kdo by se 
touto metodou vyléčil, může být označen jako pozitivní, byť má v sobě pouze mrtvé viry, které 
posloužily k vytvoření přirozené imunity.  Zatím není způsob, jak prokázat, že viry, které byly 
při testu objeveny, jsou živé nebo mrtvé. 

     Skutečný stav by zřejmě bylo možné zjistit metodou vyšetření střevního mikrobiomu, jenže 
ta, pro svou náročnost,  pro plošné využití není vhodná.

         Ani současné testování protilátek není stoprocentní – prokázalo se, že protilátky jsou 
rozloženy v celém těle (i ve střevech) , takže i ten, u koho nebyly zjištěny, může být vůči 
koronaviru imunní. 

          Takže i když tato  „česneková“ metoda funguje a je nejvhodnější ochranou, může být po 
vás požadováno očkování, budete-li potřebovat nějaké potvrzení  pro cestování či návštěvu 
kulturní nebo sportovní akce.
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