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Závěry. 1. U pacientů s chronickou pankreatitidou byl
zjištěn stav perzistujícího oxidačního stresu podle úrovně
malonového aldehydu, který probíhal při snížené úrovni antioxidantů fermentovaného a nefermentovaného složení a
přítomnost sekundárního imunodeficitu podle relativní supresorní varianty T-lymfocytopenie I-II. stadia.
2. Bylo zjištěno, že využití v komplexní léčbě nemocných
chronickou pankreatitidou 14-denního kurzu DENS terapie
podle navrhovaného režimu přispělo k výrazné regresi oxidačního stresu, zvýšení úrovně antioxidantů fermentovaného
a nefermentovaného složení a také k normalizaci ukazatelů
imunitního stavu (p <0,05).
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Martina Figurová

Kinezioterapia pri liečbe ischemickej
choroby končatín
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Abstrakt: Liečba ischemickej choroby končatín vyžaduje komplexný prístup. Popri revaskularizačnej liečbe – chirurgickej či endovaskulárnej a medikamentóznej terapii má svoj neoddeliteľný význam aj terapia fyzikálna, liečba pohybom, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v rozvoji kolaterálneho cievneho riečiska.
Abstract: Therapy of the limb ischemia must be comprehensive. It includes revascularization procedures- surgical or
edovascular treatments, as well as medical treatment. Very important is also the physical therapy, which is a key factor
in development of collateral vascularization.
Kľúčové slová: ischémia, kolaterály, klaudikačná vzdialenosť, záťažový test, intervalový tréning.
Key words: ischemia, collateral vascularization, claudication distance, stress test, interval training.
Úvod
Pri ischemickej chorobe končatín je prítomné ich nedokrvenie, ktoré vedie k ischémii a následnému poškodeniu alebo
odumretiu tkaniva zásobeného danou postihnutou tepnou.
Ischemický syndróm je spôsobený jednak nedostatočným
zásobením okysličenou krvou, jednak nedostatočným odplavovaním metabolických splodín. Kompenzácia ischémie býva
metabolická, ale i vaskulárna. Dochádza k vyššej extrakcii kyslíka z krvi a aktívnym cvičením, tréningom dochádza k určitej
anatomickej prestavbe svalových vláken i k zmene uvoľňovania energie z anaeróbneho na aeróbne. Výstavba kolaterálneho obehu je aktívnym dejom, nielen obyčajnou dilatáciou už
existujúcich ciev. Ide o hypertrofiu steny so zmnožením počtu
buniek. Čím vyššie je lokalizovaný tepenný uzáver, tým lepšia je možnosť bočného obehu. Pri pracovnej záťaži dochádza
k výraznému zníženiu periférneho cievneho odporu, najmä vo
svaloch, ktoré sú krvou prednostne zásobované, a to na úkor
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prívodu krvi do kože. Relatívna ischémia pri práci vytvára na
základe nahromadených vazodilatačných metabolitov opakované vazodilatačné podnety k tvorbe bočného – kolaterálneho obehu.
V približne v 90 % je príčinou chronickej ischemickej choroby končatín ateroskleróza. Častejšie sú ňou postihnuté dolné končatiny. Pri ischemickej chorobe horných končatín sú
etiologicky na prvom mieste vaskulitídy. Na podklade aterosklerotického procesu dochádza k postupnému zužovaniu
až uzavretiu priesvitu ciev. V akútnych prípadoch dochádza
k uzáveru tepny trombotickým procesom na podklade už prítomných stenoticko-okluzívnych zmien na cievach, alebo pri
embólii, kedy dochádza k uzáveru tepny zanesenou krvnou
zrazeninou- embolom aj na nepoškodených cievach z určitého zdroja v organizme (napr. zo srdca pri infarkte myokardu,
pri fibrilácii predsiení, z prítomnej srdcovej aneuryzmy, alebo
pri chlopňových chybách).
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imunitu. Ak už bolo veľmi zle, začali produkovať látky toxické
pre živočíchy. Antilopy to zaregistrovali a naučili sa, že „neinformované“ sú stromy v smere proti vetru a tie sú nezávadnou
potravou.
Univerzálny (neverbálny) jazyk života, ktorý umožňuje pozorovať komunikáciu medzi rastlinami a človekom spomína
aj Ignatenko [14]. Vo svojej knihe Škola života popisuje výskumy Dr. Backstera, Inštitútu psychologických vied v Moskve, ako aj iné pokusy amerických vedcov na Floride, ktoré
dokumentujú, že rastliny vnímajú svoje okolie, majú pamäť
a komunikujú. Pripojením rastlín na vnímavé zariadenia
podobné elektro-encefalogramu boli pozorované a zaznamenávané reakcie rastlín. Rôzne odozvy elektrických potenciálov boli sledované pri rôznych zážitkoch rastlín a rastliny ako svedkovia dokázali usvedčiť páchateľa zlého činu,
identifikovali klamstvo a podobne. Na základe prevedených
pokusov sa ukázalo, že rastlina nielen reaguje na signály inej
živej bytosti, ale je tiež schopná rozlíšiť individuálne parametre ľudského organizmu a po dostatočne dlhú dobu si tieto
informácie pamätať. Pre racionálne zmýšľajúceho človeka
možno trochu nepochopiteľné, ale aj takéto výsledky výskumu a skúsenosti s rastlinami má k dispozícii dnešná moderná
veda, aby zaujala komplexné stanovisko k životu rastlín.
Levašov uskutočnil experiment, pri ktorom zistil, že v prípade negatívnych a život ohrozujúcich zážitkov rastlina mení
svoje psí pole (ochranné energetické pole) [9]. Toto je podľa
neho jeden z nástrojov, ktorým rastlina komunikuje a zároveň je to jeden z ochranných prostriedkov, ktorými rastliny
disponujú. Zasadenie úderu stromom alebo inou rastlinou
pomocou úderu poľom sa nemusí prejaviť hneď, ale napriek

tomu vedie k poškodeniu útočníka na úrovni ducha (podstaty), čo sa neskôr prejaví oslabením organizmu a dokonca
chorobami. Každý organizmus sa tak bráni svojimi vlastnými
prostriedkami.
Komunikačným fenoménom dnešnej doby je internet. Niečo internetu podobné majú aj rastliny. Korene rastlín na celom
svete sú prepojené hubami žijúcimi v pôde – mykorízami. Vytvárajú sieťovinu, cez ktorú si vymieňajú živiny i informácie. Ak
by sme teda tento fakt zveličili, rastliny internet poznajú a využívajú už milióny rokov a my ani netušíme, čo za informácie
si vymieňajú.
Eniologický postoj k vedomiu rastlín
Eniológia predstavuje nový vedecký smer zameraný na
„jemné“ úrovne informačno-energetickej výmeny v prírode,
v spoločnosti. Nie je bežne akceptované verejnosťou a už vôbec nie racionálne a analyticky založenými vedcami, že existuje aj niečo, čo sa nedá chytiť do rúk alebo aspoň odmerať
nejakým prístrojom. Vedomie rastlín, ich citlivosť všeobecne
alebo vnímanie pocitov bežne spájaných s človekom, ako je
bolesť alebo dotyk, iste ku kontroverzným témam patria.
A pritom je to možno zbytočné. Podľa skúseností mnohých,
ktorí dokážu jemné úrovne vnímať, aj rastliny majú svoju auru
a tým pádom musia mať aj nejakú energiu. A vôbec, zákony
fyziky a chémie nás nepustia a energiu má všetko živé. Či aj
neživé?
Film Celestínske proroctvo krásne ukazuje, ako pozitívne
môžu rastliny vplývať na pozitívne a prijímajúco naladeného
človeka. Nebolo by to krásne, ak by sme prírodu všeobecne
a rastliny – jemnejšie organizmy v prírode – obzvlášť, viac

Obrázok 3: Rastlinná ríša skrýva v sebe množstvo záhad. Len pomaly človek odhaľuje jej zákonitosti hlbšie pod povrchom. Môže rastlina človeku pomôcť aj v jeho duchovnom napredovaní? Môže byť pre neho zdrojom energie, informácií?
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Zuzana Vaňková

chický zdravotní stav. Přičemž neuróza,
fyzická a psychická odchylka systému
od normálu se do mozku neukládá jako
myšlenka, nýbrž jako prožitek, který
zanechá fyziologickou stopu [2]. Proto
žádná psychoterapie, která se opírá o
jazyk, nemůže neurózu vyléčit. Dojde
pouze k úspěšnému potlačení a objeví
se zase někdy příště, až bude vhodná,
nebo spíše nevhodná chvíle [1].
Neurotický otisk psychické trauma
Všichni se rodíme se základními biologickými potřebami a většina z nás
umírá, po celoživotním boji, aniž své
potřeby uspokojí. Naše základní potřeby nejsou velké, stačí nám být nakrmeni, v teple a suchu a cítit lásku, hlazení
a klid, který napomáhá přirozenému
vývoji a růstu. Tyto potřeby jsou základní realitou malého dítěte a jsou k nim
přiřazeny i adekvátní reflexy, aby dítě na
realitu bylo vybaveno. Neurotický proces začíná v momentě, kdy tyto potřeby
přestanou být uspokojovány [5]. Malé
dítě neví, že by mělo být chováno, neví
co se děje pokud je samo v postýlce a
nikdo si jej nevšímá nebo, že by mělo
být odstaveno od matčina prsu a přitom
touží právě po matce a jejím doteku.
Z počátku dítě dělá všechno co je v jeho
silách, vede neustálý dialog s matkou
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pomocí zvuků, které zachytíme jako
pláč. Ale málokdy zachytíme odlišnost
a jasnost sdělení. Dále dítě natahuje
ruce k matce, protože touží být chováno, dává si ruce do pusy, když má hlad a
neustále nám ukazuje, že touží po tom,
aby jeho potřeby vzali rodiče na vědomí [4]. Pokud však nejsou jeho potřeby
uspokojeny delší dobu, dítě trpí neustálou vnitřní bolestí, dokud se mu nepodaří donutit rodiče, aby jeho potřebu
uspokojili nebo dokud nepotlačí bolest
tím, že svoji potřebu potlačí. Je-li bolest příliš silná, dítě může umřít, tak jak
se tomu běžně děje u savců v přírodě
[5]. Aby k tomu ale u lidí nedocházelo,
máme zabudovaný instinktivní manévr,
jehož cílem je potlačení přílišné bolesti a
ohrožení nás na životě. Jde o instinkt jádra buněčných soustav, za každou cenu
přežít. Organismus se tak rozdvojí, aby
svoji kontinuitu chránil. To však neznamená, že neuspokojené potřeby zapsané jako traumatický otisk zmizí. Síla otisku je udržena častokrát i po dobu několika desítek let skrytě v podvědomí. Aniž
bychom o tom věděli, může ovlivňovat
naše zájmy. Vědomí v pozdějším věku
sílí a velmi obratně dokáže takovouto
bolest potlačovat, proto je člověk nucen
tuto potřebu uspokojovat symbolicky.
Těm, kterým nebylo dovoleno v dětství
vyjadřovat své názory a častokrát byli

umlčeni bez vyslechnutí, mohou v pozdějším životě nutit druhé, aby mu naslouchali a rozuměli mu. Neuspokojené
dítě se naučí své potřeby skrývat a mění
v symbolické potřeby [2]. Proto není nic
výjimečného, že někteří klienti, kteří mají
nutkavou potřebu být těžkým kuřákem
(jsou jedni z dětí, které byli příliš brzy
odstaveni od matčina prsu). Jejich potřeba kouřit je symbolickou potřebou a
podstatou neurózy je snaha dosáhnout
symbolického uspokojení. Neuróza je
tedy symbolické chování, které člověka
chrání před přílišnou psychologickou
bolestí. Potlačujeme-li naše skryté trauma dlouho a intenzivně, není divu, že
organismus vstoupí do stavu neustálé
pohotovosti a cítíme tlak, napětí, které
nás nutí utéct z dané reality a přebíjíme
to jinými způsoby, například přílišnou
fyzickou aktivitou [3].
Neuróza vždy nevzniká tam, kde dítě
svůj první pocit potlačí, lze však říci, že
v tento okamžik začíná první neurotický
proces. Dítě se uzavírá postupně s každým dalším potlačeným pocitem, až
jednoho dne dojde ke kritické změně a
dítě se stane více neskutečným, než skutečným. Skutečné já, jsou skutečné potřeby a pocity. Neskutečné já je povrch
těchto pocitů, nutkavé chování, které se
stává fasádou, jež neurotici k uspokojení potřeb potřebují.

25

mačně-energetické hmoty prostřednictvím šedých a černých pásem elektromagnetického spektra mění přírodní
charakteristiky informačně-energetických potenciálů všech jemnohmotných
těl na necharakteristické, nevlastní,
netypické, negativní, biopatogenní, antiduchovní, antiduševní a antibožské
informačně-energetické potenciály, a
prostřednictvím bílých – rozšiřují a prohlubují přírodní informačně-energetické potenciály, umožňují vývoj a projev
člověka v podmínkách informačně-energetického dualizmu a informačněenergetické jednoty protikladů, záchranu a změnu identity člověka, člověku
přírodně vlastních a nevlastních zvláštností a vlastností zla a dobra, lásky a nenávisti, duchovnosti a antiduchovnosti,
duševnosti a antiduševnosti, božskosti a
antibožskosti atp.
Vývoj a projevy člověka na základě
nečisté šedé informačně-energetické
hmoty vytvářejí možnost pro postupnou změnu přírodních a jemnohmotným tělům vlastních informačně-energetických hmot na nepřírodní a
nevlastní, což značně mění charakter
informačně-energetického funkčního
významu jemnohmotných těl, zrychluje hromadění negativních příčinně-následkových informací až do množství,
od kterého začíná realizace negativních příčinně-následkových zákonitostí
vývoje člověka, což je vede ke snížení
potenciálních možností praktické realizace vlastností, zvláštností, schopností,
funkcí a funkčních možností, způsobuje
životní nezdary, krize, nemoci, nešťastný a neradostný život. Tyto špinavé šedé
informačně-energetické hmoty zpomalují evoluční, PSI-fenomenální, duchovní, duševní a božský vývoj, vytvářejí
podmínky pro současnou přítomnost
jak pro jemnohmotná těla přírodních a
vlastních, tak i nepřírodních a nevlastních informačně-energetických hmot,
což značně mění charakter informačně-energetické podmíněnosti vývoje
člověka. Čisté, příjemných a světlých
odstínů šedé informačně-energetické
hmoty mohou informačně-energeticky
zabezpečovat vývoj a projevy jednotlivých aspektů duchovních, duševních
a božských vlastností Stvořitele, Ducha
Svatého, Ježíše Krista a Panny Marie v
člověku. Přítomnost šedých informačněenergetických hmot v jemnohmotných
tělech umožňuje současně informačně-energeticky zrcadlit a projevovat se
jednotlivými aspekty duchovních, du-
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ševních a božských vlastností Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista a Panny Marie,
a také vlastnostmi antisvěta a zla, čímž se dosahuje dualizmu duchovnosti a antiduchovnosti, duševnosti a antiduševnosti, božskosti a antibožskosti, zla a dobra, lásky
a nenávisti a jiných dualizmů v člověku. Pomocí jednotlivých komponent šedých
informačně-energetických hmot přítomných v jemnohmotných tělech se mohou
stanovovat přímé informačně-energetické vzájemné výměny s červenými, oranžovými, žlutými, zelenými, blankytnými, modrými a fialovými pásmy elektromagnetického spektra fialového, růžového, bílého a zlatého jemnohmotného těla a s
informačně-energetickými poli Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista a Panny Marie. Pomocí šedého a černého pásma elektromagnetického spektra stanovuje šedá
informačně-energetická hmota přímé informačně-energetické vzájemné výměny s
informačně-energetickými poli antisvěta, zla, nenávisti, strachu, pasivity, mazanosti,
lži, falzifikace, agrese, násilí, antiduchovnosti, antiduševnosti a antibožskosti. Pokud
nejsou jemnohmotná těla dostatečně vyvinutá, nebo jsou dostatečně vyvinutá, ale

Přímé informačně-energetické vzájemné výměny šedé
informačně-energetické hmoty s jemnohmotnými těly
1–15 – jemnohmotná těla: 1 – červené tělo; 2 – světle zářivě červené tělo; 3 – oranžové tělo;
4 – světle zářivě oranžové tělo; 5 – žluté tělo; 6 – zelené tělo; 7 – světle zářivě zelené tělo; 8
– blankytné tělo; 9 – tyrkysové tělo; 10 – modré tělo; 11 – šeříkové tělo; 12 – fialové tělo; 13 –
růžové tělo; 14 – bílé tělo; 15 – zlaté tělo; 16 – informačně-energetická hmota šedého pásma
elektromagnetického spektra; šipky ukazují, se kterými těly a ve kterých pásmech elektromagnetického spektra má šedá informačně-energetická hmota přímé informačně-energetické vzájemné výměny (šedá informačně-energetická hmota uskutečňuje přímé informačněenergetické vzájemné výměny se všemi těly)
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ODBORNÉ ČLÁNKY A RUBRIKY

Rozhovor s Tomášem Pfeifferem
Tomáš Pfeiffer – 30. 8. 1953. Český filosof, léčitel, biotronik.
Je žákem a pokračovatelem filosofa a zakladatele biotroniky
pana Josefa Zezulky (1912-1992). V první polovině 90. let se
stal všeobecně známým díky pořadu Seance na TV Nova. Pracoval v komisi pro alternativní medicínu ministra zdravotnictví ČR. Zastával funkci mluvčího ČAOL. Je předsedou správní
rady Nadačního fondu Josefa Zezulky, s jehož pomocí v Praze
buduje a provozuje dům Biotronické centrum sociální pomoci
se zaměřením na zdravotní prevenci, zejména onkologickou
a biotronickou. Sídlí zde Duchovní univerzita Bytí, která byla
založena v Praze 30. 3. 1994. Probíhají zde přednášky, kde je
odpovídáno na dotazy návštěvníků. Vstupné je dobrovolné.
Přednášky jsou živě vysílány pomocí internetové televize BIOVID TV. Konají se i v mnoha dalších městech po celé České
republice. Založil nakladatelství TOMÁŠ PFEIFFER – DIMENZE
2+2 Praha, které vydává dílo Josefa Zezulky. Pořádá multimediální koncerty s názvem Společná věc na historický nástroj –
Vodnářský zvon, o kterém jsou první písemné zmínky z období
čínské dynastie Ming. V období let 2007-2016 se uskutečnilo
více než 400 koncertů s názvem Společná věc. Vydává knihy,
časopisy, CD a DVD nosiče, pravidelně publikuje. Je sponzorem umění, věnuje se pořádání pravidelných výstav. Pracuje
na projektech aktivní ochrany světového kulturního dědictví
UNESCO. Je představitelem Společenství Josefa Zezulky.
Jakou schopnost či schopnosti
máte, čím se projevují a jak je používáte?
Byl jsem vychován svým učitelem
panem Josefem Zezulkou v oblasti duchovní filosofie a biotronické léčby.
Obor biotroniky i filosofie BYTÍ vznikají
po roce 45. Má tedy 71letou tradici. Biotronické působení spočívá ve schopnosti
předávat, působit a formovat na úrovni
biopole pacientovy životní funkce tak,
aby nemoc ustupovala. Nezasahuji tedy
přednostně v oblasti hmotné (traumata,
zachování životních funkcí) nebo psyché
(duševní poruchy, hypnóza, sugesce).
Obor není všespasitelný, ale má
úspěch zejména u nemocí, kde je hlavní příčina v bioenergetické nedostatečnosti.
Co je podle Vašeho názoru základem Vaší schopnosti, kde sídlí a na
jakém principu se projevuje. Je nějakým způsobem měřitelná?
Vždy mě překvapuje nesamozřejmost pochopení toho, že sice plně přijímáme anorganickou hmotu a její energetický projev (radiace, el. pole, světlo,
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magnetismus, teplo atd.), ale na druhé
straně nám cosi brání v pochopení, že i
organická hmota má rovněž svůj silový
projev.
Logicky to jednodušší či primitivnější
vidíme nejdříve, snad proto se pokoušíme někdy zcela chybně aplikovat dosavadní velmi rozvinuté metody měření
anorganiky na organiku. Je to zásadní
omyl. Nová oblast žádá i adekvátní postupy a přístupy.
Co rozlišuje hmotu anorganickou a
organickou – jediné, je to struktura –
složitost. Stejné atomy uhlíku, vápníku,
fosforu a jak rozdílný projev ve složitosti.
Tak je tomu i s energiemi daných oblastí.
Biologické jsou nesmírně složitější než
anorganické. To naznačuje i směr budoucího vývoje měřících metod.
Pokud užijeme „anorganický“ silový detektor, získáme vždy jen nepříliš
relevantní informaci. Lepší to je, když
součástí „řetězce“ měření je „biologický
senzor“. Například před lety se zúčastnil
J. Z. v ústavu pro zkoumání vyšší nervové činnosti vědeckého experimentu,
kdy byl uzavřen v olověné komoře a
na pokyn experimentátora působil na

vzdáleného pacienta napojeného na
pletysmograf (přístroj, který měří vůlí
neovlivnitelné roztažení cévek). Vždy,
když J. Z. na pokyn zapůsobil, výchylka
dokázala verifikovat toto působení.
Shrnuto – biotronika používá vitální
biologické síly, které lze zatím nejlépe
pozorovat na základě interakce s živým
organismem, a lze jí plně nazvat duchovní léčbou.
Co by měla nebo mohla věda udělat pro to, aby takovéto schopnosti
mohly být objektivně popsány, prozkoumána jejich podstata, rozvíjeny
a být všeobecně využity ku prospěchu člověka?
V podstatě nic více než to, co provázelo cestu všech ostatních oborů. Často
i ony byly nejprve ostrakizovány, byla
popírána existence jejich samých základů, aby po často dlouhé a bolestné cestě byly přijaty jako samozřejmá součást
paradigmatu dané oblasti.
Situace v ČR je poněkud neobvyklá.
Odborná veřejnost dostává téměř výlučně jednostranné negativní informace. Mimo jiné Ministerstvo zdravotnictví
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80 % zažilo mimotelové zážitky.
66 % prijalo telepatické správy.
„Energetické bytosti (55 %) a bytosti podobné ľuďom“(54 %) sú podľa
účastníkov prieskumu najviac videné
bytosti.
Q 55 % opýtaných zažilo fenomén tzv.
„dier alebo posunov v čase“; (čas akoby zmizol a neexistoval).
Q 50 % opýtaných nahlásilo, že bolo
bytosťou mimozemskej inteligencie
vyliečené a uzdravené.
Q Väčšina opýtaných videla bytosť mimozemskej inteligencie viac ako 10
krát.
Q 35 % prežila zážitok blízko smrti.
Q 395 opýtaných verí, že boli účastníkmi „šľachtiteľského programu mimozemských civilizácií“.
Q 95 % opýtaných zažilo nejaký druh
„nadprirodzenej“ skúsenosti.
Q 100 jedincov nahlásilo MILAB, tzv.
únos uskutočnený vojenskou zložkou armády USA (respektíve armády
iných štátov).
Q 83 % opýtaných verí, že mimozemské
inteligentné bytosti sa nejakým spôsobom týkajú „duchovného sveta“.
Výskum ďalej ukazuje, že existuje
veľmi silný vzťah medzi tzv. zážitkami
blízko smrti a mimozemskými kontaktami. Je zaujímavé, že po skúsenostiach s
mimozemskými inteligenciami precháQ
Q
Q
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dzajú ľudia mnohými fyzickými a psychickými zmenami ako zvýšenie zručností týkajúcich sa mimozmyslového
vnímania, schopnosť vnímať energetické pole, vplyv na elektrické zariadenia,
(spontánne) uzdravenia, kontakty na
duchovný svet a mnohé ďalšie.
V tejto súvislosti chcem poukázať na
to, že až 80 % opýtaných zažilo pri kontaktoch s mimozemskými inteligenciami
mimotelové zážitky. Práve tento fakt je
pre mňa veľmi dôležitý nakoľko sa sama
mimotelovými zážitkami už viac ako 20
rokov zaoberám a skúmam ich.
O čom je knižka austrálskej vedkyňa a na čo boli zamerané výskumné
otázky harvardského astrofyzika?
Mary Rodwell, austrálska vedkyňa,
ufologička a expertka na kontakty s mimozemskými civilizáciami, je autorkou
viacerých kníh o mimozemských kontaktoch detí, ktoré autorka nazýva star
seeds. V súčasnosti práve vydáva ďaľšiu
knihu o kontaktoch s mimozemskými
civilizáciami, ktorej jednu kapitolu sme
vlastne písali spoločne, nakoľko je to
kapitola, ktorá pojednáva o mne a Michaelovi a našich, ale hlavne jeho skúsenostiach a kontaktoch s mimozemskými
inteligenciami. Kapitola bude niesť názov Interdimenzionálni cestovatelia a
na skoro 30 stranách porozpráva môj a

Michaelov príbeh hlavne o tom, ako súvisia mimotelové zážitky s interdimenzionálnym cestovaním a mimozesmkými
kontaktami.
Ďalej spolupracujeme s ex harvardským profesorom astrofyziky doktorom
Rudy Schildom, ktorý má záujem o informácie získané Michaelom na jeho
cestách mimo tela v rácmi našej ale aj
iných galaxií. Medzi otázkami, s ktorými
sa Rudy obrátil na Michaela, napríklad
bola aj tá, či vo vesmíre existujú tzv. dim
planéty, teda studené, temné nejasné planéty, na ktorých môže byť život.
Studené preto, že v ich blízkosti nie je
Slnko, ale inak môžu byť veľmi podobné
planéte Zem. Michael odpovedal, že za
planétou Pluto existuje jedna planéta,
ktorá má veľmi ostré, kruté podnebie.
Oceán na tejto planéte neobsahuje CO2.
Podľa Michaela vo vesmíre existuje tisíce planet.
Bude výskum nadácie FREE onedlho prístupný aj ľuďom na Slovensku a
v Česku a budu sa ho môcť zúčastniť?
Áno, je mi potešením oznámiť čitateľom, ako aj ostatným ľuďom, že dotazníky fázy číslo 1 a 2 prieskumu nadácie FREE práve teraz prekladám do
slovenského a zároveň českého jazyka.
Predpokladám, že za niekoľko mesiacov
budú tieto sprístupnené a teda aj ľudia
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Inzerce

Cena každého řádku (40 písmen včetně mezer) je 118 Kč (včetně DPH), první
řádek je vždy tučně.
Akční sleva na řádkovou inzerci do 12. čísla časopisu! Celý inzerát v délce
max. 320 znaků bez ohledu na počet řádků za jednotnou cenu 99 Kč (včetně
DPH) v tištěném vydání, nebo za 499 Kč – inzerát bude zveřejněn v tištěném
vydání, na internetové stránce časopisu až do vydání dalšího čísla a trvale
umístěn v souboru ke stažení s ukázkou časopisu, který je umístěn na webu
časopisu. Zadat inzerát můžete na naší internetové stránce www.eniologiecloveka.cz v odkazu Inzerce.

Reiki v potenciálu nové doby –
intenzivní kurz Ivy Kukačkové www.prirozenou-cestou.cz

Q

Škola celostní a přírodní medicíny
KAMATÉ v Praze a Č. Budějovicích přijímá nové studenty. Víkendové studium,
možnost akreditovaných oborů. Více na
www.skolakamate.cz. Tel.: 773 669 687

Q

Q FENG SHUI …mít život ve svých
rukou... * Feng Shui architektonické studie a návrhy * Harmonizace osobních
prostor * Feng Shui zahrady * Návrhy
firemního a vizuálního stylu * Rozvoj
osobnosti * Léčebné terapie * Pomoc v
těžké životní situaci * Konzultace – přednášky – školení. Iva Matyášová – poradkyně a lektorka metody Feng Shui. Tel.:
605 861 136, www.fengshuiplus.cz
Q Práca so srdcom, rozvoj intuície,
skupinové poradenstvo na ceste životom. Tréningy na rozvoj intuície, prednášky a diskusie zamerané na vlastný
rozvoj osobnosti. Pomôžem vytvoriť
vhodné prostredie, navediem otázkami, aby si každý sám našiel odpovede na otázky, ktoré ho trápia. Zuzana
Macková,
zanamackova@gmail.com,
0903/217135.
Q HLEDÁM KOLEGY KE SPOLUPRÁCI
pro šíření prakticky využitelných univerzálních informací. HLEDÁM NAKLADATELSTVÍ pro vydání knih s prakticky
využitelnou univerzální tématikou. Více
informací naleznete na www.astrojinak.
com V případě zájmu mě kontaktujte na
astrojinak2016@seznam.cz

www.pnpterapie.cz www.biorezonanceolomouc.cz

Q

Akční sleva též na plošnou inzerci do 12. čísla časopisu! Bližší informace
jsou uvedeny na naší internetové stránce.
L-COMPLEX H-TECHNOLOGY –
světová špička. Držitel Nobelovy ceny
za medicínu Dr. Ignarro ve své knize:
Program Ano NO (oxid dusnatý) skutečný zachránce života, došel k závěru, že
rozdíl mezi zdravím a nemocí je často
otázkou toho, na jaké úrovni NO ve vašem těle funguje. NO se může stát doslova otázkou života a smrti. Viz str. 51.
Díky mé technologii, která je výrobním
tajemstvím (proto Hricik Technology),
se podařil produkt, který má vynikající
výsledky při léčbě chronických nemocí
(např. kardiovaskulární, rakovina, inkontinence, infekce). Objednávky na
hricik@stonline.sk, +420 603 231 253,
+420 702 946 420, +421 905 256 038.
RNDr. Vladimír Hricík, CSc.
Q

Máte již horoskop od profesionála? Vlastní namluvený horoskop od Víta
Kuntoše můžete získat jako nahrávku
mp3 a poslechnout si jej z pohodlí domova. www.astrolog-terapeut.cz
Q

www.kineziologiebrno.cz Máme
více než 16 let praxe v tradičních způsobech uzdravování těla i mysli. Nabízíme
odblokování stresu metodou One Brain,
Bachovu květovou terapii, transformační masáže, cvičení pro posílení pánevního dna… Více najdete na našem webu
www.kaicentrum.cz
Q

WWW.CESTANADEJE.CZ Pomáháme vám měnit životy. Kurzy a semináře
v Čechách a na Slovensku
Q

Intenzivní kurz cítění energie je
zaměřen na poznání energií. Obsah kurzu: napojení se na vnitřní léčivé energie,
energetické vidění, očista a ochrana
prostor, ochrana pomocí energetických
předmětů, harmonizace čaker, čištění
aury a její léčení, magnetické léčení –
vnitřní orgány, psyché a další. www.kridlaandelska.cz
Q

Ilona Regina Grimová, profesionální astroložka, numeroložka, kartářka a
lektorka. Poskytuji poradenství, konzultace a pořádám kurzy. Specializuji se na
vztahy, karmu a minulé životy. Kontakt:
www.tajemstviastrologie.cz, e-mail: vestirna@tajemstviastrologie.cz
Q

OBJEVTE SVÉ KOUZELNÉ JÁ. TOČÍTE SE V KRUHU A NE A NE NALÉZT TEN
SPRÁVNÝ SMĚR? Chcete konečně porozumět tomu, co se Vám v životě děje?
Spolu nalezneme ten správný směr.
Mým úkolem je navést a hlavně naučit, jak pracovat na sobě. Objevte skryté, dosud nepoznané kouzlo. Každý ho
máme. Kurzy, semináře, terapie – Markéta Šírková, www.mekouzelneja.cz, tel:
734 442 601.
Q

Miloš matula

THOVT

Hermetické meditační karty
v prodeji od září u dobrých knihkupců
člověka č. www.milosmatula.cz
11, 2016 © Sovenio s.r.o.
čiEniologie
na e-shopu
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Pravidla publikování v časopisu Eniologie člověka
Akademikové, profesoři, docenti, asistenti, laboranti, aspiranti, studenti a jiní odborníci mají stejná práva
na zveřejnění svých vědeckých a vědecko-odborných článků v časopisu Eniologie člověka, pokud dodrží zde
uvedená pravidla. Vítáme též návrhy na spolupráci od autorů, kteří jsou obeznámeni, mají co sdělit nebo se chtějí
vyjádřit k jakémukoliv tématu souvisejícímu se zaměřením časopisu. Neodmítáme ani kritické a polemické články,
pokud jsou dodržena etická pravidla publikování a komunikace.

Parametry a požadavky
na všechny zveřejňované materiály

Články, které nespadají do kategorie vědecké nebo vědecko-odborné, zveřejňujeme zdarma a nevyplácíme
za ně honorář. Autoři všech článků zveřejněných v časopisu Eniologie člověka nebo na jeho internetové stránce
plně zodpovídají za důvěryhodnost a původ faktů, citátů,
fotografií, obrázků, tabulek, vlastního jména, stylistiku výkladu aj. Eventuální spory o autorská práva daného obsahu se proto v případě soudního sporu týkají osoby autora,
nikoliv časopisu Eniologie člověka.
Q

Q Text a doprovodné materiály musejí být redigované
a zkontrolované. Redakční rada si vyhrazuje právo odmítnout články s výraznými redakčně-stylistickými nedostatky.
Q Články musejí být původní, autorské. Jejich první uveřejnění by se mělo uskutečnit v našem časopisu – není
však nutnou a nepřekročitelnou podmínkou. Po jejich
vydání může autor se svým textem libovolně nakládat.
Články jsou vždy dílem a duševním vlastnictvím autora, autor dává souhlas s jejich zveřejněním v časopisu
Eniologie člověka, popř. i na jeho internetové stránce.
Q Materiály prosíme zasílejte na CD, DVD nebo na e-mail
info@eniologiecloveka.cz ve formátu MS Word, formát
stránky A4, velikost písma 12, typ písma Times New Roman, řádkování 1, všechny okraje 1,5 cm, s obsahem do
6 stran včetně literatury. Jestliže bude délka článku převyšovat 6 stran, je možné jej vydat v maximálně dvou
částech. Rozsah jednoho článku je tedy maximálně
12 stran A4.

Parametry a požadavky na zveřejňované
vědecké a vědecko-odborné materiály
Q K publikování jsou přijímány články eniologického
charakteru z oblasti parapsychologie, psychotroniky,
valeologie, duchovnosti člověka, holistické medicíny,
zdravého způsobu života a jiných oblastí. Snahou je
nabídnout prostor vědecké, odborné a částečně i obeznámené veřejnosti pro publikování informací z těchto
oborů, jež jsou dosud vědecky a odborně málo popsané
a vyžadují ještě dlouhý, náročný, kritický a přesný vědecký výzkum.

Všechny parametry a požadavky na zveřejňované materiály jsou uvedené
na internetových stránkách časopisu www.eniologiecloveka.cz v odkazu Publikujte v časopisu.

Výběr z připravovaného 12. čísla
Q

Ako sa môžeme pozerať na svoje zdravie (doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.)

Q

Frederick Chapman Robbins. Ke 100. výročí narození. (doc. MUDr. Jurij M.
Panyško, CSc., doc. Mgr. Anatolij L. Vasiľčuk)

Q

Přežil Hitlerův hlavní technokrat Dr. Ing. Hans Kammler druhou světovou
válku? (Ing. PaedDr. Bohumil Tesařík, CSc.)

Q

Technologie vývoje jemnohmotných těl (zdokonalující, vysoce specificky
zdokonalující a univerzální stadium) (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)

Q

Na jakém principu fungují jejich schopnosti? (anketa, red)

Q

Rozhovor se Štefanem Zakuťanským (red)

Q

Piktogramy (Hana Fialová)

Číslo 12 vyjde 6. 3. 2017

68

Eniologie člověka č. 11, 2016 © Sovenio s.r.o.

