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Pythagorejské Y

Pythagorejské písmeno do dvou cest se štěpí,
ukazujíc dvě cesty jak lidský život veden bývá.
Cesta vpravo ku svaté Ctnosti míří
a ač zpočátku strmá a překážek plná, v míru končí.
Ta druhá je široká a schůdná,
z vrcholu však na skaliska poutník svržen padá.
Ten, kdo k Ctnosti po přetěžké stezce chvátá,
přemůže bolest a odměny a uznání se dočká.
Ten však, kdo po lenivém luxusu a zahálce baží,
zemře co bezectný působením činů velkých.

Maximinus
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ZE ŽIVOTA ČEPES
Vážení čtenáři,

Současně upozorňujeme naše členy, že jsme
na webové stránky zařadili sloupec „Aktivity členů“. V tomto sloupci chceme informovat členstvo i
veřejnost o službách našich členů, které poskytují
veřejnosti. Na stránku jsme zatím zařadili aktivity pana F. Ernesta. Vedení očekává další žádosti
na zveřejnění nabízených služeb.

dovolte nám sdělit poslední novosti z naší
společnosti. Jistě jste si všimli, že jsme se dlouhodobě potýkali s vážnou problematikou. Tou
byla informovanost členstva veřejnosti o našich
aktivitách a to především využitím rychlé aktualizace našich webových stránek. I sebemenší
změna probíhala nesmírně dlouho. Tím obecně
trpěla všeobecná informovanost. Nelze říci, že by
naše stránky nebyly navštěvované, ale nebylo je
možné využít k předávání a přijímání rychlých
informací, podnětů a případně k vedení výměny
názorů k určitým tématům.

Vedení ČEPES

Informace o postojích vedení
ČEPES k projednávání
zákona o odborné zdravotní péči

V červenci 2008 došlo k vytvoření nových
stránek. Byly vytvořeny za použití publikačního
systému Web-node. Jak vypadá struktura současných stránek. Skládají se z řady sloupců, při
poklepu se rozbalujících, jejichž názvy spatříte po
každé, když otevřete stránky ČEPES.

Veřejnost byla informována ministrem zdravotnictví MUDr. Julínkem o záměrech MZ ČR
předložit k projednání zákon o odborné zdravotní
péči, který by po schválení poslanci i senátory
nahradil dosavadní zákon z roku 1966/Sb. Vždy,
když se jednalo o změnu tohoto zákona od roku
2001, vždy tyto změny měli vést k omezení činností těch pracovníků, kteří provozují tzv. nekonvenční metody lékařské péče.

Sloupec „O nás“ obsahuje základní informace
o České psychoenergetické společnosti, stanovy
společnosti a přijatá zaměření činností společnosti na příslušný rok. Sloupec „Péče o zdraví“
ukáže naše zájmy o nekonvenční medicínu a
legislativu k tomuto oboru. Ve sloupci „Vzdělávání a služby“ se nabídnou přednášky a semináře,
profesní vzdělávání, publikace a zpravodaj. Ve
sloupci „Telestézie“ se nabídnou informace o vodě
ze studní, proutkaření - historie, telestetická
prospekce. Obsahem sloupce „Ostatní“, nabídne
kontakty, mapu jak se dostat k ČEPES a Knihu
návštěv. Posledním sloupcem jsou „Aktivity členů“, ve kterém si každý člen může nechat vytvořit
stránku s nabídkou svých služeb.

Po prostudování návrhu věcného zákona
o odborné zdravotní péči došlo vedení ČEPES
k názoru, že tentokrát toto nebezpečí nehrozí a
proto jsme nevyvinuli žádné aktivity, kterými bychom ovlivňovali znění tohoto zákona.
Vedení ČEPES

Apel na členy i stoupence
České psychoenergetické
společnosti, podnikatele

Protože se stalo, že návštěva na našich stránkách nenašla hledanou informaci na příslušné
stránce, upozorňujeme, že každý sloupec osahuje
řadu stránek.

Vážení přátelé, blíží se konec Vašeho letošního
hospodaření. Zajisté Vy už dopředu víte, jakým
způsobem vyjde Vaše hospodaření.
Vedení ČEPES se obrací na ty podnikatele,
kteří očekávají hospodářský výsledek ne v červených číslech a mohou část svých výnosů věnovat
formou sponzorských darů na podporu některých
aktivit společnosti. Pokud se rozhodnete činnost
ČEPES podpořit, oznamte toto své rozhodnutí
vedení ČEPES telefonicky na tel.: 221 082 252,
e-mailem: bazant.cepes@seznam nebo faxem:
221 082 289, k vyřízení dokladů pro odpis daru
z daní.

Dostat se ke stránkám a příslušným informacím je jednoduché - myší najeďte na název
sloupce a potom myší kurzor posouvejte dolů a
při zastavení se otevře příslušná stránka, jejíž
název Vám pomůže najít příslušnou informaci.
Při zběžné prohlídce obsahu stránek se může
zdát, že nedošlo k podstatným změnám. To se
však jedná pouze o zběžný pohled, který doufám
v blízké době změníte. Je to způsobeno tím, že
se snažíme využívat možností, které nám systém
webových stránek poskytuje. Ale již v současnosti nám můžete zasílat příspěvky, které byste na
našich stránkách zveřejnili nebo dotazy týkající
se Vašich zájmů a buď Vám je co nejrychleji zodpovíme anebo zařadíme na příslušné stránce.

Peněžní
částky
zasílejte
na
účet
47133011/0100, variabilní symbol 21603 a
konstantní symbol 308.
Vedení ČEPES děkuje


LÉČITELSTVÍ A ALERNATIVNÍ MEDICINA
Tvář magnetoterapie

Pro udržení zdraví je proto nutná PREVENCE.

ČLOVĚČE!

„Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen
jedno!“
Předcházet nemocem a zhoršení zdravotního stavu by mělo být pro každého člověka velice důležité.

Zastav se na chvíli, vždyť tvé tělo je jediná věc,
která ti musí vydržet po celý život! Postrádáš vitalitu a dostatek energie? Přeješ si dobré zdraví, dlouhý
věk v pohodě a ve spokojenosti? Chceš žít co nejkvalitnější život?

Našemu tělu dopřáváme pramálo péče, času a
pozornosti.
Většina lidí pilně pečuje o své auto, o zařízení v
domácnosti, o chatu, o své koníčky a o své zvířecí
kamarády.

Pak nyní máš šanci něco s tím udělat! Dostává se
ti do rukou publikace, která obsahuje cenné informace jak toho dosáhnout.

Všechno kolem je důležitější než naše zdraví a
v skrytu doufáme, že obelstíme naše tělo. Ale ono
si všechno pečlivě eviduje, shromažďuje a najednou
jsme „v tom“ - ONEMOCNÍME! Nereagujeme včas
na varovné signály, protože se domníváme, že jsme
výjimkou, nás se to netýká!

Život se projevuje přes množství sil. Jednou z
nich je pulsní magnetoterapie, která ti pomůže na
cestě k uzdravení. Zkvalitní nejen tvé fyzické tělo,
ale i stav tvé mysli. Budeš moci opět zažívat úžasné
pocity z uzdravení a z poznatku, že žiješ v harmonii
s vesmírným řádem. Prostřednictvím pulsní magnetoterapie dostáváš energii - SUROVINU ŽIVOTA - a
je na tobě, jak ji zušlechtíš a využiješ.

Naše intelektuální a fyzická výkonnost je mnohem menší, než odpovídá našemu věku. Stárneme
rychleji než je nutné. Je nám to skutečně jedno? Kdy
s tím začneme něco dělat? Zítra, za měsíc, za rok?
Všechno pozdě! Nejlepší čas je začít hned! Jak? To
se dozvíte na příštích stránkách.

„Ne z každého kousku uhlí se automaticky stane diamant. Ale v každém kousku uhlí je přítomna
MOŽNOST, že se z něj za vhodných okolností stane
drahý kámen.“ Jak naložíš se svým životem ty? Jako
s uhlím? Nebo jako s diamantem? Máš možnost volby!

Všeobecně lze říci, že prevence má pro člověka
psychologický, sociální i ekonomický efekt. Asijská medicína se přiblížila k ideálům zdravovědy a
prevence. Zasahovala ještě v době, kdy onemocnění nepropuklo. Nejlépe je ničit nemoc v zárodku a
nastavit správný životní rytmus všech buněk v těle.
Lidský organismus má obrovskou sílu vypořádat se
s každou nemocí, ale musíme tyto ozdravné procesy
podpořit. Střídmou a vyváženou stravou, pohybem, čajovou nebo bylinkovou kůrou, positivním
myšlením a také dostatkem magnetického pole. Co
myslíte? Proč se tak dobře cítíme v přírodě? Ještě
týdny po dovolené, po pobytu v horách, v lesích, při
moři se cítíme posíleni, zotaveni. V přírodě máme
dostatek magnetického pole. Bez magnetického pole
by nemohla vstoupit do buňky ani jediná molekula
tolik potřebných látek, na kterých je závislý náš
život.

Co se děje, když je nedostatek energie?
Člověk existuje na Zemi jako součást sluneční
soustavy a jejím prostřednictvím i celého vesmíru.
Jeho život, stejně jako existence ostatní živé a neživé
přírody, je podmíněn a nepřetržitě utvářen v rámci
udržování celkové rovnováhy vesmíru.
Když se jednou zeptali geniálního Alberta Einsteina, co je hmota, řekl, že je to energie převedená
na bod viditelnosti. Člověka tvoří duch - mysl - tělo.
Jsou to ale různé stupně téže věci. Lze zde použít
příklad analogie ledu, vody a páry - všechny jsou
stejné, mají pouze různý stupeň vibrace. Pára má
mnohem vyšší molekulární vibraci, než voda. Voda
se používá k pití, mytí, led k uchování potravy; páry
lze využít na pohon strojů. Mají rozdílnou funkci a
přesto jsou stejné - totiž H 20.

Všichni živí tvorové jsou vlastně biologickými
elektromagnety. Fungují na jednosměrný elektrický proud o víceméně stálém napětí, který rozvádí
polovodičová nervová síť v digitálním a částečně i
analogovém režimu.

Naše tělo plní také různé funkce a pokud dojde z
různých příčin k omezení přístupu životní energie,
dochází k porušení tělesného duševního rovnovážného stavu. To má za následek, že tělo nejprve
omezí procesy v méně důležitých úsecích a snaží se
udržet pro život rozhodující funkce - tedy mozek,
srdce, krevní oběh, plíce, játra... Omezený přísun
energie se projevuje u nedostatečně zásobovaných
tělesných orgánů onemocněním. Tyto problémy jsou
pochopitelně provázeny psychickými potížemi, pocity strachu a obav.

Magnetická energie generuje tento elektrický
proud a ten zase stabilizuje biologický magnetismus.
Složitou cestou přenosu a přeměny energií tak zemské magnetické pole kontroluje elektromagnetickou
bilanci živých organismů. V ní se fyzikální i chemické děje prolínají. Porušená elektromagnetická
bilance znamená oslabení biologického magnetismu
a ztíženou možnost mnoha chemikálií reagovat
adekvátně v procesech látkové přeměny a ztíženou
schopnost regenerace živých tkání.

K nedostatku životní energie dochází při dlouhodobém stresu, při dlouhodobém fyzickém vypětí, při
nesprávném způsobu života, při potlačování napětí,
při silných emocionálních prožitcích, nadměrném
přejídání, pití alkoholu, kouření. V neposlední řadě
tomu přispívá i znečištěné životní prostředí.

Všechny fyzikální charakteristiky přírodních
elektromagnetických polí se odvozují od zemského magnetismu a jsou jím kontrolovány. Takto se
vyjádřil k danému tématu odborník - J. M. Valuch.



Krátce řečeno, pulsní magnetoterapie je jednou z
podmínek života a zdraví na naší planetě.

tlakem. Došlo však k postupnému vyřazení léků
nebo ke snížení dávek léků.

Co se stane, když máme
nedostatek magnetismu?

Po návratu do měst, do dvou let tito lidé opět
onemocněli.

Poruchy magnetických rytmů vyvolávají četné
poruchy ve sféře tělesné i duševní. Čím větší je
úbytek zemského magnetismu, tím větší je intenzita
porušení organismu. Projevuje se to bolestmi hlavy,
nespavostí, nervovým podrážděním, extrémní únavou, poruchami krvetvorby a motoriky, poruchami
orientace. Orientace v prostoru je přírodní dar, který
u člověka téměř zakrněl. Pro ostatní živé organismy
je však orientační schopnost podle zemských pulsů
otázkou života a smrti a to i u mikroorganismů a
jednobuněčných organismů. Na úrovni molekulární
nebo meziatomární ovlivňuje magnetismus veškerou
hmotu tím, že dává jejímu pohybu řád. Magnetické
informace se přenáší éterem pomocí rezonance a
ta v živých bytostech programuje pochody látkové
přeměny.

Samozřejmě tato skutečnost se netýká pouze
amerického kontinentu. Žijeme na jedné planetě,
platí to pro celou Zemi.
Jak bylo zjištěno, že ubývá zemský magnetismus?
V roce 1972 se posádka Apolla 17 vrátila z průzkumné cesty na Měsíci zpět na planetu Zemi, kdy
kosmonauti po návratu nebyli schopni pohybu.
Co se stalo? Neznámá nemoc? Virus nebo bakterie?
Vždyť byli chráněni před kosmickým zářením,
měli vzduch, vodu, teplo, světlo, potravu. Celá
posádka byla umístěna do karantény a vědci společně s lékaři byli ohromeni, co se vlastně stalo.
Ještě větší šok zažili za tři dny, kdy se kosmonauti začali opět normálně pohybovat. Co bylo příčinou nehybnosti? Byla to absence magnetického
zemského pole! Ještě 2,5 měsíce vylučovací metodou
ověřovali tento poznatek.

Chronický únavový syndrom je ve skutečnosti
deficit magnetismu, kdy člověk není schopen plnohodnotně žít a pracovat, protože vypadává ze svých
přirozených cyklů. Slyšeli jste výraz „ponorková
nemoc“? Ano, za války vojáci sloužící na ponorkách
po několika týdenním pobytu v kovových kabinách
začali mít deprese, chronickou únavu, zažívací
potíže, potíže s pohybovým aparátem, sklony k
sebevraždám a zvýšenou agresivitu.

V současné době je každá kosmická loď vybavena
přístroji, které simulují magnetické zemské pulsy.
Léčebnými účinky magnetického pole se začínalo zabývat i Evropské společenství v Bruselu. Před
25 lety byl zahájen průzkum pod mezinárodním
názvem COST 244.60. Tento projekt vycházel ze
skutečnosti, že 80% populace trpí chorobami pohybového aparátu a finanční náklady na léčbu jsou
zde největší. Bylo potřeba najít alternativní léčebnou metodu bez chemie a léků, která by účinně
odstraňovala poruchy pohybového ústrojí. Projektu
COST 244.60 se účastnil i tým špičkových lékařů z
tehdejšího Československa. Víc než 80 špičkových
lékařů pod vedením MUDr. Jiřího Jeřábka zkoumalo účinky pulsní magnetoterapie na pacientech s
různým druhem onemocnění.

V současné době tyto příznaky postihují lidi, kteří jsou zaměstnáni na ropných plošinách postavených nad mořskou hladinou, nebo řidiče kamionové
dopravy, kteří tráví v plechových kabinách téměř 24
hodin denně.
Co myslíte, proč je tolik agresivity a dopravních
nehod u této skupiny lidí? Je to z nedostatku magnetických pulsů!
Nedostatek magnetických pulsů je však všude
kolem nás. Civilizační „vymoženosti“ - železobetonové konstrukce, vysílače, televize, mikrovlnné
trouby, mobilní telefony - to vše přispívá k úbytku
magnetického zemského pole. Nejhůře na tom jsou
lidé žijící na vrcholu civilizace v oblastech tzv. železobetonové džungle, kde úbytek dosáhl až 70%-ní
nedostatečnosti, což je alarmující.

Výzkum probíhal jednak na mnoha klinikách v
Praze, v Brně, v Hradci Králové, v Ostravě; jednak v
lázeňských zařízeních v Luhačovicích, v Jánských
Lázních, ve Františkových Lázních, v Jáchymově, v
Bohdanči atd. Projekt byl vyhodnocen v roce 1996
na půdě Královské lékařské university v Londýně,
kde se kongresu účastnili vědci a odborníci z celého
světa. Zde byla magnetoterapie označena za „léčebnou metodu 21. století“.

Víte, že když klesne magnetismus o 80%, tak
se neváže v lidském těle hemoglobin v krvinkách?
Všechny civilizační choroby mají původ v nedostatečnosti pulsů zemského magnetismu.

Nástup pulsní magnetoterapie souvisí s problémy
zhoršování životního prostředí. Bude vůbec možný
život na naší planetě pro lidi, zvířata a rostliny v
budoucnu? Jednou z podmínek zachování života na
Zemi je vytvoření náhradních magnetických pulsů,
které uvedou činnost našich buněk do normálního
stavu.

V USA provedli výzkum civilizačních chorob.
Přemístili lidi ve věku od 10 do 85 let z New Yorku,
Washingtonu a Philadelphie do speciálně vystavěného městečka ze dřeva v lůně přírody do Kanady.
Proč právě do dřevěného městečka? Protože dřevo
na 100% propouští magnetické pole. Sledovaná
skupina lidí trpící různými civilizačními chorobami
se uzdravila a to během 4 měsíců až 1,5 roku bez
lékařského zásahu, bez léků a chemie. Hůř na tom
byli jen lidé nemocní cukrovkou a vysokým krevním

A proč jsou to buňky?
Základním stavebním kamenem života je buňka. Člověk je složen ze 100 bilionů buněk, což je



10.000krát více než hvězd v mléčné dráze. Za jeden
jediný den umírá v lidském těle 600 miliard buněk
a právě tolik se jich rodí. Odumírající buňky přenášejí genetickou i energetickou informaci na rodící
se buňku. A protože žijeme týdny, měsíce, roky v
nezdravém životním prostředí, jsou všechny naše
buňky narušené. Induktivními účinky pulsního
magnetického pole je možné narušený řídící systém
buněk vyrovnat. Přiváděné kmity podporují energeticky nemocnou buňku k samouzdravovacímu
procesu.

Kdo z nás by si nepřál být co nejdéle zdráv,
mladistvého vzhledu a v dobré kondici? Tím, že
dopřáváme našim buňkám dostatek životodárné
energie, udržujeme náš organismus v přirozených
vibracích.
Značné množství populace trpí bolestmi, které
jsou vyvolány degenerativními změnami kloubů,
revmatickým onemocněním, otoky. Tyto problémy
jsou doprovázené nejen omezenou pohyblivostí,
ale i ztrátou sebejistoty, stavy úzkosti a sníženou
mentální výkonností. Na základě regenerace buněk
dochází k zamezení nadměrného vysychání kloubního maziva, obnovuje se poškozená tkáň orgánů a
dochází k nápravě zdravotního problému.

Jenže na Zemi s námi žijí i zvířata a rostliny!
Jejich organismy jsou složeny také z buněk! I ony
potřebují přežít! Život a jeho udržování mají nedocenitelnou hodnotu! Tento fakt již nelze ignorovat!

Další vlastností pulsní magnetoterapie jsou
protizánětlivé účinky. Protizánětlivý účinek pulsní
magnetoterapie je prokazatelný u všech onemocnění zánětlivého původu. Působením magnetických
pulsů se zvyšuje fagocytóza neutrofilní a produkce
superoxidů, což způsobuje rychlé potlačení bakteriální flóry v exponované oblasti. Mikroby, které
byly vystavené opakovaně účinkům pulsní magnetoterapie postupně degenerovaly a ztrácely svoji
reprodukční schopnost. Tyto účinky byli zaznamenány nejen u akutních zánětů, ale i u chronických
zánětů, dokonce se z organismu vyloučili i záněty
latentní (skryté). Přirozenou cestou, bez častého
používání antibiotik se posiluje imunitní systém.

Lze nahradit nedostatek magnetického zemského
pole?
Od prvopočátku stvoření je náš život zvyklý na
zemské magnetické pole. Biofyzikálním výzkumem
se vyvinuly moderní přístroje, které uměle vyrábějí
magnetické pole. Elektronicky vyrobené magnetické
pole má biologicky přirozené účinky, které kladně
působí na biologické systémy organismu a neovlivňuje pouze důsledek, tj. bolest, ale hlavně příčinu
bolesti. Používání nízkofrekvenčních pulsních magnetických polí je naprosto neškodné - působí velice
příznivě a nelze se jimi předávkovat. Používání této
léčebné metody se stává nutností pro vytvoření kvalitního života. Z preventivních důvodů bude potřeba
nahradit nedostatek magnetismu nejen kvůli přežití, ale i z ekonomických důvodů.

V dnešní moderní době, kdy spousta dětí i dospělých, má rezistenci nebo alergii na antibiotika jsou
někdy bezradní i lékaři, protože nevědí, co těmhle
lidem podávat. Tady právě nastupuje léčba magnetoterapií, která šetrně a spolehlivě odstraní zánětlivé
procesy a podpoří imunitní systém organismu.

Žádný stát nemá a v budoucnu nebude mít peníze, aby ufinancoval léčbu rozvinutých nemocí a
zákroků k udržení života.
Náklady na zdravotní péči v době prevence ve
srovnání s náklady na léčení plně rozvinutých
nemocí jsou minimální.

Třetí pozitivní účinek magnetických polí se
nazývá analgetický (protibolestivý). Analgetický
účinek je jednou z nejvýše oceněných vlastností
magnetoterapie. Všichni známe pocit bezmocnosti,
jak pomoct plačícímu kojenci, nebo trpícím lidem
a starým osobám. Všichni: malí nebo velcí, máme
strach z bolesti.

Pokud lidstvo revolučně nezmění svůj způsob
uvažování a nezačne ctít skutečné hodnoty, ekonomický deficit se bude prohlubovat. Jednou z možností je používání magnetického pole.
Jak působí tato léčebná metoda na živé organismy?

Hlavní účinky pulsní magnetoterapie

Bolesti hlavy, pohybového aparátu, různých
orgánů, představují zdravotní problém, který trápí
opakovaně populaci a častokrát v intenzitě, která
jim brání v plnění běžných a pracovních povinností.
Magnetoterapie se osvědčila při léčbě bolestivých
artritid zcela mimořádně, jelikož artritídu provází
porucha využití vápníku a ionty vápníku jsou na vliv
magnetických pulsů velmi citlivé. Magnetické pole
odstraňuje bolest zřejmě tím, že se zvyšuje činnost
endorfinů, což jsou přirozené opiáty, vyprodukované
našim organismem. Je nutno zde poznamenat, že i
samotná léčba pulsní magnetoterapií je bezbolestná, čili je to vítaný moment při léčbě.

První základní vlastností magnetických polí je
regenerace na buněčné úrovni. Pomocí pulsního
magnetického pole lze podpořit i regeneraci periferních nervů, kdy nerv regeneruje třikrát rychleji než
ten, který této léčbě nebyl vystaven.

Vasodilatace je dalším vynikajícím účinkem
magnetických polí, protože cévní systém se v magnetickém poli dostává do optima. Veliký význam to
má při léčbě vysokého eventuelně nízkého krevního
tlaku.

Magnetické pole příznivě působí na všechny biologické systémy - tedy nejen na organismus lidský,
ale i zvířecí a rostlinný. Obnovuje se vlivem magnetických pulsů i biologická aktivita půdy, mikroflóra i
mikrobiální aktivita zažívacích orgánů a anorganických systémů. Magnetické pulsy mají pozitivní vliv
i na cirkulaci elektricky vodivých tekutin - voda,
plasma a krev v těle. Dokonce byl zaznamenán positivní vliv i na konzervovanou krev.



Dochází k efluxu Ca2 iontů, což ve svém důsledku znamená povolení tonusu svaloviny cév, zejména
prekapilárních svěračů. Dochází k dilataci cév, což
vede ke zlepšení prokrvení tkání i kapilár. V důsledku toho se zvýší i parciální tlak kyslíku ve tkáních a
zrychlí se odvod zplodin látkové výměny, usazenin,
cholesterolu a reziduí z léků. V dnešní moderní době
se čím dále, tím víc vyskytuje hypertenze u čím dál
nižších věkových kategorií. Problém představuje i
nízký krevní tlak. Proto vasodilatační účinky magnetických pulsů jsou aktuální při léčbě obou těchto
onemocnění.

obrnách, Parkinsonově chorobě a při Alzheimerovém
onemocnění. Při těchto onemocněních nelze mluvit
o regeneraci na buněčné úrovni, protože mozkové
buňky jsou jediné, které se v našem organismu
neregenerují. Následkem magnetických pulsů,
pokud je ještě buňka schopna reagovat, dochází ke
kalciovému efluxu a k částečné restauraci buněčné
frakce a zaktivují se ty části mozku, které člověk
běžně nepoužívá. Jak je známo, využíváme jenom
20 - 30% mozkové kapacity. Působením léčivých pulsů se interval mezi jednotlivými atakami prodlužuje
až několikanásobně a nemoc nevede k tak rychlé
invaliditě. U nemocných se zlepšuje orientace v prostoru, chůze, lépe se prokrvují končetiny a páteř. Je
to důležité z toho důvodu, že všechny tkáně, žlázy a
orgány jsou zásobovány životní energií, právě páteřními nervy. Uplatňuje se zde i analgetický efekt
léčby a proto dochází k celkovému subjektivnímu
zlepšení u nemocných osob.

Výbornou vlastností je hojivý účinek pulsní magnetoterapie.
Hojivé účinky se prokázaly nejen u kostí, ale i
u měkkých tkání. Tuto vlastnost vítají hlavně sportovci, kteří musí být zdrávi co nejdřív, aby jejich
sportovní absence trvala co nejkratší dobu. Celou
škálu předností představuje tato léčebná metoda i
při pooperačních stavech, zraněních a při popáleninách. Hojivé procesy jsou téměř o 50% rychlejší, je
podstatně nižší dávka podávaných analgetik a antibiotik a pokles pooperačních komplikací zánětlivé
povahy je více než 60 % -ní. Při operacích totálních
endoprotéz tělo lépe přijímá cizí předmět. V případě
u popálenin se pulsní magnetoterapie využívá pro
zrychlenou rekonstrukci tkání liposukcí a zlepšenému zajizvení ran. Následkem magnetických pulsů
nespecifické podráždění cytoplasmatické membrány aktivuje metabolický řetězec, v důsledku toho
se iniciuje zvýšená tvorba superoxidů, aktivují se
os-teoklasty a dochází k rychlému hojení a tvorbě
vaziva.

Důležitou kapitolou je i otázka, jak se slučuje
onkologie s pulsní magnetoterapií. Mimořádnou
pozornost si zasluhují výzkumy s používáním pulsní magnetoterapie u onkologických pacientů.
Prof. Eugenio Watson Salazar, primář universitní
kliniky v brazilském Sao Paulu, léčí magnetoterapií zhoubné nádory mozku, plic, trávícího ústrojí a
endokrinních žláz v pokročilém stádiu onemocnění
s úspěšností vyšší než 70%.
Na mezinárodním kongresu v Montreaux ukázal odborné veřejnosti poprvé Dr. Demetrio SodiPallares, primář kardiologie universitní kliniky v
Mexico City, snímky desítek pacientů v pokročilém
stádiu rakoviny kostí a konečném stádiu srdeční
choroby, tedy zdravotních problémů zcela nevyléčitelných konvenčními léčebnými metodami. Hned
nato předvedl o rok starší snímky týchž samých
pacientů, dokazující jejich NAPROSTÉ VYLÉČENÍ S
POMOCÍ MAGNETOTERAPIE A POTRAVINOVÝCH
DOPLŇKŮ.

Protiedémové působení je jednou z dalších kvalit
magnetických polí. Všechny otoky v těle vznikají z
důvodu špatného hospodaření organismu vodou,
srdeční nedostatečnosti, špatného žilního návratu, dny a onemocnění ledvin. Následkem působení
magnetických pulsů se pročišťuje lymfatický systém
a otoky mizí během velmi krátké doby. Zlepšuje se
pružnost lymfatických cév a redukce objemu otoku
u postižené končetiny je o 20 až 50%.

V roce 1998 věnoval presidentu Nobelova výboru
pro udělování cen za fysiologii a lékařství, primáři
radiologii na Karolinska Institute ve Stockholmu
Dr. Bjornu Nordenstromovi, časopis Discover celé číslo,
kde prezentoval výsledky léčby pomocí magnetoterapie
u pacientů s pokročilou rakovinou plic a mozku, v denních 30 minutových sezeních, která jsou bezbolestná,
nenákladná a nevyžadují hospitalizaci.

Protistresové účinky a zklidňující účinky magnetoterapie jsou v dnešní uspěchané době velmi
vítanou vlastností. S tím pochopitelně souvisí i
problémy s nespavostí a neklidným spánkem, kde
pulsní magnetické pole spolehlivě odstraní tenhle
problém.

Omračující úspěchy v léčbě rozvinutých nádorových onemocnění, je pulsní magnetoterapie výrazným ukazatelem cesty do budoucnosti.

Hyperaktivita u dětí trápí spoustu rodičů a na
tento problém opakovaně upozorňují i pedagogové.
I zde se osvědčila účinnost magnetických pulsů.
Vzhledem k mimořádně nízkým rizikům, lze magnetoterapii aplikovat u většiny populace, to znamená od
nejnižší věkové kategorie (kojenci) až do nejvyššího
věku. Deprese, strach, obavy, stavy psychóz a neuróz se zmírňují ve velmi krátkém časovém rozsahu a
klesá závislost a množství užívaných antidepresiv.

Mnoho dalších lékařů léčí všechny myslitelné
zdravotní problémy pomocí pulsní magnetoterapie s
vynikajícími léčebnými výsledky. Je paradoxní, že
právě tato léčební metoda, která vykazuje ze všech
dosud známých léčebných metod, nejvyšší statistickou míru úspěšnosti (76 - 98%), nejmenší možnost
rizika a nejnižší nákladovost, je metodou poslední
volby, ke které se uchylují až tehdy, když ostatní
tradiční metody selhaly.

Zvláštní pozornost bych chtěla věnovat možnosti používání pulsní magnetoterapie při degeneraci
míchy různého původu, roztroušené skleróze, stavech po mozkové mrtvici, stavech po mozkových

Předností pulsní magnetoterapie je i faktická
neexistence vedlejších nežádoucích účinků. Nelze



se jí předávkovat a mohou léčbu absolvovat i osoby
se srdečným onemocněním po odezněném infarktu,
nebo po operaci bypasu ( s výjimkou kardiostimulátoru). Také osoby, které mají v těle kov nebo totální
endoprotézu mohou podstoupit tuto léčebnou metodu.

je řada metod ke zjištění příčin a také řada léků ke
zmírnění alergií, dochází čím dál tím vyššímu počtu
populace, která je postižena alergickým onemocněním.
Spolehlivou alternativní metodou je pulsní magnetoterapie, která během několika týdnů až měsíců
(dle závažnosti onemocnění) posílí imunitní systém
do takové míry, že se nejdřív zmírní alergické reakce
a přecitlivělost, pak ustupují astmatické záchvaty a
projevy astmatu a u exémů postupně mizí příznaky
na kůži.

Velmi důležitou a příjemnou vlastností magnetických polí, je i jejich schopnost pronikat bez změn
intenzity magnetických pulsů, tkaninami a všemi
ve zdravotnictví běžně užívanými materiály (sádra,
obvazy, vata a elastika).

Doporučený režim:

Výborné léčebné výsledky s magnetoterapií má i
veterinární lékařství. Počet aplikací je zde značně
nižší a úspěšnost vyšší, než v humánním lékařství.

Program P1 1 x denně 20 min. do oblasti solar
plexu pro posílení imunitního systému.
Program P1 1 x denně 20 min. podél páteře, pro
regeneraci dlouhodobě.

Například v oblasti jezdectví řada špičkových
koní by po zraněních, musela přestat s aktivním
závoděním, kdyby jim nebyla aplikována pulsní
magnetoterapie.

Izabela Klimová, prom. biol.

Velice příznivě působí magnetické pulsy i v rostlinné říši. Zvyšuje se například účinnost bylinek,
vitamínové zastoupení v ovoci a zelenině. U květin je
zlepšená kolorita a velikost květů a podobné zjištění
je i u ostatních porostů.

Zdravá výživa – nutnost nebo životní styl
aneb
Nožem a vidličkou si kopete svůj hrob!

Kvůli právě uvedeným účinkům pulsní magnetoterapie můžeme konstatovat, že má velice široké
spektrum využití. Z lékařských oborů je to v rehabilitaci, balneologii, ve sportovní medicíně, na odděleních léčby bolesti, ortopedii, pediatrii, revmatologii,
chirurgii, geriatrii, dermatologii, urologii, interní
medicíně, neurologii, traumatologii, onkologii,
očním lékařství, stomatologii atd.

Patříte k lidem, kteří se rádi starají o své tělesné,
duševní a duchovní zdraví? Zaměřujete se z toho
důvodu na správnou životosprávu, cvičíte, meditujete, navštěvujete zajímavé kurzy vedoucí k zdokonalení těla a ducha? Čtete vhodnou literaturu? Máte
přání vypadat dobře a cítit se dobře, udržovat své
tělo svěží v každém věku bez léků a pomoci jiných?

Vážený čtenáři!
Jak oceňuješ a jak se ti líbí tato léčebná metoda?
Jestli tě zaujala, zajisté by jsi rád pocítil blahodárné
účinky magnetoterapie na vlastní kůži. A nejen ty
osobně, ale i tvoji nejbližší, přátelé a známi. Ano,
vy všichni máte tuto možnost. Ale dřív, než se rozhodneš, zda se chceš léčit touto léčebnou metodou,
na následujících stránkách najdeš, které nemoci se
pomocí ní léčí a s jakou léčebnou působností.

Jistě jste na dobré cestě. Jedním z nejúčinnějších léků zůstává ale pro vás pořád strava. Již Hippokrates řekl: „Kéž by vaše potraviny byly vašimi
léky“. Možná jíte i zdravě, přesto váš zdravotní stav
není dokonalý. Trápí vás alergie, ekzémy, špatně
spíte, máte celulitidu, sníženou imunitu, padají vám
vlasy, vaše pleť není dokonalá? Možná jste slyšeli o
léčbě stravou. Až začnete studovat různé stravovací
směry, zjistíte, že vaše stravovací zvyklosti a kondice se mění podle toho, čím více informací máte a jak
dalece jste schopni je uplatnit. Pak zjistíte, že jste
nastoupili dobrodružnou životní cestu. Určitě jste
slyšeli o výživě podle pěti elementů, makrobiotice a
výživě dle Ajurvedy.

Příklady použití
Alergie
Kdo z nás by neznal zrudnutí obličeje, nebo jiných
částí těla, kýchání, slzení nebo rýmu? Nejčastějšími
příčinami jsou roztoče, pyly z travin, zvířecí srst,
kousnutí hmyzem, žihadla. Mohou to však být i
léky, antibiotika, emulgátory, některé potraviny, ale i
barvy, parfémy nebo čistící prostředky a ještě leccos
jiného. Co se děje při alergické reakci?

Jíst musíme denně nejen abychom doplnili
energii, ale také abychom tělu dodali látky, které
nezbytně potřebuje ke všem životním funkcím.
Makrobiotika vám řekne, proč máte určitou
nemoc, vybírá potraviny, dává je do vzájemných
poměrů a doporučuje k tomu takovou životosprávu, že přijímáme jen ty nejvhodnější živící, sytící a
ochranné látky.

Tělo alergika, který se dostane do styku s alergenem, začne uvolňovat histamin, který má za úkol
neutralizovat alergeny. Při alergii je sám antigen
(alergen) zpravidla neškodný, ale vazba s protilátkami (reaginíny), vede ke škodlivé, přemrštěné reakci.
Reakce z přecitlivělosti můžou být velice rychlé v
podobě anafylaktického šoku, až po reakce vleklé v
podobě exémů a astmatu. Vystopovat příčiny alergií
je nesmírně obtížné. A i když v současné době existu-

Rozděluje potraviny na uvolňující ( jin), stahující ( jang) nebo harmonické. Vyvážený talíř by měl
obsahovat: obiloviny (50%), luštěniny (10% - 15%),
ořechy, semena, ovoce, zeleninu, mořské řasy.



Největším zdrojem bílkovin (místo masa a mléka)
jsou v makrobiotice bílkoviny rostlinného původu
- luštěniny, tofu, seitan, natto, tempeh. Ke každému
jídlu se doporučuje dostatek zeleniny našeho klimatického pásma (30%), která udržuje lehce zásadité
vnitřní prostředí těla a tak náš organismus není
nadměrně zatěžován trávícími funkcemi. Nevznikají
usazeniny, tělo má dost energie na likvidaci bakterií, virů a toxických látek. Rafinované (sůl, cukr,
bílá mouka, oleje), průmyslově zpracované a živočišné potraviny se nedoporučují. Pouze příležitostně.
Cožpak si můžeme dopřát třikrát denně maso sedm
dní v týdnu a další zdraví neprospěšné potraviny,
pokud máme takzvané civilizační nemoci, únavu,
sníženou imunitu? Jsme na prvním místě na světě
v rakovině tlustého střeva!

určitá jídla, můžete navrhnout jídelníček takřka na
míru. Každá vráska či piha v obličeji, způsob chůze,
pohybu, záliba ve studených nebo horkých jídlech,
sladkých nebo slaných, prozradí stav vašich vnitřních orgánů. Ne vždycky co vám chutná, vám také
prospívá.
Vybírejte si potraviny bez konzervačních látek,
bez pesticidů, herbicidů, antibiotik, umělých barviv,
nejlépe v Bio kvalitě. Jsou pod dobrou kontrolou a
opravdovou kvalitu poznáte i na chuti. Hlavně je
dopřejte svým dětem a nenechte se zlákat pestrou
reklamou na nezdravé potraviny. Způsob stravování
musí být flexibilní, musíte mít dostatek informací a
vědět jaké účinky potraviny mají a co mohou způsobit. Až se naučíte vařit (na kurzech nebo od přátel),
budou vám chutnat přesně ty věci, které vám dělají
dobře. Je to otázka změny vědomí.

Vyloučením masa, nebo alespoň jeho omezením,
se ulehčuje organismu, který musí vydávat mnoho
energie na odstranění toxinů vznikajících při jeho
trávení. Podobný problém stanoví i mléčné výrobky.
V léčebných režimech se zcela vylučují. Začínají se
rovněž množit důkazy, že mléko přináší nežádoucí
kalcifikace uvnitř těla. Téměř všechny cysty a nádory ženských orgánů má z velké části na svědomí
mléčný tuk.

Rostlinná strava pomáhá našemu vědomí žít
v harmonii, mění způsob našeho myšlení. Dobrý
kuchař ovlivňuje správným směrem zdraví těch,
pro které vaří pestrostí způsobu vaření a výběrem potravin. Je to opravdu noblesní životní styl.
Bez živočišných produktů se dá připravit stovky
chutných kombinací, které uspokojí i náročného
konzumenta. Mnoho vegetariánských restaurací
a obchodů nabízí vynikající jídla dokonce i v Bio
kvalitě. Přirozená jednoduchá strava prospívá nejen
našemu zdraví, ale i celé planetě. Je ekonomická a
ekologická. Průmyslová produkce masa přispívá v
80% k tvorbě skleníkových plynů.

Samostatnou kapitolu tvoří rafinovaný cukr, který je zbaven všech minerálů, vitamínů a vlákniny.
Negativně působí zejména na parasympatický nervový systém. Je příčinou agresivity, nesoustředěnosti a dokonce i depresí. Přitom lze rafinovaný cukr
nahradit obilnými slady nebo sušeným ovocem.
V dnešní době můžeme nalézt stovky zdravých
kuchařek, informací na internetu, odbornou literaturu zaměřenou na zdravé potraviny, dostatek
informací o nemocech, vznikajících z nesprávných
stravovacích návyků, ale i nemocí vznikajících
z takzvané zdravé stravy.

Etické důvody vedoucí k vegetariánství nebo
veganství jsou kapitola sama o sobě. Mezi známé
vegetariány patří mnoho nositelů Nobelovy ceny,
vědců, vynálezců, sportovců. Například A. Einstein,
G. B. Shaw, A. Schweitzer, L. Pauling, I. Newton,
L. da Vinci, Ch. Darwin, Dustin Hoffman, Paul
Newman, Bob Dylan a další. Připojte se k vegetariánské elitě! Začněte ihned, nečekejte na zítřek.
Udělejte si program, co budete denně vařit. Plánujte
si jídelníček dopředu, nenechte to na náhodě nebo
na nabídce supermarketu.

Znalost čínské výživy podle pěti elementů, nebo
Ajurvedy nám také velice pomůže v sebediagnostice. Například ne každé tělo snese doporučené 2 až
3 litry tekutin denně, přemíru ovoce nebo spoustu
„zdravých“ jogurtů. Když jste typ Sliz, nebo vaše
slezina nepracuje dobře, máte smůlu, váš problém
se zhorší. Při dostatku informací budete vědět,
zdali například doporučený jogurt si můžete dát
odpoledne nebo dopoledne a dále zdali si ho vůbec
můžete dát, pokud trpíte chronickou rýmou nebo
celulitidou. Upřednostňujte vařenou stravu! Na tom
se shodnou všechny východní vyživovací směry.
Tepelně zpracovaná potravina představuje obrovskou výhodu. Spoří konzumentovi energii na trávení
a přitom mu poskytuje více energie a živin. Vařené
obiloviny vám začnou chutnat poté, co zjistíte jak
dobře se po nich cítíte. I lehce tepelně zpracovaná
zelenina je výborná a přitom si zachovává svoji
nutriční hodnotu. Výběrem vhodných potravin si
můžete zvýšit vaši energii (čchi). Dozvíte se také,
jaké chutě ovlivňují práci vašich vnitřních orgánů
(slaná, pikantní, sladká, kyselá, hořká). Některé
potraviny vás zahřívají, jiné ochlazují.

Zkuste rýži natural, která čistí a regeneruje, místo bílé rýže nebo knedlíků (vaří se 50 minut). Ráno
si uvařte vločkovou nebo jahelnou kaši s rozinkami a semínky slunečnice nebo dýně. Kousek masa
nahraďte tofu karbanátkem nebo vegetariánským
řízkem (z prodejny zdravé výživy). Jednou nebo
dvakrát denně uvařte obilovinu, ráno než odejdete
do práce pak nechte dojít pod dekou, nebo večer na
další den. K tomu kousek např. čínského zelí, mrkve
nebo kvašenou zeleninu. To na začátek, pak už to
půjde samo. Stýkejte se s přáteli, kteří již vědí jak
na to - získáte inspiraci. Bude se vám dařit, nebojte
se.
„Kde je vůle tam je i cesta“ (G. B. Shaw)
Eva Jersáková – poradce v oblasti zdravé výživy
tel.: 605 783 513

Proto znalost orientální diagnostiky je velmi
důležitá. Když znáte svoje tělo a víte, jak reaguje na

jersak@volny.cz



Z HISTORIE
O významu Psychoenergetické
laboratoře (PEL)
Výzkumného pracoviště VŠCHT Praha

Váňova inteligenčního testu, kterou prof. Kahuda
upravil na měření mentální činnosti jako se měří práce.
Mentální činnost tedy byla měřena mentálním výkonem za určitý přesný čas. Obě proměnné se vynášely
na křivkách, z nichž při testování velkých skupin jednotlivých věkových kategorií vyplynula funkce, která
vyjadřovala průběh mentálního zrání.

V minulém zpravodaji jsme uveřejnili odpověď na
článek pana Staňka z časopisu Phoenix 12/2007 pod
názvem „O Kahudově psychoenergetické laboratoři
trochu jinak“. Protože se s podobnými smyšlenkami o PEL setkáváme v posledních letech poměrně
často, rozhodlo se vedení České psychoenergetické
společnosti poskytnout čtenářům Psychoenergetiky
informace o vzniku a práci PEL. Věříme, že čtenáři
tak pochopí naše rozhodnutí při zakládání ČEPES
v roce 1991 – hlásit se k odkazu PEL a navázat na
její činnost.

Když se prof. Kahuda zamýšlel nad tím, co reprezentují získané ukazatele, co to vlastně měříme, co
je to mentální činnost, dostal se mu do rukou u nás
vydaný sborník prací o telepatii. Zde ho zaujal popis
telepatického přenosu Leningrad – Vladivostok,
z něhož vyplynulo, že vyslaná myšlenka se na danou
vzdálenost přenesla rychleji než světlo.

Nejprve se podíváme do historie, která zdánlivě
nesouvisela s budoucími základními činnostmi PEL.

To byl podnět, který prof. Kahudu nasměroval
k úvahám, zda to, co měříme jako mentální činnost,
není vlastně nějaký druh energie. Navázal na svojí
fyzikální erudici (svá matematicko - fyzikální studia

Prof. RNDr. PaedDr. František Kahuda, CSc. po
ukončení funkce ministra školství a po odchodu z ministerstva se
věnoval řešení problému
exaktního měření dějů
v procesech výchovného působení. Od roku
1967 se věnoval vědecké
práci v Laboratoři, později Ústavu sociálního
výzkumu mládeže na
Pedagogické fakultě UK
Praha. Jedním ze stěžejních výzkumných úkolů
tohoto pracoviště bylo
„sociální zrání člověka“.
Tady je začátek toho,
co
nakonec
vyústilo
v založení PEL.
Jsme přesvědčeni o
tom, že nejlepší bude,
když zveřejníme článek
PhDr. Marie Svobodové,
jedné ze spolupracovnic
prof. F. Kahudy na Pedagogické fakultě, který
nám poslala v roce 1995
jako vzpomínku, jak ona
poznala a hodnotí osobnost prof. F. Kahudy.
Jak jsme začínali
aneb o počátku teorie
mentální energie
S panem profesorem
Kahudou jsem pracovala
v Laboratoři, později Ústavu sociálního výzkumu
mládeže na Pedagogické
fakultě UK v Praze od
r. 1967. Jedním ze stěžejních výzkumných úkolů
tohoto pracoviště bylo
„Sociální zrání člověka“,
jehož složkou bylo „Mentální zrání“.
Pro měření tohoto procesu jsme použili baterii



V té době se fyzika zabývala podobnými mikročásticemi – tachiony a tak se měl kde zachytit. Začal
hledat cestu k experimentům, na kterých by se dala
existence této energie ověřit a hlavně měřit. Spolupráce s Dr. Rejdákem ho dovedla k pokusům pana Pavlity,
který mentální energií nabíjel své „generátory“, jejichž
působením zastavoval otáčející se Crookesův radiometr. To je stromeček se staniolovými destičkami ve
vakuu, který se roztáčí dopadem světelné energie na
destičky. Prof. Kahuda se detailně seznámil s Pavlitovým způsobem užívání mentální energie, nesouhlasil
však s některými jeho postupy. Proto se snažil najít
jinou cestu k témuž cíli. Zde se rozešel s Dr. Rejdákem, což vedlo později k mnoha trapným a zbytečným
nepříjemnostem, které panu profesorovi sužovaly život
i práci celého pracovního týmu později vytvořeného.
Je smutné, že na tomto tak subtilním poli poznávání,
kde by všem zúčastněným mělo jít především o čistou
tvůrčí spolupráci se mohou někteří lidé starat hlavně o
to, jak druhému podrazit
nohy.

končil prací o plazmě) a začal si pohrávat s výpočty
jak velké by musely být částice takové energie a pod.
Prostě představa mentální energie ho zaujala. Asi
by se o jeho úvahách nikdy nikdo nedozvěděl nebýt
setkání s autorem uvedeného sborníku dr. Zdeňkem
Rejdákem, kterého tyto úvahy rovněž zaujaly. V té
době připravoval Světový kongres psychotroniků
v Praze (1973) a přiměl prof. Kahudu, aby na něm se
svou teorií vystoupil. Prof. Kahudovi se moc nechtělo, ale nakonec vystoupil a měl značný ohlas. Mezi
jinými ocenil jeho teorii jako objevnou přítomný
americký fyzik z NASA. Zdůraznil, že pokud fyzika
nezačne brát v úvahu tyto jevy a vliv působení člověka
na fyzikální jevy vůbec, neposune se dál.
Toto ocenění odborníka pracujícího v oblasti, kde
se psychotronickými jevy mnoho let zabývají, bylo
pro pana profesora silným podnětem k dalšímu rozpracování teorie mentální energie a jejích částic, které
nazval „mentiony“.

Našli se také dobří
spolupracovníci s nimiž
začal prof. Kahuda zkoušet zastavování Crookesova radiometru přímo, bez
generátorů, přímým působením mentální energie.
Byl to především schopný
a obětavý přítel ing. arch.
ak. malíř Jan Konstantin
Kořínek a řada dalších.
Začaly se vymýšlet i jiné
přístroje, protože námitky fyziků při používání
radiometru jenom sršely.
Namítali např., že se u
radiometru vytváří statická energie, že zde působí
teplo, tření atp. Přesto, že
jsme radiometr umístili
do Faradayovy klece, že
se radiometr ochlazoval
a dělaly se další úpravy,
námitky
pokračovaly.
Někdy byly velmi peprně
vyjádřené. Pan profesor
se však nenechal odradit.
Stále hledal způsoby,
jak to dokázat. I když
neměl jinou možnost,
než konstruovat přístroje
doslova na koleně. Neměl
k dispozici moderní vybavení, kterého by k takové
práci bylo třeba. Byl fyzik
i pedagog. Věděl, že se
musí najít způsob, možná
velmi jednoduchý, kde
nebude možno nic namítat, který bude dostatečně průkazný.
Pomáhali mu kamarádi, konstruovali jednoduché přístroje, hledaly se



různé způsoby měření, přicházeli lékaři, matematici,
fyzici, citliví jedinci – senzibilové a další. Celková činnost se rozvíjela. Horší však byly podmínky na fakultě,
kde začal ostrý boj zvláště s některými představiteli
vědy.

mohl na tomto díle pokračovat v jím vybudované PEL,
katedře č. 93 fakulty chemicko - inženýrské, jejímž
hlavním úkolem byl výzkum využití mentální energie
v různých odvětvích národního hospodářství.
Kráčel nezdolně dál za svojí ideou. Věřil v tradičně fyzikální povahu mentální energie. Přednášel o ní
odborné i široké veřejnosti. Toužil a upřímně vyzýval
ke konstruktivní kritice a ke spolupráci na rozvíjení
této oblasti. S těmi, kteří byli odborně na výši se však
většinou setkával jako s kritiky, kteří zaujímali převážně odmítavý postoj (z jejich stanoviska mnohdy
oprávněný). Bohužel mezi nimi nenašel stejně vyspělé
spolupracovníky, kteří by mu byli nápomocni v překlenutí problematických míst jeho teorie a v otevření nové
podoby fyziky, kterou jeho intuice a jeho empirie nutně
potřebovala. Měl však v sobě dostatek síly, vytrvalosti
i odvahy. Říkával, i kdyby mě kvůli tomu zavřeli, stále
budu tvrdit „a přeci se točí“ – resp. a přeci se zastavují
– mínil tím větrníčky. Věřil, že se jednou podaří přijít
na to, v čem spočívá podstata psychotronických jevů.

Našli se i tací, kteří prof. Kahudu podpořili. Např.
prof. MUDr. Janda, DrSc., děkan lékařské fakulty
hygieny a epidemiologie UK, hlavní koordinátor
výzkumného úkolu, do nějž spadalo zkoumání sociálního a mentálního zrání. Když byla připravena dílčí
výzkumná zpráva, svolal nejvyšší vědeckou radu na
Univerzitě Karlově k jejímu projednání. Vědecká rada
byla sestavena ze 14 účastníků – profesorů a docentů,
doktorů a kandidátů věd, představitelů oborů lékařských včetně neurofyziologie, fyziky, teoretické a
experimentální matematiky, filozofie, logiky a psychologie. Každý z nich se ke zprávě vyjadřoval z hlediska
svého oboru. Závěr jednání zněl: jde o objev, který je
třeba dále zkoumat. Z hlediska ani jednoho ze zastoupených oborů nebylo shledáno nic, co by neodpovídalo
správným postupům a současným poznatkům. Vzhledem k tomu, že jde o oblast interdisciplinární, nemohli
se vyjadřovat za jiné obory. Bylo doporučeno vytvořit
podmínky pro další ověřování pokusů a prokazování
celé teorie. Měly být k tomu nápomocny blízké obory.

Nám, kteří jsme s ním začínali však nebylo dáno
pokračovat v tomto díle. Jen občas jsme byli nápomocni. Přesto asi většina z nás zůstává s ním. S jeho
nezlomnou vírou v budoucnost psychotroniky. Síla
jeho osobnosti, jeho víry, ohromné práce a obětavosti
jistě přinesou své plody a budou inspirací těm, kteří
mají odvahu a schopnost netradičního, jinými mnohdy
zlehčovaného způsobu myšlení.

Na pedagogické fakultě se však tyto podmínky
nevytvořily – naopak. Byly kladeny veliké překážky
nejen v práci, ale i při publikaci a vytištění samotné
závěrečné zprávy. Problémy měl nejen prof. Kahuda,
ale i jeho spolupracovníci. Nesměli jsme publikovat,
neobdrželi jsme finanční odměnu za ukončení dílčí
etapy výzkumu, dokonce se s námi, na příkaz vedoucí
druhého oddělení, nesměli stýkat ostatní pracovníci
ústavu, natož spolupracovat. Situace vyvrcholila, když
prof. Kahuda dosáhl věku 65 let. Byl zbaven funkce
vedoucího ústavu, posadili ho do kamrdlíku, z něhož
viděl jen do pár metrů vzdálené zdi. Byla tam tma a
malý prostor. Zde doslova na koleně pokračoval ve své
tvůrčí práci. Jeho existence i všech jeho nejbližších
pracovníků byla na ústavu neúnosná. Začali jsme být
pověřováni jinými úkoly a nesměli jsme se podílet na
jeho práci.

PhDr. Marie Svobodová

Považujeme za vhodné zveřejnit dva přístroje, které sloužily pro potvrzení hypotézy prof. F.
Kahudy o existenci mentální energie a jejím měření. Jeden představuje Crookesův radiometr, který
operátor, akademický malíř, ing. arch. Jan Konstantin Kořínek, zastavoval svojí myšlenkou. Pro
zajímavost uvádíme, že jsme se před několika lety
snažili v rámci ČEPES pokus opakovat, bohužel
neúspěšně. Buď v našich řadách nemáme operátora takové kvality, jakým byl ing. arch. J. Kořínek
anebo naše příprava pokusu neodpovídala přípravám prováděným v PEL. Tento přístroj, používaný
ing. arch. J. Kořínkem se zachoval do dnešní doby.

Měli jsme ho rádi. Byl to člověk velkorysý, který
nás vedl k rozvoji odborností i našich osobností. Velmi
dobře se s ním spolupracovalo. Nikdy – jak jsme se
později domluvili – nikdo z našeho týmu už na jiných
pracovištích nezažil takovou tvůrčí atmosféru i při
práci na jiných úkolech, které jsme současně plnili.
Takové nadšení, kamarádství, vzájemnou pomoc i
veselí. Pracovat s takovým šéfem, to byl dar, který
dostáváme asi pouze jednou za život.
Nechtělo se nám ho opustit, ale nakonec to nešlo
jinak. Pan profesor se snažil najít střechu, která by
ho s tímto jeho dítětem (mentální energií) zaštítila.
Nejprve na katedře matematiky a fyziky pedagogické
fakulty, pak na matematické fakultě UK, a nakonec na
výpočetním středisku ministerstva školství, protože
byl současně řešitelem resortního úkolu „Automatizovaný systém řízení školství“. Všude měl kvůli tomuto
nejmilejšímu „dítěti“ větší či menší potíže. Díky pochopení některých odborníků a vyšších činitelů našlo se
nakonec místo na elektrotechnické fakultě a nakonec
na vysoké škole chemicko technologické v Praze, kde
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Druhý přístroj, mentionový spinač, zvaný KAPUKO (název je složen z počátečních slabik jmen autorů – Kahuda, Pulkrábek, Kořínek), sloužil k měření
mentální energie. Zachoval se bohužel pouze obrázek tohoto přístroje.

Tímto končíme 1. část historie PEL. Na závěr
můžeme konstatovat tyto skutečnosti:
a) buď mentální energie je realita a člověk může
myšlenkou ovlivňovat materiální procesy a hmotu

Současně upozorňujeme čtenáře, že statě o mentionech a mentální energii byly v období let 1976 a
1980 zveřejňovány v časopisu Lékařů českých celkem v rozsahu 126 stran.

b) nebo předchozí tvrzení je nesmysl, podle kterého prof. Zahradník, prezident ČAV v roce 1996
označil prof. Kahudu za černou ovci českosloven-

Předseda ČEPES vlastní jeden z mála originálních výtisků závěrečné zprávy z roku 1974 „Mentiony a fyzikální projevy myšlení“. V knihovně ČEPES
se zachoval xeroxový opis, takže vážní zájemci o
studium se mohou dohodnout s předsedou. Z této
publikace otiskujeme úvodní stránku a její obsah.

ské vědy.
Vedení ČEPES upozorňuje čtenáře této stati, že
pokud chtějí přispět svými názory k této oblasti,
rádi je přijmeme a zveřejníme na webových stránkách anebo ve zpravodaji Psychoenergetika.

Považujeme za potřebné osvětlit ještě dva pojmy
– psychotronika a psychoenergetika. Myslíme si, že
nejlépe to vystihují definice v podání prof. RNDr.
Jindřicha Forejta, CSc., nejbližšího vědeckého spolupracovníka profesora Kahudy, který byl děkanem
elektrotechnické fakulty v Poděbradech.

z materiálů připravila O. Filipová

„Psychotronika se zabývá jevy, které dosud nebylo možno vysvětlit klasickou fyzikou, chemií a fyziologií. Na rozdíl od nevědecké parapsychologie, která
hledá jen zajímavé jedinečné děje, ale nedostala se
k jejich výkladu, sleduje psychotronika jednotlivé
„tajemné“ jevy z hlediska experimentálního a materialistického, tj. hledá jejich zákonitosti, zdůrazňuje
nutnost reprodukovatelnosti a exaktního vyjádření
příslušných jevů, které převádí na příčiny a vztahy
známé z klasických věd. Nejprozkoumanějším odvětvím psychotroniky je proutkaření, kde se podařilo
převést pozorované děje na racionální jádro osmotických potenciálů, z nich vyplývajících proudů, magnetických polí a odezvy centrální nervové soustavy
proutkaře na toto pole – zkrátka vysvětluje dosud
nejasné jevy přirozeným způsobem.
Psychoenergetika (obecněji psycho - bio - fyzika)
je vědní obor, který se všestranně zabývá zkoumáním úkazů spojených s energií působící při psychofyzikálních a příbuzných dějích. Dominantní složku
psychické energie tvoří energie vybavená při procesu
myšlení, zvaná mentální. Energie přitom buď koná
práci nebo přenáší informace (nebo obojí). Psycho
energetika se snaží vysvětlit podstatu jevů jako
je telestézie (proutkařství), telekineze, telepatie a
v poslední době už někteří uznávají, že do ní patří i
neverbální (já bych řekl mimosmyslová) komunikace
mezi lidmi, zvířaty i rostlinami, s čímž Bose začal už
v minulém století a Kahuda se o tom krátce zmiňuje.
Psychoenergetika je obor interdisciplinární, jejími
partnery jsou fyzika, chemie, biologie, fyziologie,
ale i geofyzika s aplikacemi, takže je pro ni typická
spolupráce pracovních kolektivů.“
Název psychoenergetika je spojen se vznikem
PEL při VŠCHT Praha. Vedoucí pracovníci PEL chtěli
pojmenovat obor, který do budoucna se stane náplní
jejich práce. Psychoenergetika byl původně přijat
jako název pracovní. Když později dospěli k názoru,
že obor by se měl spíše nazývat psycho - bio - fyzika, byl název a práce PEL tak známé, že od změny
názvu upustili.

Crookesův radiometr
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LÉKAŘ A BYLINÁŘ RADÍ
ANTIKONCEPCE MÝTŮ ZBAVENÁ

způsob života včetně stravy, jsou její obavy bezpředmětné.

Motto: Pohled na poměr rizika a přínosu užívání
kombinované hormonální antikoncepce se na základě
velkého množství dat změnil. Lékaři z mnoha oborů by
měli být k těmto novým poznatkům otevření a neměli by
moderní antikoncepční metody zatracovat na základě
informací, které získali před mnoha lety.

7. Se kterými léky nelze užívat hormonální
HAK?
Nebezpečné lékové interakce nejsou pozorovány.
Může však dojít ke snížení HAK při užívání některých
antibiotik a epileptik. Jde o léky omezující vstřebávání nebo urychlující metabolismus hormonů. Nejlepší
metodou je informace lékaře, že dotyčná užívá HAK
a zeptat se, co to udělá v kombinaci s nasazovaným
lékem.

1. Jak dlouho se může hormonální antikoncepce (HAK) užívat?
Pokud ženě přípravek vyhovuje, může ho většinou
užívat až do klimakteria a není ho třeba měnit, ani
dělat přestávky. Protože kvalita je vysoká a dávky hormonů jsou malé.

8. Pro které ženy je vhodné nitroděložní tělísko?

2. Kdy nemůže žena HAK užívat?

Medikované tělísko, tj. obsahující progestin levonogestrel (Mirena), je vhodné pro většinu žen. Na západě
ho užívá asi 20% žen, u nás jen 1,5% žen. Tělísko je
pak vhodné pro ty ženy, které nemohou užívat kombinovanou HAK.

Kombinovanou HAK, která má jak progestin tak
ethinylestradiol, nemůže užívat při hluboké žilní trombóze, plicní embolii, dlouhodobé imobilizaci (znehybnění) na lůžku, při aktivním poškození jater (infekční
hepatitidě všech typů) a podobně, stejně jako při
nemocnění benigními i maligními tumory jater, ischemickou chorobou srdce, centrální mozkovou příhodou.
Další indikace jsou neléčená hypertenze, cukrovka s
komplikacemi, karcinom prsu, těhotenství a kojení.
Ale lékař může HAK nasadit i při těchto chorobách,
je-li to účelné.

9. Před jakým vyšetřením se HAK vysazuje?
Nejednoduší odpovědí je – včas informujte svého
lékaře, případně lékaře provádějícího zákrok a on vám
poradí. V současně době je již mnoho zákroků prováděných ambulantně, nebo jen s krátkodobou hospitalizací a tudíž se nejedná o dlouhodobou imobilizaci a
vysazování HAK není nutné. Při rozsáhlejších výkonech nebo při současně několika nemocech najednou
včas informujte příslušného lékaře.

3. Smí HAK užívat diabetičky, epileptičky nebo
ženy jinak nemocné?
U diabetiček je vhodné, aby otěhotněly dříve, než se
objeví poškození tkání diabetem (nervy, cévy). V ostatních případech je na zvážení odborníkem, zda je HAK
vhodná.

10. Mohou ženy po čtyřicítce, tedy v „preklimakterickém věku“, ještě užívat HAK?

Epileptičky potřebují spolehlivou ochranu před
nežádoucím otěhotněním z mnoha důvodů, a proto je
pro ně vhodná.

Věk není důvodem, aby žena, u níž nejsou přítomny
kontraindikace, neužívala kombinovanou hormonální antikoncepci. Někdy se z léčebných důvodů HAK
dokonce nasazuje.

U dalších nemocí dochází k přehodnocení, a tak
HAK se může užívat i při těch chorobách, kde dříve
byla zakázána. Vždy záleží na posouzení odborníkem,
např. ženy trpící migrénami.

11. Odkdy má dívka užívat hormonální antikoncepci?

4. Může se HAK užívat bez pauzy, i když žena
nemenstruuje?

Od té doby, kdy ji potřebuje. Právně od 15 let.
Množství hormonů je stejné jako u dospělých. Není třeba čekat na nějaké usazení mechanismu řídící menstruační krvácení. Menstruační cyklus se ,,neusazuje“
a hypotalamo - hypofyzární osa vyzrává bez ohledu na
užívání HAK.

Kontinuální užívání HAK doporučujeme při léčení
některých onemocnění. Nemenstruovat není škodlivé.
Menstruace není projevem očisty ženy ani projevem
reprodukčního zdraví.
Menstruace se zastavuje při nutričním deficitu, u
těžkých chorob, endokrinních onemocnění a u těžkých
sociálních podmínek, ostatně eskymačky menstruují
také jen v létě.

12. Nezvyšuje užívání HAK riziko mimoděložního těhotenství?
Právě naopak. To vyplývá z podstaty věci. Smyslem
je zabránit vzniku ovulace, tudíž nevznikne ani zárodek a nemůže tak dojít k normálnímu ani k mimoděložnímu těhotenství.

Menstruací se organismus ženy neočišťuje, zplodiny se vylučují jinou cestou, nikoliv menstruační krví.
5. Jak dlouho před početím vysadit HAK?
Látky obsažené v tabletě mají biologický poločas
několik hodin, jsou vyloučeny během několika dnů.
Jakmile se dostaví menstruace, může žena otěhotnět.
Ty úzkostlivé a pověrčivé ať počkají 21 dní po menstruaci, aby měli klid na duši.

13. Nesnižuje HAK plodnost?
Naopak, protože představuje částečnou ochranu
před některými infekcemi, které vedou k závažným
zánětlivým chorobám. Kombinovaná hormonální
antikoncepce nezpůsobuje neplodnost ani ji nijak
nezvyšuje, stejně jako nevede ke zvýšenému výskytu
vrozených vad, ani jinému poškození plodu.

6. Nezvyšují hormony riziko zhoubných nádorů?
Nebyl podán zatím žádný přímý důkaz. O některých onemocněních se uvažuje, ale vždy se jedná o
užívání řádově deseti nebo spíše desítky let. Nádorová
onemocnění, ostatně jako všechna onemocnění, jsou
způsobena více faktory a pokud žena má jinak zdravý

volně podle Medical Tribune
MUDr. Jan Doležal
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T E L E S T E Z I E A P S Y CH O K I N E Z E
● Budoucnost se neříká tomu, koho se netýká.
● Pro chtění vlastnit vědění o věcech Kosmu je přísný

KOMORNÍ TELESTEZIE
Používání kyvadla a tabulek

trest. Nikdo se nedoví důvod svých potíží v životě
tomto a dalších.

Na úvod mého povídání o telestezii budu vyprávět
o tom, co všichni znají. To je o kyvadlech a tabulkách
používaných pro práci s kyvadlem.

Zvažte, před prací s kyvadlem, jste-li schopni splnit podmínky předchozího odstavce a pak začněte
s kyvadlem pracovat.

Kyvadlo

Závěs kyvadla

Nástroj kyvadlo je drobná, ale důležitá pomůcka pro indikaci záření (energií), pro člověka smysly
nepostřehnutelnými, a často energiemi neměřitelnými
fyzikálními přístroji. Takto používané kyvadlo bývá
někdy nazýváno kyvadlem siderickým. Pro výrobu
kyvadel se používá různého materiálu (mosaz, stříbro,
měď, sklo, dřevo a podobně). Také jsou kyvadla uvnitř s dutinou, kterou naplňujeme tím, co hledáme,
tzv. svědkem. Dobrým rozlišením kyvadel je kyvadla
dělit na aperiodická (přijímá široké spektrum záření) a
kyvadla rezonanční (v podstatě laděné antény).

Závěs kyvadla je to pružné a ohebné, za co nástroj
držíme. Délka závěsu kyvadla se uvažuje jako vzdálenost od těla kyvadla k prstům operátora. Nejčastěji
je kyvadlo zavěšeno na niti z přírodního materiálu,
bavlny, hedvábí nebo lnu. Často je doporučován kovový řetízek, ke kterému mají autoři telestetické literatury občas námitky. Délka závěsu, se doporučuje cca
20 cm. Kyvadlo na závěsu 14 cm a kratším, je velmi
snadno ovlivnitelné vlastními představami, zvláště,
když operátor neumí „vypnout“. Kyvadlo na takto
dlouhém závěsu a kratším, vždy reaguje na něco. Diskutovaná funkční délka závěsu kyvadla má význam
jen v málo specielních případech. Časem si sami zjistíme optimální délku závěsu pro danou práci, která by
neměla být menší než 16 - 17 cm.
Příprava k práci s kyvadlem
První podmínkou je čistota úmyslu, se kterým bereme kyvadlo do ruky. Dále je vhodné být osprchovaný
ve studené vodě, která smývá nežádoucí bioenergie. Při
potřebě spořit čas stačí omýt ruce po loket ve studné
tekoucí vodě.
Rovněž je nutné z rukou i z pracovního stolu odstranit zbytečné předměty, hlavně kovové, jež mohou být
příčinou vašich nezdarů v počátcích práce s kyvadlem.
Velkým trapičem může být magnet, jehož účinek trvá
ještě nějaký čas po jeho odložení.
Pracovní stůl se doporučuje přikrýt ubrusem, nejlépe černým, nebo na ubrus dát černý papír (stačí A4).
Výborná podložka je černá oboustranně laminovaná
čtvrtka i bez ubrusu. Černá barva pohlcuje záření a
plastická hmota stahuje z plochy podložky ód do pravého dolního rohu podložky.

Geometrie a velikosti kyvadel jsou dané způsobem
jejich požadovaného využívání. Méně obvyklý druh
kyvadel jsou tvarová kyvadla, která jsou navržena
a vyrobena na „míru“ podle určitých pravidel a jsou
obyčejně jednoúčelová – reagují pouze v případě, pro
něž jsou vyrobená.

Nedoporučuje se pracovat po jídle, po požití alkoholu, drog a některých léků.

Výkyvy kyvadla jsou něčím jedinečným, i když se
řídí přesnými fyzikálními zákony. S kyvadlem může
pracovat téměř každý, ale dobrých a dokonalých
výsledků dosáhne pouze člověk dobrých morálních
kvalit. Lidé, kteří používají kyvadlo pro zábavu, nebo
hledání intimností o svých sousedech, nekončí vždy
dobře. Rovněž se nevyplácí přehnaný zájem o materiální statky, přesněji peníze.

Počátky používání kyvadla
První, co musíme znát před první prací, je vědět jak
kyvadlo odpovídá na dotaz „ANO“ a „NE“.

● Nemůže se dostat operátor k dobré odpovědi, když

Požádáme kyvadlo, aby nám ukázalo jak nám bude
ukazovat „ANO“. Obyčejně se začne po chvíli otáčet
doprava (ve směru hodinových ručiček) s tím, že tento
pohyb bude vždy znamenat „ANO“. Až se nám kyvadlo
na žádost o potvrzení „ANO“ bude vždy otáčet doprava,
začneme s nácvikem „NE“.

● Člověk, který ničí lidi, nemůže dostat dobrou odpo-

Požádáme kyvadlo, aby nám ukázalo jak nám bude
ukazovat „NE“. Kyvadlo po několika vteřinách se začne
otáčet doleva. Až se nám kyvadlo na žádost o potvrzení
„NE“ bude vždy otáčet doleva, začneme střídat příkazy
„ANO“ a „NE“ a kontrolovat otáčení kyvadla.

Je dobré dodržovat několik pravidel pro práci
s kyvadlem:
nemá představu, k čemu získanou odpověď použít.
Chtění vědět, není představa o použití odpovědi.
Stejná podmínka platí i pro využití informačního
pole.
věď.

Kyvadlo nás hned na začátku může udivit tím, že
se nezačne otáčet, ale kývat. Kyvy podélně s trupem
operátora (vodorovně) znamenají „NE“, kyvy napříč
(svisle) „ANO“.

● Využívání kyvadla na chtění majetku druhých, vede
ke ztrátě vlastního majetku.

● Chtění škodit vede k vlastnímu zániku.
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Kondiční tabulka

Tak jsme zvládli první kroky, „ANO“, „NE“. A
nepředstavujme si, že při „ano“ bude hmotný význam
ano a při „ne“ že bude hmotný význam ne.

Kondiční tabulka je veledůležitý nástroj, který ve
spojení s použitým indikačním nástrojem nám řekne,
jestli má význam hledat to, co hledáme. Točení samotného nástroje na „ano“ a „ne“ je podle individuálních
možností operátora. Tabulka slouží ke zjištění osobní
kondice pro práci, kterou chceme vykonat. Na dotaz:
„Na kolik desítek (jednotek) procent mám dobrou
kondici, abych úkol zvládl, odpoví nástroj ukázáním
na „plusovou“ nebo „minusovou“ stranu tabulky a příslušnou hodnotu v %.“

Chci jen upozornit, že odpověď „ano a „ne“ je hrubě
orientační údaj. Pokud chceme s údajem dál pracovat,
musí mít hodnotu, když ne 100%, tak alespoň 98%.
Proč je to tak, osvětlí následující tabulka schopnosti
provést akci.
Hodnota do 27% - schopnost bezvýznamná
Hodnota do 39% - schopnost v pozadí jednání
Hodnota do 46% - podvědomě ovlivňuje jednání
Hodnota do 65% - ovlivňuje jednání vědomě
Hodnota do 78% - vědomě připravuje „akci“
Hodnota do 89% - odstraňuje překážky
Hodnota do 96% - odzkušuje „akci“
100% - možnost okamžité „akce“
Protože práce s kyvadlem spotřebovává vaši energii,
cvičte z počátku jen pár minut denně. Později si mezi
nácviky zařazujte několikahodinovou přestávku.
Protože většina z nás nebude hned napoprvé
s kyvadlem běhat po venku a bude chtít mít alespoň
zpočátku pohodlí, začneme používat napřed kyvadlo
pro práci s tabulkami.

Pokud neukáže kyvadlo plusovou hodnotu 100%
(v nouzi 98%), nemá cenu žádnou práci začínat. Další
otázkou je dotaz: „Dovím se hledané?“ A tady se může
nástroj roztočit na „ano“, nebo na „ne“. Když se nástroj
točí na „ne“, ptáme se proč, nemohu dostat odpověď
a dostanu odpověď „nemáš vědět“, nebo „nemáš energie“. Poslední dotaz je „co mám vědět“ a nástroj by se
měl zastavit na „to je všechno“. Pokud ne a zajímá nás
to, předkládáme nástroji různé návrhy a pozorujeme,
jak nástroj reaguje.

Tabulky
Tabulky používané pro práci s nástroji, jsou většinou systémem dotazů seřazených podle příslušných
pravidel, a upravených do grafické podoby, nebo soustavou odkazů na dotazy, upravených stejně. To je
důvod, proč se pořadí údajů v tabulkách může zdát
neznalým zmatené. Při vyhledávání hledaného údaje
však takto zvolené pořadí téměř vylučuje chyby vznikající podobným energetickým významem vložených
dat.

Vstupní tabulka
Vstupní (základní) tabulka je nástroj na vniknutí
člověka do jeho organismu. Tabulka sama je neživý
předmět, který oživí operátor se svým kyvadlem. Setkáte se v tabulce se symboly planet Slunce, Sluncem,
s Duchem a Duší. Duchovní stupně dávají nahlédnout
do podstaty lidského chování. Chápejte duchovní
stupně jako nástroj k vysvětlení rozdílnosti vnímání
lidí. Chtějte lidi srovnávat podle duchovních stupňů a
jejich jednání. Tak dostanete vědění o jejich důležitosti
pro lidskou společnost. Nikdo, kdo nedokáže pracovat
pro lidi, protože jsou to lidé, nemůže být členem lidské
společnosti. Jsou lidé, kteří využívají psychotroniky
pro ohlupování ostatních lidí a prohlašují se za jejich
spasitele. Těch je zatím hodně, ale časem budou ubývat.

Tabulky a nástroje jsou vázány na slušné jednání
uživatelů a jejich vztah k lidem planety Země. Ti, kteří používají tabulky v rozporu s Kosmickým řádem,
dosáhnou toho, že přijde poškození, které nelze léčit.
Ti, kteří budou tabulky a nástroje používat na poškozování druhých, dosáhnou toho, že poškození, které
někomu darovali, se vrátí jim, nebo jejich nejbližšímu
okolí. Následky takto vrácených darů se nedají léčit
běžnými léčitelskými postupy a dlouho nejsou patrné. Pro jejich léčení je potřebná změna duchovnosti
dárce. Tady platí stejné pravidlo, jako při používání
energostimulačních generátorů (zařízení pro deformaci informačního pole) - útok trvá po dobu trvání
objektu, pro který byl určen, případně po dobu trvání
jeho nástupců. Odstranění těchto působností je specializací několika málo jedinců mezi psychotroniky,
kteří se tím navíc vůbec nechlubí.
Práci s tabulkou začínáme tak, že tabulku položíme na očištěné místo, podložíme ji neutralizační podložkou (laminovaná černá čtvrtka) a zavěsíme nástroj
nad horní střed tabulky. Levou ruku položíme na stůl
souběžně s tabulkou a pravou ohneme v lokti a opřeme
o stůl. Pokud se nám nehoní myšlenky, nástroj se za
chvíli zklidní a volně visí v ruce. Pak můžeme dát první otázku a opět „vypnout“ tak, abychom neovlivňovali
nástroj. Nástroj totiž reaguje i na nevyřčené otázky a
my bychom jej mátli řadou dotazů, které s hledaným
nesouvisí.
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Počátek (střed) tabulky obsahuje názvy planetárních objektů, se kterými se můžeme při základní práci setkat. Je na vkusu uživatele jestli vypustí nápisy
Nibur a Farao. Doplnit uvolněná místa může a nemusí.
To základní vědění z této části tabulky je, že lidé se
stejnými patronátními planetami, mají k sobě podstatně bližší vztah, i když hlásají na pusu odlišné nápady,
než lidé různých patronátních planet.

Na obvodu tabulky jsou barvy, jež neodpovídají
křesťanskému chápaní barev a tím i jejich chápání
většiny současné společnosti. Nic si z toho nedělejte a
významy barev mezi sebou porovnávejte. Všímejte si
chování a jednání lidí, ke kterým barva patří.

Následující půlkruh obsahuje duchovní stupně
vědění v křesťanském pojetí, které na levé straně končí
nápisem „Duch“ a na pravé „Duše“. Dotazem, kým je
oživováno tělo člověka XY, nástroj ukáže na levou nebo
pravou stranu. Upozorňuji, že inkarnace těla Duchem
nebo Duší nemá podstatný význam v náboženské nebo
politické orientaci člověka. Udává jen možnou závislost organismu na řídící síle, kterou může vyvozovat
kdokoliv.

Stříbrná barva představuje vychytralé neschopné
lidi, kteří nemají zábrany podvádět ostatní lidi. Jsou
pusté a prázdné postavy.

Barvám byl přiřčen význam, když se osidlovala Planeta Země. Chtělo se rozlišit chování lidí jednoduchým
způsobem. Každá vlastnost dostala barvu.

Červená barva je barvou lidí, kteří mají užitek ze
škody druhých lidí. Lidé ji používají ke zdůraznění
vlastností, ke kterým se nehlásí.
Oranžová barva znamená víru v neuskutečnitelné.
Chce zdůraznit výhradně neplodný charakter.

Způsobů na zjištění duchovního stupně vědění
(duchovní síly) je víc a používaných tabulek také. Skutečně křesťanská tabulka končí sedmým stupněm,
kde pro křesťany začínají duchovní bytosti. Používané
tabulky používají závislosti lidského chtění na vnitřní síle organizmu udržet vložený program přinesený
Duchem nebo Duší.

Žlutá barva je barvou lidí, kteří chtějí radit druhým
lidem. Je barvou lidí, které ostatní považují za ničemy.
Jsou to všichni „Boží bojovníci“.
Zelená barva znamená dávno získané vědění, to
znamená, že nositelé jsou dobrými učiteli.
Modrá barva je využívána lidmi, kteří se sami
nikdy neúčastní vlády nad druhými, chtějí být nenápadní a oblíbeni, chtějí, aby Země byla plná stejných
lidí, používají k tomu své lidské pravomoci.

Dotaz k nástroji a tabulce může být formulován
takto: „Kolikátý stupeň duchovní síly dosáhl XY při
výkonu povolání úředníka“. Dotaz je možné doplnit
časovým údajem.

Fialková barva je barvou lidí, kteří mají strach ze
svého bytí. Chtějí stále něco vytvářet a nikdy to nedokončí. Používají úhybných postupů, aby lidem dokázali, že mluví pravdu a že dobře pracují. Když je někdo
odhalí, jsou nebezpeční ničitelé.

Pokud jste všetečkové, máte na „to“ a „smíte“,
můžete postupovat podle následujícího příkladu.
Pan XY byl za vlády „komunistů“ vysokoškolským
profesorem propagujícím režim, který jej živil a snažil
se svým vedoucím zavděčit. Po odchodu starých chlebodárců byl „osvícen“ a Lenina nahradil Ježíšem Kristem. Ke zjištění skutečnosti jsou třeba znát dva páry
hodnot. První pár hodnot: Jak velký byl duchovní stupeň profesora jako profesora a jak byl velký duchovní
stupeň profesora jako komunisty? Druhý pár hodnot:
Jak velký je duchovní stupeň víry pana profesora
v Krista a jaký je duchovní stupeň pana profesora
jako křesťana? Porovnáním těchto dvou párů hodnot
můžeme posoudit, jak je na tom pan profesor s charakterem. Uvedené hodnoty ještě více vyniknou, když
připojíme touhu po popularitě a peníze. Upozorňuji, že
takto zjišťované hodnoty jsou jistě zajímavé, ale nemají
jinou oporu než nástroj a tabulku, proto s nimi pracujte jako s dohadem bez uvedení konkrétního jména.

Fialová barva je barvou vyjednavačů. Má použití
mezi lidmi, kteří se věnují přípravě dohod.
Černá barva je barvou vědců a lidí, kteří pracují
pro lidi, mají velký cit pro druhé a dokážou pro ně pracovat. Využívají svého vědění na pomoc druhým lidem,
cítí daleko dřív nebezpečí než přijde, lidé o nich neví a
nechtějí vědět.
Zlatá barva chce dát vědění, že on je ten zázračný člověk, který všem lidem pomůže vrátit chybějící
vlastnosti. Nápad používat zlatou barvu pro lumpy je
správný. Využívají všech ostatních lidí pro svůj zisk,
chtějí vládnout a rozhodovat, vůbec jim nevadí, že jsou
hloupí.
Bílá barva je barvou lidí, kteří vědí, že jsou jediní
povolaní vlastnit věci všech ostatních lidí, jsou bezohlední a ničí se mezi sebou.

Písmena „Z“ a „F“ jsou používány při dotazu na
zdravotní stav člověka XY. Než se začneme ptát, je
dobré se zeptat ducha (duše) XY, zda souhlasí s naší
všetečností. Tentýž dotaz je vhodné položit i tělu XY.

Šedá barva znamená čistý zisk. Je barvou obchodníků a zlodějů. Nemá čistý význam, je zaměnitelná.

Dotaz: Smím znát zdravotní stav organismu člověka XY? Pokud ano, nástroj ukáže na písmeno Z nebo
F. Pokud nástroj ukáže na písmeno F, ptáme se na
funkčnost orgánu, nebo funkčnost organismu. Stupnice začíná v miliardtinách procent a to jsou hodnoty
pro trvání organismu velmi nedobré.

Informační pole a vědění
Všechno ve Vesmíru je obklopeno energiemi, mořem
energií. Tato všudypřítomná soustava energií, která
nás obklopuje, nám umožňuje používat výměny informací s prostorem a předměty v tomto prostoru. Vžil
se zvyk nazývat toto moře všudypřítomných energií
energeticko-informačním polem nebo jen informačním polem. IP jsou energie schopné dodávat všem ve
vesmíru potřebný návod k jejich chování. Informační
pole jsou zařízení Vesmíru pro jeho provoz a byly zjevně vytvořeny současně s Vesmírem. Informační pole
obklopují všechny části Vesmíru. Mají funkci informovat všechny tvory Vesmíru o jejich možnostech daných
soustavou (částí Vesmíru), kterou obývají.

Pokud nástroj ukáže na písmeno Z, ptáme se
rovnou na zdravotní stav orgánu nebo zdravotní stav
organismu. Stupnice začíná v miliardtinách procent.
Obyčejně nejnižší ukazované hodnoty jsou v miliontinách procent. Při porovnání průměru hodnot zdraví
orgánů s hodnotou zdraví organismu je často nepochopitelný rozdíl hodnot. Pokud vyloučíme možnost chyby
operátora, nezvyklou odchylku způsobuje duchovní
zdraví organismu.
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Informační pole, i když jsou všudypřítomná, nejsou však přístupná všem tvorům Vesmíru stejně.
Informační pole je pro celý Vesmír společné, jak pro
to, co nazýváme živé, tak pro to, co nazýváme neživé.
Informační pole nejde dělit na lidské nebo kosmické.
Informačními poli je řízen pohyb Kosmu, je jimi řízena
i činnost duchů.

Používaný orientační způsob zjištění, s kým máme
tu čest, je podstatně rychlejší. Ptáme se, na kolik %
dotyčný člověk používá při svém slovním projevu znalosti naučené, uložené ve vědomí a na kolik % používá
při svém slovním projevu znalosti uložené v podvědomí. Protože dobře fungující jedinci požívají při mluvení
jen to, co mají ve vědomí, je test rychlý a přesný.

Přístup lidí do IP (informační pole) je dán příslušností k lidem planety Země a energií života jejich organismu (tj. soustavy lidské tělo + inkarnační duch nebo
duše). Navíc všechny informace jsou na příjmu tříděny
podle duchovní síly použivatele. Nedostane informaci
ten, kdo není schopen získanou informaci použít pro
přístup k dalším informacím, nebo ten, který chce
informaci k vědomému poškozování obyvatel Kosmu.

Aby problematika získávání vědomostí a jejich
používání nebylo tak jednoduché, jsou v provozu různé
„rušiče“. Zjevně nejde deformovat informační pole jako
zdroj informací, tak jsou přijímané informace deformovány na vstupu do člověka a člověk je jako zdatný
vysílač šíří deformované prostorem dál. Všichni známe
energostimulační (radionické) vysílače, vložení, kletby,
přání, prokletí atd. Tyto nástroje na ničení jsou podstatně víc známé než způsoby, jak lidem pomáhat, tak
nemá cenu o nich psát

Energie informačního pole využívá ke svému
vstupu do člověka mozkovou kůru. Další zpracování
informace zajišťuje paměťový systém člověka a lidský
rozum. Na jeho kvalitě závisí, jak člověk informaci
využije. Případné uložení informace do lidské paměti
se děje podle obecně známého schématu a vybavení
informace rovněž tak.

Člověkem vysílané deformované informace mají
takovou sílu, že ovlivní nejen samotného člověka, kterému byly určeny, ale často i fyzikální přístroje pro
kontrolu jeho zdravotního stavu.
sestavil Pavel Zoun

Na vybavování vědomostí se podílí tři zdroje vědění:

OVĚŘENÍ ZÓNY POZITIVNÍ ŽIVOTNÍ
ENERGIE NA SVATÉ HOŘE U PŘÍBRAMI

Znalosti naučené a používané, uložené ve vědomí
Znalosti uložené v podvědomí
Znalosti získané z  energií informačních polí

V srpnu 2003 jsem nalezl první zónu pozitivní
životní energie (dále jen zónu léčivé energie) na
hoře Říp. Na hřbetní linii ve směru sever - jih jsem
sledoval zónu o šířce 9 - 13 m. Na rozdíl od jiných
typů zkoumaných zón jsem si stanovil, že relativní
intenzitu nebudou zjišťovat vodorovné části drátů ve
tvaru písmene L (virgule) otáčením při vzájemném
překřížení velikostí úhlu od 0° do 180°, ale obdobně
při vzájemném vzdalování. Velikost úhlu jsem také
určoval s rozlišením po 10°. Na celé šířce zóny na
Řípu byla zjištěna maximální hodnota 180°, která
byla zjištěna i v hloubce 100 m. Byl zjištěn téměř
svislý úklon zóny. Později jsem určoval v případě
potřeby i větší hodnoty.

Další použití získaných informací závisí na schopnostech jedince získané informace zpracovat. Schopnost zpracovat je dána mnoha faktory a není místo,
zabývat se způsobem zpracování informací, v tomto
článku. Dál se budeme zabývat jen mentálním hodnocením výsledků takto sestavených získaných dat.
Mimo různých systémů mentálního měření IQ je
zajímavé zjišťování vhodnosti člověka k dané práci
pomocí dotazů tzv. mentální personalistiky. K problematice mentálního sledování IQ jen uvádím, že průměrné IQ zjištěné mentálním způsobem je 120 bodů,
130 bodů je mírný nadprůměr atd..

V roce 2004 jsem prozkoumal především na Českolipsku 60 drobných těles neovulkanitů a při tom
jsem nalezl 11 zón léčivé energie. V té době a později
jsem mapoval v blízkosti České Lípy svislé zóny léčivé energie, které byly široké převážně 0,6 m a byla
na nich zjištěna většinou intenzita 70°.

K hodnocení jednotlivých stránek lidské osobnosti
z hlediska jejího uplatnění ve společnosti, použili autoři „Fyziky na pokraji světa“ techniku takto řazených
mentálních dotazů, kde mimo zdrojů vědění hodnotí
psychično a duševno člověka.

Dne 4.1.2006 jsem ověřil zónu léčivé energie
v chrámu svatého Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě, popsanou v knize „Místa, která léčí“ (1). Výsledky
jsem popsal v článku „Průzkum Vyšehradu pomocí
virgule“ (2). Půdorys chrámu je poněkud větší než
nalezená eliptická zóna léčivé energie dlouhá 30 m a
široká 16 m, protažená ve směru západ východ.

● Množství znalostí uložených ve vědomí a podvědomí.

● Vybavování si těchto znalostí a jejich kombinace do
nápadů.

● Přenesení nápadů a znalostí na okolní lidskou společnost.

● Umění realizovat svoje nebo cizí nápady.
● Autorita a citové porozumění vzhledem k okolní lid-

Podle mých výzkumů v posledním jeden a půl
roce byla ve většině geopatogenních zón a zón léčivé
energie zjištěna pod zemským povrchem a do výšky
2 m malá intenzita, která se postupně výrazně zvětšuje do výšky 50 m a ve výšce 100 m zůstává stejná.
Na celé zóně v chrámu svatého Petra a Pavla byla
zaznamenána do výšky 2 m intenzita 20°, která se
postupně do výšky 50 m zvětšila na 150° a ve výšce
100 m se nezměnila.

ské společnosti.

● Získané výsledky jsou uváděny v %.
Pro stručnost jsou jednotlivé dotazy pospojovány do
dvojic. Pokud je vyhodnotíme samostatně, dostaneme
pestřejší výsledek. Možná i poučnější.
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Dne 10.7.2006 jsem na konci vyhledávání vodního zdroje a geopatogenních zón pro rodinný dům
na okraji Varnsdorfu vyhledával ze stanoviště zóny
léčivé energie na zkoumaném pozemku. Po negativním výsledku jsem je znovu vyhledával, ale na
větší vzdálenost. Nalezl a prozkoumal jsem dvě zóny
léčivé energie. První zóna začala blízko zkoumaného
pozemku, byla svislá, široká převážně 15 m, dlouhá
800 m a měla intenzitu většinou 90°. Skončila na
první čedičové skále vrchu Špičák. Druhou zónu
jsem nalezl na vrcholové skále dlouhé 30 m a široké
až 20 m. Na celé skále byla zjištěna dosud největší zjištěná intenzita zóny léčivé energie o hodnotě
900°.

5 m a 10 m zjištěna stejná intenzita 270°. Kontura zóny i kontura plochy maximální intenzity byla
v hloubce 100 m a na zemském povrchu zjištěna
přesně na stejném místě, takže byl zjištěn svislý
úklon zóny.
Koupil jsem průvodce „Poutní místo Svatá Hora“
(3) a hned jsem co nejpřesněji zakreslil konturu zóny
a konturu plochy maximální intenzity do mapy hlavních církevních staveb na Svaté Hoře (obr.). Spodní
okraje schodišť a horní ambity byly postaveny souměrně na kontuře zóny. Zóna má eliptický tvar o
délce 54 m a šířce 45 m, protažený ve směru západ
– východ. Kostel je poněkud větší než plocha maximální intenzity a je postaven souměrně ke kontuře
plochy maximální intenzity, která je dlouhá 29 m a
široká 17 m. Všechny lavice a oltář v kostele jsou
v ploše maximální intenzity. Z původního kostelíka
ze 13. století se zachovaly pouze boční zdi jeho lodi
(3 – str. 20). Dnešní kostel tedy zřejmě stojí na místě
kostelíka ze 13. století. Pravděpodobně již tehdy stavitelé kostela znali tvar zóny léčivé energie a pozdější
stavitelé schodišť, horních ambitů, kostela a kaplí
znali zřejmě tvar zóny a plochy maximální intenzity,
zjištěný tímto průzkumem zóny. Nejspíš byly zjištěny
rovněž pomocí virgule.

V knize „Místa, která léčí“ (1) jsem se dozvěděl,
že v době morové epidemie v Příbrami zemřel na mor
jediný člověk, který žil hříšným způsobem. Z okolních měst vozili mrtvé do Příbrami na hřbitov, ale
v Příbrami jinak nikdo neonemocněl, protože lidé
chodili každou neděli na Svatou Horu do kostela.
V letech 1647 až 1773 vlastnil Svatou Horu jezuit
ský řád. V té době zde bylo vybudováno nejvíce
barokních uměleckých památek. Svatá Hora se stala
nejznámějším poutním místem v Čechách.
Průzkumná metoda zón léčivé energie mi již
umožňovala během jednoho dne prozkoumat tuto
významnou svatyni. Proto jsem ji dne 24.8.2006
prozkoumal stejným způsobem, jako jiné zóny léčivé
energie.

Pozoruhodná je shoda velikosti a směru protažení
zóny léčivé energie v chrámu svatého Petra a Pavla
na Vyšehradě s velikostí a směrem protažení plochy
maximální intenzity zóny léčivé energie na Svaté
Hoře.

Po výstupu na Svatou Horu ze severoseverovýchodní strany, při prvním pohledu na areál staveb,
jsem ze stanoviště vyhledával zóny léčivé energie.
Byla nalezena dost široká zóna ve směru na střed
areálu s maximální intenzitou 160°.

Podle mých výzkumů v posledních dvou letech
šířka a intenzita velkých zón léčivé energie bývá ve
fázi novu Měsíce nejmenší a ve fázi úplňku největší.
Tyto zóny jsou lineárně protažené. U mapovaných
lineárních zón léčivé energie s malou šířkou a
intenzitou se šířka zón mění málo a nepravidelně a
intenzita se mění málo. Velikost a intenzitu nalezených kruhových nebo eliptických zón léčivé energie
jsem v závislosti na fázích Měsíce dosud nezkoumal.
Průzkum popisované léčivé zóny byl uskutečněn 1
den po fázi novu Měsíce. Je možné předpokládat, že
intenzita zóny bývá převážně větší, než byla zjištěna,
nebo bývá přibližně stálá.

Určil jsem konturu eliptické zóny na spodním
okraji tří schodišť vysokých 2,7 m, vedoucích k horním ambitům E (k terase), v jejichž výškové úrovni stojí kostel (na obrázku kaple III – XI). Kontura
prochází přes střed hlavního (východního) schodiště
(obr.). Intenzita zóny plynule vzrůstá od okraje zóny
od hodnoty 10° až do maximální hodnoty 270°.
Plocha maximální intenzity 270° se nachází uvnitř
kostela. Plynule jsem vysledoval větší část kontury
plochy maximální intenzity (přístupnou) a podrobně
jsem prochodil plochu maximální intenzity. Byla
zjištěna pouze hodnota 270°.

Ze stanoviště blízko hlavního (východního) schodiště jsem vyhledával v ploše zóny léčivé energie
geopatogenní zóny, ale žádná nebyla nalezena.
Pak jsem ze stejného stanoviště vyhledával
v ploše zóny léčivé energie, zóny negativní životní
energie (negativní psychosomatické zóny). V úzkém
směru byla nalezena zóna s maximální intenzitou
70°. Z druhého stanoviště byla zjištěna tatáž zóna
s maximální intenzitou 70° v jiném směru. Na
křížení obou směrů jsem zónu nalezl, určil jsem její
konturu, označil jsem ji na zemi a změřil jsem její
velikost. Zóna má tvar kruhu o průměru 2,5 m, je
vzdálená 0,3 m od zdi a zasahuje 0,5 m do schodiště. Střed zóny leží v zóně léčivé energie těsně u její
kontury (obr.).

Hloubku zóny určuji tím způsobem, že soustředím
pozornost na bod v terénu ve změřené nebo v odhadnuté vzdálenosti (zde v odhadnuté vzdálenosti), tuto
vzdálenost promítám svisle pod sebe a v této hloubce
virgule ukáže šířku a polohu zóny a nakonec intenzitu zóny velikostí úhlu otočení vodorovných částí
drátů (virgule).
Výšku zóny určuji změřením výšky 2 m, odhadem
výšky 5 m, 10 m a 20 m, výšku 30 m získám obvykle
sečtením výšky 20 m a 10 m, výšku 50 m získám
zdvojnásobením výšky 25 m a výšku 100 m zdvojnásobením výšky 50 m. V určené výšce virgule ukáže
přesně nad zónou její intenzitu. Intenzita směrem do
výšky vždy postupně vzrůstá nebo se nemění. Dosud
se nestalo, aby intenzita směrem vzhůru kolísala.

Obvyklým způsobem jsem zjistil intenzitu škodlivosti lidskému zdraví zóny v rozsahu 0 - 180° (případně více) ve výškách po půl metru a pak detailně
po 0,1 m. Jako vždy na celé ploše zóny byla v každé
výškové úrovni zjištěna určitá intenzita, která směrem vzhůru vzrůstá a na horním okraji zóny bývá
maximum vysoké většinou 0,4 m. Zóny většinou
mívají tvar kruhu o průměru 2,5 - 3,0 m (4). Pod-

Vedle kostela byla v hloubce 100 m, na zemském
povrchu, ve výškách 2 m, 5 m, 10 m a 20 m zjištěna
stejná intenzita 180°. V ploše maximální intenzity
byla v hloubce 100 m, na podlaze, ve výškách 2 m,
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le velkého množství objasněných zón vytváří zónu
postižená osoba při psychickém šoku. Pokud osoba
v okamžiku psychického šoku stála, byla maximální
intenzita negativní životní energie vyzářena ze tří
nejvyšších čaker v místě krku a hlavy (z 5., 6. a 7.
čakry) a tím se vytvořilo maximum intenzity zóny
vysoké 0,4 m (5).

ploše s intenzitou 900° - dosud největší nalezenou
intenzitou.
Dne 24.8.2006 jsem ověřil zónu léčivé energie na
Svaté Hoře u Příbrami. Byla nalezena svislá eliptická zóna, dlouhá 54 m, široká 45 m, protažená ve
směru západ - východ. Byl zjištěn plynulý vzrůst
intenzity od okraje zóny od hodnoty 10° až k ploše
maximální intenzity o hodnotě 270°, jejíž kontura
probíhá souměrně s konturou zóny. Plocha maximální intenzity je dlouhá 29 m a široká 17 m. V ploše maximální intenzity 270° a v místě s intenzitou
180° byla v hloubce 100 m, na zemském povrchu a
ve výškách 2 m, 5 m, 10 m a 20 m zaznamenána
stejná intenzita.

Podle tab. 1 byla od výšky 1,0 m do výšky
1,4 m zaznamenána intenzita 30° a ve výškách 1,5 m
a 1,6 m maximální intenzita 70°. Podle zjištěného
tvaru zóny byla postižená osoba v okamžiku psychického šoku pravděpodobně mírně předkloněná a
zřejmě došlo k náhlým bolestem.
Pak jsem ze stanovišť vedle jižní, západní a
východní strany areálu kaplí vyhledával zóny léčivé
energie na vzdálenost asi 200 m. Z prvních dvou
stanovišť zóna nebyla nalezena a od východní strany areálu byla nalezena úzká zóna ve směru k JJV.
Z dalších dvou stanovišť bylo nalezeno místo zóny
asi 200 m daleko od areálu kaplí za nákupním střediskem v neobdělávané zahradě na trávě.

Na místě kostelíka ze 13. století byl v době vlastnictví Svaté Hory řádem jezuitů v letech 1647 - 1773
vybudován kostel ve formě několika kaplí a kolem
něj několik kaplí a jiných církevních staveb. Čtyři
schodiště vysoká 2,7 m, horní ambity a kostel jsou
vybudovány souměrně k zóně léčivé energie i k ploše
maximální intenzity. Všechny lavice v kostele a oltář
se nacházejí v ploše maximální intenzity. Stavitelé
těchto barokních kulturních památek zřejmě znali
tvar zóny léčivé energie a tvar plochy maximální
intenzity. Patrně zónu poznali rovněž pomocí virgule.

Zóna má přibližně kruhový tvar o průměru 5,8 m
a 6,2 m. V hloubce 100 m byl ve stejném místě zjištěn
stejný tvar zóny, takže byl zjištěn svislý úklon zóny.
Na celé ploše zóny na zemském povrchu, v hloubce
100 m a ve výšce 2 m byla zjištěna intenzita pouze
70°. Podle tab. 2 byl do výšky 20 m zjištěn vzrůst
intenzity na 100° a do výšky 100 m se intenzita
nezměnila. Intenzita zóny tedy jako u většiny zón
(např. na Vyšehradě) se nezvětšovala až do výšky
50 m, ale jen málo vzrostla do výšky 20 m.

V ploše zóny léčivé energie nebyla ze stanoviště
nalezena žádná geopatogenní zóna, ale zóna negativní životní energie (negativní psychosomatická
zóna). Tyto zóny vznikají při náhlém ohrožení zdraví
nebo života při psychickém šoku a mívají tvar kruhu
o průměru 2,5 - 3,0 m. Zóna se nachází na okraji
zóny léčivé energie a dotýká se hlavního schodiště.
Zóna má kruhový tvar o průměru 2,5 m a maximální
intenzita škodlivosti lidskému zdraví o hodnotě 70°
byla zjištěna ve výškách 1,5 m a 1,6 m. Podle tvaru
zóny lze předpokládat, že byla vytvořena osobou při
náhlých bolestech v mírném předklonu.

V Příbrami jsem ze tří stanovišť vedle kostela
svatého Jakuba vyhledával v kostele zóny pozitivní
životní energie. Byla nalezena jedna zóna v severozápadní části kostela s maximální intenzitou 20°. Ze
zavřeného vchodu do kostela jsem viděl vnitřní část
kostela. Byl upřesněn směr na úzkou zónu uprostřed levé řady lavic. Podle mé zkušenosti se jednalo
o zónu pozitivní životní energie s malou intenzitou,
kterou vytvořila osoba při pobytu v lavici. Maximum
těchto zón bývá ve výšce hlavy sedící osoby a při tom
se pozná výška postavy.

Okolí zóny léčivé energie bylo prozkoumáno ze
čtyř stanovišť do vzdálenosti 200 m na výskyt zón
léčivé energie. Asi 200 m na JJV od zóny za nákupním střediskem v neobdělávané zahradě na trávě
byla nalezena svislá přibližně kruhová zóna o průměru 5,8 m a 6,2 m. V hloubce 100 m, na zemském
povrchu a ve výšce 2 m byla zjištěna intenzita 70°.
Do výšky 20 m se intenzita postupně zvětšila na
100° a do výšky 100 m se nezměnila.

Závěr
V srpnu 2003 jsem nalezl první zónu pozitivní
životní energie (zónu léčivé energie) na hoře Říp. Zóna
probíhala po hřbetní linii ve směru sever - jih o šířce
9 - 13 m s maximální intenzitou 180° a v hloubce
100 m byl zjištěn téměř svislý úklon zóny.

V Příbrami jsem ze tří stanovišť u kostela svatého
Jakuba vyhledával v kostele zóny pozitivní životní
energie. V severozápadní části kostela byla nalezena zóna s maximální intenzitou 20°. Ze zavřeného
vchodu do kostela jsem upřesnil směr na úzkou zónu
uprostřed levé řady lavic. Zónu pozitivní životní
energie s malou intenzitou zřejmě vytvořila osoba
při pobytu v lavici.

V roce 2004 jsem v šedesáti prozkoumaných tělesech vulkanitů (převážně čedičů) na Českolipsku
nalezl 11 zón léčivé energie.
Dne 4.1.2006 jsem v chrámu svatého Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze ověřil svislou zónu léčivé
energie eliptického tvaru o délce 30 m a šířce 16 m.
Do výšky 2 m byla zjištěna intenzita 20°, do výšky
50 m se postupně zvětšila na 150° a ve výšce 100 m
již byla stejná. Podobný vzrůst intenzity zjišťuji u
většiny geopatogenních zón a zón léčivé energie.

Obrázek.

Dne 10.7.2006 jsem prozkoumal od okraje Varnsdorfu až na první čedičovou skálu vrchu Špičák
svislou zónu léčivé energie dlouhou 800 m, většinou širokou 15 m, s intenzitou převážně 90°. Na
vrcholové skále dlouhé 30 m a široké až 20 m byla
nalezena svislá zóna léčivé energie, na téměř celé

Situační mapě vyhledání zóny pozitivní životní
energie a zóny negativní životní energie (negativní
posychosoiratická zóna) na Svaté Hoře u Příbrami. Na
mapě hlavních církevních staveb na Svaté Hoře z průvodce - Poutní místo Svaté Hora, měřítko 1 : 851
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Tab. 2. Intenzita zóny pozitivní životní energie (zóny léčivé energie) v úhlových stupních, zjištěná úhlem otáčení
vodorovných částí drátů (virgule) v rozsahu 0 - 180°.

Vysvětlivky
1– kontura zóny pozitivní životní energie (zóny léčivé
energie)
2– kontura plochy maximální intenzity zóny 270°
3– zóna negativní životní energie (negativní psychosomatická zóna)

Výška (+ m), zemský povrch
(m), hloubka (- m)

Intenzita zóny pozitivní
životní energie

+100

100

+50

100

+30

100

+20

100

+10

90

Konrád Brotz, září 2006

80

Tab. 1. Intenzita škodlivosti lidskému zdraví zóny negativní životní energie (negativní psychosomatické zóny)
v úhlových stupních, zjištěná velikostí úhlu překřížení
drátů (virgule) v rozsahu 0 - 180°.
Výška (m)

Intenzita škodlivosti lidskému zdraví

2,0

0

1,7

0

1,6

70

1,5

70

1,4

30

1,3

30

1,0

30

0,5

0

+2

70

0

70

100

70
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Co dokáže psychokineze.

Myšlenka je nad hmotu.

Vše, co je kolem nás, ať je živé či neživé, lze
považovat za energii. Díky ní a energetickým vazbám
drží pohromadě naše tělo, předměty denní potřeby,
nábytek, domy, prostě vše. Říkám, že vše je energie.
A s humornou nadsázkou také říkám, že každá je
jinak tvrdá. Narazte do mého těla, do stolu či do zdi.
Rozdíl poznáte okamžitě. Energií je i náš duch, naše
duše i naše myšlenka.

Na samém začátku této stati pouze připomenu
první odstavec stati předchozí a dovolím si tvrdit,
že: „Lze působit energií na energii.“ A jsme u Psychokineze, kterou se budeme zabývat a jejíž pomocí
budeme ohýbat třeba lžíce a vidličky.
Pravdou je, že najednou začnete naprosto spontánně dělat věci, nad nimiž se mnohým může tajit
dech. Ohnout vidličku či lžíci není až tak udivující, ale řádně ji zkroutit, to už něco je. Zvláště, je-li
vyrobena z nerezové oceli. V podstatě každý může
vytvořit ze součástí příboru jakési malé, umělecké
dílko.

Víme dobře, že: „Myšlenka je nad tělo“ a v každém
případě i „Nad hmotu.“

Můžete si tak na vlastní kůži ověřit, že psychokineze není vůbec nic komplikovaného.
Je to v každém případě jev, který se váže na
vyzařování určité, řekl bych psychické energie lidským organizmem Může se však jednat, a o tom
jsem přesvědčen, že tomu tak je, o samotnou energii
myšlenky. Proto má na nás a na naše zdraví pozitivní myšlení takový blahodárný vliv.
Často se místo Psychokineze používá názvu
Telekineze. Tento pojem však není až tak přesný.
Telekineze znamená jakékoliv dálkové ovládání
(mechanické, elektrické a jiné). A proč je tedy Psychokineze správnější, či lépe řečeno lépe vystihujícím výrazem popisovaný jev? Samotným názvem
totiž upozorňuje na to, že jevy názvem označené,
probíhají právě při působení psychických procesů.

Myšlenka je nad tělo.
Již Buddha řekl: „Duch je všechno, co myslíš,
tím se stáváš.“ Chcete-li tedy zachovat svému tělu
pružnost, sílu i krásu mládí, mějte své myšlenky
jasné, nadějné a radostné. Spojují Vás s myšlenkovým proudem stejného charakteru. Jsou-li chmurné, bázlivé a zoufalé, spojují Vás s myšlenkovým
protipólem negativního charakteru. Je to až příliš
jednoduchý princip a proto pro mnohé tak neuvěřitelný.

Patří sem také levitace. Je to jev, při kterém dojde
k volnému vznesení osoby do vzduchu a její pohyb
i na nějakou vzdálenost prostorem (vzduchem),
navzdory zemské gravitaci.
Jen pro zajímavost uvádím, že první zmínky o
létajících lidech pocházejí ze 16. století. Tehdy byli
takoví lidé obviňováni z černé magie a třeba i upáleni. Dnes naštěstí toto barbarství nekvete, ale pšenka podobným aktivitám díky vědeckým institucím
a jejich zástupcům včetně známého Sisyfa, nekvete
opět.

„Tělo podporuje ducha tak, jako duch podporuje
tělo.“ Víme dobře, že většina dnešních onemocnění je psychosomatického původu a tak doufám, že
se nutně dostaví čas, kdy se lékař nebude až tak
zabývat tělem a pokoušet se léčit ho, ale že bude
léčit ducha, který se následně postará o léčbu těla.
Lékařská věda se tak vrátí ke svému původnímu
poslání - k prevenci. Úkolem lékařské vědy bude
opět povinnost zachovat lidem zdraví a ne se pokoušet uzdravovat je. Ideálním stavem by byl čas, kdy
každý z nás bude svým vlastním lékařem. Čím více
budeme žít v souladu s vyššími zákony našeho bytí
a seznámíme se se silami rozumovými a duševními,
tím méně pozornosti budeme věnovat svému tělu.
Tedy v žádném případě méně péče, ale jenom méně
pozornosti.

Ale nešť! Psychokineze se prostě vymyká fyzikálním zákonům, ale existuje. I vy si můžete zkusit
rozhýbat předměty jen silou své myšlenky, či prapodivně zohýbat a zkroutit nerezovou vidličku či lžíci.
A nejen to, - třeba i rozhýbat některé předměty, či
energeticky ovlivnit semena tak, aby přímo před
očima klíčila. Jednou z nejznámějších osobností
v tomto oboru byla Ruska Nina Kulagina. Dokázala pohybovat zápalkami rozházenými po stole,
plechovkou, kyvadlem od hodin, slánkou. Dokázala
vychýlit i střelku kompasu a ne jen jednou a dost.
Na exponované filmy dokázala dokonce vtisknout
značku či písmeno a to dokonce i tehdy, když byl
tento film uschován za dvoucentimetrovou gumovou přepážkou, nebo dokonce za olověnou deskou.
Uměla se dokonce „rozehřát“ tak, že se lidem, stojícím ve vzdálenosti 1 m objevily na kůži puchýřky
a zarudnutí. Při těchto experimentech (v samotném
jejich průběhu) docházelo u Kulaginy ke zvýšení

O pozitivním myšlení toho bylo napsáno mnoho
a tak si myslím, že i tato pasáž je dostatečně dlouhá
na to, aby připomněla svým názvem tu skutečnost,
že „Myšlenka je nad tělo.“
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srdečního rytmu na více než 240 tepů za minutu,
k vysokému krevnímu tlaku a k významnému úbytku váhy. Prokázáno bylo i zhoustnutí krve.

Psychokineze byla objektem mnoha vědeckých
bádání a jejich většina byla zaměřena statisticky.
Zkoumal se vliv myšlenky na náhodné procesy (pád
míče, volby karty aj.). V každém případě mnohé
procesy psychokineze vznikají naprosto spontánně,
nevědomky a neřízeně. Zpravidla nevíme, co se bude
dít a kdy se to bude dít. Některé lze však dělat řízeně.

O tom, že dochází při podobných činnostech
k výraznému zvýšení TK jsem se přesvědčil na
vlastní kůži při nedávném 24ti hodinovém sledování
mého TK pomocí Holterova přístroje. Proutkařkou
činnost jsem načasoval tak, aby přístroj prováděl
jedno z mnoha měření probíhajících v tomto dni
právě při proutkařské činnosti. Naměřená hodnota
vybočila z šedi průběhu celého dne a v daný okamžik překročila hodnoty, které by byly pro mou
kardioložku přijatelné.

Jak říká Jack Houck ve své učebnici Psychokineze: „Abychom docílili psychokineze, koncentrace je
nutná pouze při prvním kroku.“
Prvním krokem je uskutečnění mentálního
propojení s tím, co chceme ovlivnit (vidličku, lžíci
atp.).

V každém případě se jedná o velmi důležitou
informaci pro praktikující telestéty. A o to víc platí,
že není-li telestét v optimální pohodě, škodí nejen
své práci větším rizikem chybovosti, ale také poškozuje sám sebe, tedy své zdraví.

Druhým krokem je příkaz (vidličce, lžíci) aby
udělala, co chceme. „Ohni se! Ohni se! Ohni se!“
Třetím a nejdůležitějším krokem je absolutní
uvolnění se. Nemyslím na to, prostě to nechám být.
Je to zpravidla to nejobtížnější.

Mnozí z nás, z těch poněkud dříve narozených,
si zcela určitě vzpomene i na Uri Gellera z Izraele,
který pod vědeckým dohledem deformoval lžičky či
vidličky „jako by byly ze žvýkací gumy“. Mimo jiné
dokázal i následující. Při prováděných pokusech
odhodil lžičku v zad za hlavu. V tom okamžiku mu
někdo z přítomných dlaní ukázal, zda ji má ohnout
dopředu nebo dozadu. A on to také provedl. Zajímavé bylo, že po něm to pak opakovaly japonské děti ve
stáří 10 - 12 let, které ho viděly v televizi. Ovlivnit
a tedy i narovnat se dají i kuřecí kosti, včetně lidských.

Málokdo totiž ví, jak to udělat.
Dost často se totiž stává, že lidé přestali dávat
pozor a svou vlastní vidličku či lžíci přestali sledovat. Prostě se podívali na někoho, kdo začal křičet,
že se jeho příbor ohýbá. V ten okamžik se s jejich
příborem začalo dít to samé. Byl to totiž přesně ten
okamžik, kdy se uvolnili.
Píši zde o vidličce a lžíci, kterou se budeme snažit
zdeformovat. Jistě, povede se nám to. A co je k tomu
potřeba?
Myslím si, že nejdříve je zapotřebí odblokovat
průchod energie všemi čarami a to tak, aby bylo
možné z první čakry urychlit vibrace energie a tu pak
stáhnout až k temenní čakře, kde dojde ke spojení
s opačnou tendencí mající energii z kosmu. Tímto
spojením vzniklou energii lze mentálním příkazem
dle zásady: „Kde je mysl, tam je prána.“ - spustit na
dotyčné místo, či předmět.
Srovnáme-li tento postup s postupem Jacka
Houcka na DVD s jeho „Školou psychokineze“, pak
si uvědomíme, že Jack Houck spojil tyto dvě, v předchozím odstavci uvedené zásady jednoduše, možná
bez hlubší znalosti problematiky, v jedinou. Obrátil
oči vzhůru a požádal o energii. Uvolnění zablokovaných čaker je pak prováděno zvoláním. Většina lidí
se při tomto zvolání na něj soustředí a dojde automaticky k odblokování průchodu energie na čakrách.
Bývá to často způsobeno křečovitým stresem a tak
po odpoutání vědomí se blokáda uvolní. V některých případech se to nepovede (myslím zmíněnou
deblokaci čaker). Dopomoci k ní může cvičitel, který
tuto činnost provádí. Může k tomu dopomoci pomocí
léčebných tahů, případně deblokačním kyvadlem.
Zpravidla však není nutno tyto metody využít a vše
začne fungovat.

Ano, toto vše dokáže psychokineze a mnohé jiné k
tomu. Projevovat se může i jevy, které jsou asociovanými z minulosti a také jevy izolovanými od doteku.
(Klávesy piana se samy od sebe začnou pohybovat a
piano začne hrát. To samé se může dít i s klávesnicí
psacího stroje.)
V podstatě se dá říci, že psychokineze dokumentuje aktivní působení myšlenky na skutečnost. Tyto
jevy dokazují existenci mnohých nevědomých podnětů, které nemůžeme jen tak snadno dostat pod
kontrolu. U každého z nás se totiž projevují jinak.
Jsou mnohdy úsměvného rázu a dá se zcela určitě
říci, že jsou důkazem vnitřního zmatku těch osob,
ke kterým se daný jev vztahuje.

V každém případě je nutné si věřit a nad ničím
nepochybovat. Chcete-li i v běžném životě něco
dokázat, nemůžete o sobě pochybovat, ale pevně si
věřit, že svého cíle dosáhnete.
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Nedávno jsem si přečetl v jedné z příloh
MF Dnes příběh paní Sharon Eley Smith. S manželem
chtěli svou rodinu rozšířit o dítě. Paní Sharon však
nemohla otěhotnět přirozeným způsobem a tak se
rozhodla pro umělé oplodnění. Lékaři jí však řekli,
že je to nemožné. Sharon Eley totiž měla nadváhu
100 kg. Navíc jí při vyšetření lékaři objevili nádor na
mozku. Většina žen by v tomto okamžiku propadla
depresi. Sharon se však nechtěla vzdát svého snu a
začala proti svému osudu bojovat. Zhubla a společně s lékaři zvítězila také nad rakovinou a porodila
zdravého syna. Pasivně nepřijala diagnózu lékařů,
ale sama začala bojovat. Pozitivní myšlení zde mělo
svůj koncert a tedy zcela jistě myšlenka, která je
nad tělo.

Je v poměrně širokém povědomí společnosti znalost o tom, že někteří sensibilové působí svým vlivem
při deformaci různých kovových předmětů a to za
těžko pochopitelných podmínek. V našem příspěvku
se nezabýváme případnou deformací kovových předmětů jiným způsobem než níže uvedeným, zejména
ne způsobenou pouze zrakem. I u nás má několik
sensibilů schopnost zkrucovat či rýpat do ocelových
předmětů. V tomto příspěvku popíšeme pokusy, které jsme prováděli za spoluúčasti p. Bohumila Švece,
sensibila z Velkého Meziříčí na Moravě.
Deformované předměty byly zkoumány standardními metalografickými postupy v renomované
české laboratoři, vybavené náležitými přístroji
na stanovení struktury kovů a jejich slitin, jakož
i popisu obvyklých typů deformací. Odborná způsobilost pracovníků laboratoře odpovídá běžnému
světovému standardu.
Provedení experimentu
Sensibil prováděl svůj pokus za přítomnosti části
vedení české psychoenergetické společnosti, dalších
sensibilů a autorů příspěvku. Celkem za přítomnosti
8 lidí v pracovně vybavené kancelářským nábytkem.
Kancelář je umístěna v přízemí cihlového domku,
bývalé mateřské školky na jednom pražském sídlišti.
Pokojová teplota, vlhkost vzduchu a osvětlení místnosti odpovídaly standardním podmínkám (22°C,
40%, denní osvětlení). Sensibil seděl u podlouhlého
stolu zároveň s většinou účastníků pokusu.

Vraťme se však ještě k ohýbání lžic a vidliček.
Psychokineze jde mnohem lépe dětem, než dospělým. Je to dáno tím, že dospělí mají zafixovány jisté
normy a zvyklosti. V podstatě se dá říci, že dogmata.
Třeba to, že tohle jde a tamto přece není možné. Děti
(a především ty menší) v žádném případě nezkoumají, jestli je to z fyzikálního hlediska možné, či nikoli.
Ony to prostě udělají a čekají výsledky.

Bylo přineseno několik nerez příborů komerční
provenience, které se předtím nacházely v kuchyni dotyčného objektu. Z nich si sensibil náhodně
vybral jednu vidličku. Vidličku uchopil současně
pravou a levou rukou tak, že mezera mezi oběma
rukama činila v průměru 15 mm s fluktuacemi velikosti 10 mm. Střed mezery byl vzdálen asi 30 mm
od zúžení vidličky směrem ke konci její rukověti.
Sensibil svými prsty lehce mnul tělo vidličky tak,
že všechny prsty u obou ruk mnuly více méně
symetricky tělo vidličky ve výše popsaných místech.
Během mnutí vidličky nebylo vidět žádné mimořádné soustředění sensibila ani okolních přihlížejících
účastníků.

A co nám ostatním může pomoci? To vědomí,
že ke všemu co děláme a v psychokinezi zvláště,
musíme přistupovat bez negativních emocí jako
jsou pochyby, rozrušení, únava, arogance a úzkost.
Oprostěte se od nich a pak si to zkuste, nejlépe ve
větší skupině a pod vedením zkušeného. Tak mnoho
zdaru.

Operace mnutí vidličky před deformaci trvala 12 sekund ± 3 sekundy. Po ní sensibil s jistým
švihem kroutil pomocí pravé ruky pravou stranu
vidličky vzhledem k levé tak, že vznikla trojnásobně
zkroucená vidlička ve tvaru jakési vývrtky. Doba
kroucení trvala 2 sekundy. Okamžitě po zkroucení
vidličky byla měřena teplota v místě deformace. Byla
zjištěna na povrchu lžičky teplota 40 - 50°C.

Antonín Fiurášek

Zkoumání materiálu vidličky mimo deformaci a v
místě deformace bylo provedeno těmito metodami:

● rentgenovou analýzou na stanovení složení a
struktury materiálu

● vtiskem hrotu na stanovení mikrotvrdosti povr22

trojnásobného zkrutu feritové nerezavějící ocele typu
ČSN 17041 za pokojové teploty, přičemž deformační teplota zjištěna na základě platných vědeckých
postupů odpovídá nejméně teplotě 500°C.
Při provedení experimentů však žádná taková
vysoká teplota nebyla zaznamenána a ani by nebyla
kompatibilní s tím, že sensibil držel vidličku v bezprostřední blízkosti deformovaného místa.

Modelování experimentu
Při interpretaci deformačního pokusu je zapotřebí si uvědomit, že k ohnutí nerez příboru - vidličky je
zapotřebí značné síly. Po pokusu byla zcela obdobná
vidlička ohýbána uskutečnil 1/12 deformace staršího slabšího sensibila za dvojnásobnou dobu a dál
nebyl dost dobře schopen více deformovat vidličku.
Výsledky vědeckého zkoumání deformovaného
materiálu dobře korelují se subjektivním pocitem
účastníků pokusu: materiál vidličky mezi rukama
sensibila v místě deformace musel během jeho mnutí změknout. Mezi sensibily je všeobecně známo, že
přiložíme-li prsty levé a pravé ruky k sobě tak, aby
vzdálenost mezi nimi byla řádově centimetry, pak
může dojít k silovým účinkům. Například se rozkýve siderické kyvadlo. Je tedy možné předpokládat,
že mezi prsty pravé a levé ruky nastává jistý druh
interakce jehož intensita závisí na typu člověka. U
našeho sensibila je možné předpokládat, že tělem
vidličky mezi pravou a levou rukou proudil jistý
druh energie. Forma této energie se projevuje fyzikálně tak, podle výsledků materiálového výzkumu,
jako by šlo o teplotní kmity daného materiálu, přičemž teplota těchto kmitů by odpovídala zdaleka
vyšší teplotě než jsou pravé teplotní kmity přítomné
v prstech sensibilovy ruky.

chu materiálu

● elektronovou mikroskopií na stanovení velikosti
zrna polykrystalického materiálu a hustoty jeho
poruch (dislokací)

Bylo zjištěno, že materiál vidličky je z feritické
nekorodující ocele příbuzné s ocelí typu ČSN 17041.
Bylo nalezeno toto konkrétní složení:
81,29% železa

Experimentálně zjištěné „zahřátí“ deformačního
místa vidličky působením sensibila na hodnotu vyšší než 500°C před deformací vidličky může nastat
tím, že daným místem proudí jistá vibrace generovaná v těle sensibila. Zjištěný jev tedy vysvětlujeme
tímto dosud hypotetickým modelem:

18,07% chrómu
0,64% manganu
což odpovídá uvedenému typu ocele. Byl obvyklými
metodami vyříznut vzorek materiálu vidličky v místě nedeformovaném na konci její rukověti. Zjištěná
struktura odpovídá materiálu, který byl po opracování zakalen z teploty 900 - 1000°C do vody.

V sensibilově těle je generátor vibračního fluida,
který teče z jeho pravé strany na levou stranu přes
(v našem případě) tělo vidličky. Tok námi nazvaného vibračního fluida vidličkou má stejný účinek na
mechanickou deformaci vidličky jako tepelný tok
vyvolávající ve vidličce teplotu nejméně 500°C.

Druhý typ vzorků byl vyříznut z místa největší
deformace vidličky přímo v místě zkrutu. Oproti
místům nedeformovaným byly zjištěny tyto základní
změny:

● zvětšila se nejméně o 100% velikost středního

Je milou povinností autorů poděkovat všem, kteří se podíleli na vzniku této práce

zrna metalografického výbrusu

● zvětšila se pouze o 10% mikrotvrdost materiálu
Experimentálně zjištěné skutečnosti vedou na
základě dosud platných zákonitostí v oblasti deformace kovových materiálů k závěru, že deformace
vidličky musela proběhnout za její zvýšené teploty.
Tedy sensibil provedl plastickou deformaci ve tvaru

Ivo Chudáček, Ladislav Šír
FYZAP Praha, Laboratoř pro aplikovanou fyziku,
bioelektromagnetismus a biopsychofyziku
Praha 142 00, Ve Lhotce 15
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RŮZNÉ - Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ
Rodinné konstelace

a je třeba sledovat, co z toho vyplyne. Tento proces a
nová orientace potřebují svůj čas.

Článek pana Jaromíra Zdražila „O práci s vědomím“ mne velmi zaujal. Současně jsem si uvědomil,
že v časopisech zabývajících se léčitelskou problematikou se poslední dobou nabídka tohoto způsobu řešení
osobních problémů velmi zintensivnila. Protože jsem
o této metodě mnoho nevěděl, obrátil jsem se ke knize
Berta Hellingera „Partnerské konstelace“.

Terapeut je v souladu s tím, co vychází na světlo,
a to bez lítosti a smutku. Věří skutečnosti, která vyjde
najevo. Nebojí se toho, co se dozví.
Tento základní postoj může zaujmout tehdy, jestliže
se vnitřně osvobodí od představ, jak by něco mělo vypadat nebo jak je to správné, tak aby byl úplně v souladu
se životem v jeho plnosti, také s tím, co je bolestivé a co
by mohlo mít nepříjemné následky.

Po přečtení knihy si myslím, že mnohé čtenáře
budou názory Berta Hellingera, zkušeného psychoterapeuta, zajímat. V podstatě se jedná o řešení problémů partnerských dvojic, jejichž vztahy jsou na pokraji
osobní krize. To, že problémy a vztahy partnerů mohou
být ovlivňovány jinými osobami žijícími a případně
již nežijícími, dovedeme pochopit. Zvláštní je, že při
rodinných konstelacích zástupné osoby reagují anebo
přebírají emoce a chování osob, které zastupují.

Musí se rozloučit s představou, že byl takříkajíc
vyvolen vyšší mocí. Není vyvolen. Potud je vlastně s klienty na stejné lodi. Také on se staví proti rozpoznané
skutečnosti, aniž by do ní zasahoval. Nechává se vést
skutečností, která vyšla najevo, stejně jako dvojice, která se onou skutečností musí nechat vést.
Na reagování zástupce v rodinných konstelacích
má toto vysvětlení.

Proto považuji za vhodné zveřejnit některé filosofické a spirituální názory Berta Hellingera.

V tomto bodě musíme podle mého soudu změnit
poněkud náš pohled na svět. Ve filozofické teorii poznání
nebo v komunikační teorii existuje představa, že vědění
získáváme pouze na základě sdělení. Při rodinných
konstelacích vidíme, že tomu tak není. Že existuje jiné
poznání, které nespočívá na sdělení, ale na účasti.

O vztahu partnerů a psychoterapeuta říká toto.
Mám pocit, že některé dvojice přicházejí na terapii
s následující představou: Předáme terapeutovi náš problém a on ho vyřeší, jako když člověk přinese hodináři
rozbité hodiny a odnese si je domů opravené. Hodinář
to nějak udělá. Terapeut je tímto přístupem sváděn,
aby přistoupil na něco, co vlastně nesmí. Někteří se
nechávají svést. Tím však ztrácejí svou sílu. Svou sílu
tak ztrácí i dvojice.

Otázkou je: Čeho se to účastníme? Dlouho jsem o
tom přemýšlel. Nejpravděpodobnější se mi zdá, že se
podílíme na společné duši. To, co obecně označujeme
jako svou duši, bychom tak vlastně neměli nazývat.
Naše takzvaná duše nás spojuje s duší větší. Spojuje
nás s naší rodinou a kromě toho s tím, čemu já říkám
velká duše. V ní jsou všichni spojeni se vším, a to
vědomě. Víme to. Disponujeme tímto zúčastňujícím se
vědomím. V rámci konstelací se toto vědomí využívá. A
to prostřednictvím účastníků a zejména díky terapeutovi, jestliže to připustí. Jestliže je terapeut stále v zajetí
představy, že vědění spočívá pouze ve sdělení, a věří,
že všechny informace musí získat dotazováním a že
může začít jednat, až když se na vše zeptal, pak ztratil
kontakt s velkou duší. Každopádně pro tuto chvíli ho
ztratil. Tedy terapeut by se měl vystříhat příliš mnoha
informací. Už na začátku, při prvním kontaktu s klientem, se ptám hodně málo.

Na příkladu vám vysvětlím, jak s partnery, kteří
chtějí řešit své problémy, většinou pracuji. Nepracuji
s dvojicí. Většinu partnerských problémů jsem řešil
po telefonu. Napřed si vyslechnu jednoho z partnerů
a něco mu řeknu. Ale neměl by o tom mluvit se svým
partnerem. Potom něco řeknu i tomu druhému, možná
i něco zcela protichůdného, a ten by také o tom neměl
vyprávět partnerovi. Oba partnery jsem nasměroval.
Řešení však zůstává na nich. Partneři se tak nezaprodali, ale zachovali si svou důstojnost a sílu a problém
vyřeší sami.
Stejný princip platí i pro mé partnerské konstelace.
Dávám podněty, někdy pouze jednomu partnerovi, ne
oběma. Ale ten druhý to vidí. Najednou získává nový
směr. V podstatě ani nechci vědět, co s tím partneři
udělají. Respektuji partnerský vztah jako něco výjimečného, do čeho terapeut zvenčí nesmí zasáhnout. Dá
jenom několik typů a stáhne se zpět. Uvidíte sami, jak
zdrženlivý při terapii bývám a jak konstelaci ukončuji
neúplnou. Právě neúplnost je to, co umožňuje zachování
energie.

Tím, že se terapeut zapojí do rodinné konstelace a
pohybuje se v jejím silovém poli, dostane se mu důležitých
informací, které potřebuje. Tato práce vyžaduje od terapeuta úplnou změnu způsobu myšlení.
Jestliže se terapeut bude držet představy, že se musí
na vše zeptat, aby všechno „věděl“, tak oslabuje silové
pole. Pak se také od zástupců nedoví plnou pravdu.

O způsobu práce a základním postoji psychoterapeuta napsal toto:

Nejdůležitější je, aby se terapeut stáhl, vcítil se a
důvěřoval vedení velké duše, nechal se jí vést. Potom
může natolik proniknout do dění, že krůček za krůčkem
vychází skutečnost najevo. Terapeut proto také neví, co
se dozví na konci konstelace. Postupuje pouze krok za
krokem, jak skutečnosti vycházejí najevo. Někdy jsou
kroky tak radikální, že může terapeut dostat strach.
Např.: zemře v nejbližší budoucnosti nemocná osoba.
Ale terapeut se musí strachu ubránit. Jestliže plně sleduje děj, dochází ke změně a ukáže se řešení. Takové
řešení však připadá v úvahu jen tehdy, jestliže do toho
terapeut jde s plným nasazením a vývoji děje neklade
žádné překážky. Jestliže se člověk nechá například vést
soucitem a myslí si: zkusím najít nějaké dobré řešení,
aniž by člověk byl plně v kontaktu s reálnou situací,
nemusí řešení dopadnout pro zúčastněné dobře.

Chtěl bych se zmínit o způsobu práce. Budete muset
hodit mnohé představy o terapii za hlavu. Tedy nejsem
terapeutem v tom, že bych měl moc nad dušemi, které
bych vedl k tomu, aby udělaly určitou věc nebo aby se
zaměřily na určité řešení. Nejsem ten, který si představuje, že tuto moc skutečně má. Já vynáším na světlo
skryté věci. To, co se dostane na světlo, působí ohromnou silou, jaké není žádný terapeut schopen.
Kdyby se terapeut snažil skrýt to, co vyšlo najevo,
kdyby se všemožnými triky a způsoby snažil bojovat
proti skutečnosti, která byla rozpoznána, tak by všechny poškodil. Neboť když se v rámci partnerské terapie
něco odhalí, už tomu partneři nemohou uniknout. Co se
pak děje, nedělá terapeut. To je věc duší obou partnerů
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Čtyři vznešené pravdy

Terapeut si nic předem nepromýšlí. Začíná prvním
krokem, aniž by věděl, jaký bude další. Jestliže se
nemůže pohnout z místa, může se zeptat klienta na
další informace a z toho vyplyne další krok, až dospěje
k závěrečnému řešení. To je fenomenologický pracovní
postup. Na konci vidíme, že to mělo smysl, předem ne.
Odporuje to vědeckému postupu, který má jasný cíl, a
cíl určuje cestu.

existence utrpení - konstatování, že utrpení je rozšířené
příčina utrpení - stanovení příčiny utrpení (tj. neuvědomování si proměnlivé podstaty reality)
osvobození z utrpení - prostředek k osvobození z utrpení je uvědomění si proměnlivé podstaty reality, cesta,
která vede k osvobození od utrpení

Co dělat po skončení partnerské konstelace.

Způsob osvobození od utrpení je používání osmi
vznešených cest.

Protože tato práce mění původní životní návyky
a zpřehazuje význam věcí, u některých z nás vzniká
v duši potřeba znovu nastolení starého pořádku. Někdy
se to podaří. Dojde k nastolení starého klidu. Jedná se
pravděpodobně o klid připomínající hřbitov. Nic už se
nepohne. Po rodinných konstelacích se často dostaví
počáteční zhoršení a vyhrocení situace. Potom však
odezní.

Buddha učil, že nejdříve je třeba uvědomit si, co je
to utrpení a přijmout jeho existenci jako součást života
na zemi. Lidské utrpení je např. narození, stáří, smrt,
nemoc, smutek, hněv, závist, strach, chtivost, obavy,
nepřítomnost toho co milujeme, přítomnost toho co
nenávidíme, touhy, odpor. Buddha učil, že příčinou
lidského utrpení je lpění. Lpění je způsobeno nevědomostí. Nevědomost je neznalost reality, neuvědomování
si, že realita je proměnlivá. Neznalost reality plodí lpění, protože člověk věří v trvalost toho, co je proměnlivé.
Lpění působí hněv, závist, strach, obavy a zoufalství.
Člověk se osvobodí od utrpení, když zmizí příčina, tedy
nevědomost a lpění. Cesta, která vede k osvobození je
osm vznešených cest.

Po konstelaci je třeba počítat s tím, že to někdy trvá
až dva roky, než impulz dosáhne svého cíle. Každý
pokus o urychlení ruší proces růstu.
Po přečtení názorů Berta Hellingera si uvědomuji,
jakou odpovědnost na sebe bere terapeut rodinných
konstelací. Vždyť svým jednáním může zasahovat až
do karmických problémů partnerů i zúčastněných.
Nyní se též nedivím, že občas přijde ke mně účastník
rodinné konstelace s prosbou o energetické harmonizování, anebo že účastník rodinné konstelace se chce
vrátit do původní situace, pokud pozitivní výsledky
rodinných konstelací se dlouho nedostavují.

1. cesta správného pochopení
Uvědomění si, že realita je neustálá proměna, že
každá věc je závislá na ostatních, tak lze dosáhnout nelpění.
2. cesta správného myšlení spočívá v odstraňování
negativních myšlenek a v tvoření pozitivních myšlenek

Současně si uvědomuji, jak je na tom dobře duchovní léčitel, který skutečně pracuje jako prostředník a
řízení a ovlivňování nemocných léčivými silami přenechává duchovnímu řízení.

3. cesta správného mluvení
4. cesta správného jednání
5. cesta správných prostředků obživy
To je nečinit žádné násilí, žádné bytosti ani sobě,
ani myšlenkou, ani slovem, ani činy.

ing. Bažant Vlastimil

6. cesta správného úsilí spočívá ve snaze dosáhnout
správné koncentrace, tj. pozorování svých myšlenek

Buddhovo učení

7. cesta správné duševní přítomnosti je přítomnost v
realitě

Buddhismus je nábožensko - filozofický systém,
jehož základ vytvořil Gautama Buddha asi v 5. století
př. n. l. v severovýchodní Indii. Siddhártha Gautama
se podle tradice narodil jako princ královského rodu
Šákjů. Do 29 let žil pohodlným životem syna místního
vládce, oženil se a měl syna. Když se setkal s lidským
utrpením, opustil své blízké a rozhodl se, že najde cestu, jak osvobodit sebe i všechny lidské bytosti od strasti. Při svém hledání následoval cestu mnoha učitelů,
ale to ho neuspokojovalo a tak se vydal cestou vlastní.
Prováděl asketické praktiky, ale ani ty nikam nevedly.
Nakonec usedl pod strom a meditoval. Při meditaci
dosáhl probuzení a od té chvíle se ve věku 35 let stal
Buddhou. Budha znamená probuzený, někdy nesprávně překládáno jako osvícený. Od svého probuzení si
Buddha dokázal ve své očištěné a soustředěné mysli
vybavit všechny své minulé životy. Tak viděl, jak lidské bytosti umírají a znovu se rodí podle svých činů,
řeči a způsobu myšlení. Poznal, že hlavními příčinami
znovuzrozování jsou myšlenky poskvrněné touhou po
smyslových zážitcích. Tak se vydal do Váránasí, kde
vyložil čtyři vznešené pravdy. Až do svých osmdesáti let
žil jako putující mnich a vysvětloval své učení, nazývané jako „dharma“. Zemřel ve věku 80 let u Kušinagary
obklopen svými mnišskými následovníky.

8. cesta správné koncentrace spočívá v neustále kontrole mysli
Tyto cesty utrpení nepopírají, ale ukazují prostředek k jeho přemožení.
Je to stezka vědění, založená na správné duševní
přítomnosti.
Cvičením správné duševní přítomnosti se vyvine
správná koncentrace, která umožní dosáhnout správného pochopení, správné myšlení, správné jednání,
správné prostředky obživy a správné úsilí.
Vědění, jež se osvobodilo z pout utrpení, zrodí pravý
pokoj a pravou radost.
Pro vítězství nad chaosem se doporučuje cvičit
meditaci dechu (rozjasní mysl a soustředění se posílí
a upevní).
Cíle osmi cest:
vědomí proměnlivosti
nelpění
kontrola mysli
přítomnost v realitě
všeobecná láska
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Cvičení:

mi vlastně schází k plnému, čistému štěstí a volnosti?“ jako odpověď se možná objeví nějaká konkrétní
okolnost, v mnoha případech se ale spíš ozve jen
jakýsi pocitový „knedlík“, možná jistá tíha, sevřenost,
nebo nějaká ještě méně konkrétní pocitová „mlžnost“.
Otázka totiž nesměřuje k povrchu, nýbrž ke středu
naší bytosti. Ve chvíli vnitřního naslouchání myšlení
ustane a my vnímáme víc citem než myšlenkou. Ale
i tak, většinou se „nedocítíme“ až k nějakému zřetelnému zjištění. Naši spirituální zdravost bude tedy
třeba prověřit nějakým jiným způsobem. Zalistujme v
pomyslném spirituálním chorobopisu a podívejme se,
které symptomy jsou tam pro spirituální onemocnění
uvedeny jako příznačné a charakteristické.

Pozoruj nezaujatě své myšlenky, jako bys pozoroval
vzdálený let ptáků.
Jsme ovládáni vším, s čím se ztotožňujeme a ovládáme všechno, od čeho si držíme odstup.
Mysl je manipulovatelná.
8 krát se zhluboka nadechni.
Uvolni tělo.
Pozoruj myšlenky a emoce.
Při uvědomění, negativní myšlenku změň v opačnou pozitivní.
negativní myšlenky pozitivní
vzrušení		

soustředěné dýchání

antipatie		

laskavost

krutost		

soucit

hněv			

láska

nenávist		

soucítění

lpění		

vědomí proměnlivosti

sex.chtíč		

vědomí konce všech věcí

Už jen letmý pohled přes seznam symptomů nám
napoví, že všechny vlastně patří do oblasti, kterou bychom úhrnně mohli nazvat „mentální trýzeň“.
Jedná se hlavně o negativní mentální stavy a
emoce, které u ochořelých vyvstávají jako reakce na
nepříjemné myšlenky, představy nebo prožitky. Tyto
negativní stavy pak zřetelným způsobem sužují a
zužují pacientovu mysl a vyvolávají nejrůznější druhy
mentálního soužení a strasti. Sem tedy patří jakýkoliv výskyt hněvu, vzteku, pomstychtivosti, závisti,
strachu, nenávisti; patří sem i chtivost všech druhů,
úzkost, žárlivost... - ale i pocity ponížení, žalu, bezpráví, oklamání, podvedení, ošizení, zrady, opovrhování,
urážky, pocit beznaděje, bezcennosti, ukřivděnosti,
bezmoci, bezvýznamnosti, frustrace,,. Každý z těchto
symptomů spirituálního onemocnění by se dal rozvést
- např. strach ze smrti (vlastní i jiných), strach z bolesti, z utrpení, z ponížení, ze ztráty, strach ze strádání
atd.

V duchu si opakuj:
Kontroluji svou mysl….svět mysli je nereálný.
Žiji v realitě.
Vidím proměnlivost.
Nelpím na ničem…nic neočekávám, vše je pomíjivé,
lpění je touhou po něčem, co není, vážíme si toho, co je
a nevyžadujeme to, co není.
Jsem láska, pouze všeobecnou láskou se život
naplní pokojem a radostí. Všeobecná láska znamená
být v kontaktu s vesmírem.

Spirituálně zdravý člověk nemá zmíněné symptomy. A kdyby se vyskytly, budou hned rozpoznány,
budou velmi slabé a dotyčný mentálně nebude trpět.
Buddha řekl, že najdete na této zemi člověka, který
je prost tělesné nemoci 10, 20, 50, snad i 100 let; že
ale prakticky nenajdete člověka, který by byl prost
spirituální nemoci i jen na malou chvilku. Spirituálně
zdravých lidí je skutečně velmi málo. Následkem každé nemoci je nějaký stupeň nepříjemna; zákal štěstí
a volnosti. Jste-li postiženi spirituální nemocí, měli
byste se zajímat o Dhammu, říká Adžán Buddhadasa.
Každé vážnější ponoření do oblasti Dhammy začíná
hlubokou reflexí. Jde o to, konkrétně si uvědomit celou
tu rozlohu, kde a jak nás spirituální onemocnění trápí,
jak nám i ostatním škodí. Nemáme-li toto ujasněno,
náš vstup na Cestu nebude mít pevný základ, naše
praxe bude chaotická a neefektivní. Buddhismus má
na všechny ty temné stavy staženosti a zatemnělosti
nitra úhrnný pojem: „kilesa“ - mentální znečistění, odklon od spirituální zdravosti. Příčina toho je v
základě dvojí: „tanhá“ a „avijjá“ - cožmožno přeložit
jako „ulpívání“ a „povrchnost“. Následkem „kilesa“ je
„dukkha“ - utrpení.

Uzdravování spirituální nemoci
Existují tělesná onemocnění, mentální onemocnění
a spirituální onemocnění.
Tělesné nemoci si uvědomujeme někdy až příliš zřetelně - i když se správnou diagnózou a rozpoznáním
příčiny míváme potíž.
Mentální psychické onemocnění si uvědomujeme již
obtížněji. Je to spíš kontakt s okolím, co postiženého
člověka přivede k terapeutovi či psychiatrovi. Teprve
v posledních 50ti letech nastalo jasnější uvědomění o
rozsahu existujících neuróz a psychických deformací.
Jen někteří lidé ale uchopili svou situaci kreativním
způsobem a se zvídavým zájmem se začali účastnit
různých terapií, aby na sobě pracovali.
Se spirituálním onemocněním je ale situace ještě
horší. Ačkoliv se jedná o onemocnění de facto všech
lidí a bytostí, rozsah tohoto onemocnění si uvědomuje
jen velmi málokdo - a jestli někteří cosi tuší, většinou
jen mlhavě a jen příležitostně. Kvůli plošnému výskytu
tohoto onemocnění se totiž spirituální churavost obecně považuje za „daný normál“. Pro Buddhu to normál
nebyl a tak hledal - až našel. Dhamma (Buddhovo
učení) ve své podstatě není vlastně nic jiného než lék
na tento třetí druh vnitřního bytostného onemocnění.
Protože si lidé spirituální nemoc tak špatně uvědomují, nedivme se tudíž, že v Buddhově nauce na prvním
místě figuruje „protření očí“, - spravedlivý objektivní
pohled na vlastní život, nepředpojaté, neidealizované uvědomění situace, ve které se nacházíme. Když
necháme všechny religiózní a filozofické otázky pokud
možno stranou a pošleme do svého nitra otázku „Co

Strategie „léčení“ jsou různé, ale ve své podstatě
budou adresovat buď jednu, spíš ale obě základní
příčiny nemoci, tzn. budou pracovat na odstranění
ulpělostí a budou prohlubovat hlubší poznání. Meditace „vipassaná“ pracuje spíš v oblasti vhledu a poznání;
každodenní život lze zase vysoce výhodně využít k
upřímné práci na uvolňování zřetelných lpění, žádostí,
odporů, a k nim vázaných emočních reakcí. Náš denní
život je pln negativních zážitků - v malém i ve velkém.
Dokud vládne naší bytosti ego, tyto zážitky se zákonitě budou v hojnosti vyskytovat. Razance a množství,
ve kterém se negativity v našem životě vyskytují, ale
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ještě nedávají přesný obraz o skutečné rozloze naších
„kilesa“. Vidíme pouze vystupující bahenní bubliny
našich „znečištění“. Mnoho složek našeho ulpění-kilesa je v latentním stavu a my o těchto „čertech v krabici“ ještě vůbec ani nevíme. Jednou z nejkrásnějších
věcí bytostného spirituálního rozvoje je odhodlanost
všechnu nepřízeň jednoznačně využívat ke cvičení a k
pokroku. To totálně změní celý život. Místo vnitřního
skuhrání, naštvanosti, žalu atd., je tu jasná mysl. Za
těžkosti se na Cestě děkuje! (v praxi bohužel většinou
až dodatečně...)

elektrický holící strojek jsem si nechtěl koupit, protože
jsem byl spokojen s holením žiletkou. Holil jsem se
pravidelně každý druhý den a používal jsem pouze
žiletky Astra superior, i když firma DIU vyráběla i lepší
a dražší typ žiletek. Ten jsem vyzkoušel jednou, ale
nejevil se mi být podstatně lepší.
Celý život jsem se holil stejným bakelitovým holicím strojkem. Před holením jsem si vždy namočil obličej teplou vodou a pak namydlil štětkou, nebo jsem
používal sprej s pěnou na holení. Po holení jsem umyl
žiletku tak, abych prsty neotupil ostří. Z téhož důvodu
jsem žiletky neotíral do sucha. Také proto, že tento
používaný typ žiletek je vyroben z nerezavějící oceli.
Žiletky mi během používání nikdy nerezavěly. Jedna
žiletka vydržela při pravidelném holení každý druhý
den jeden a půl až dva měsíce. Téměř 30 let bydlíme
ve stejném bytě. Všechny holící potřeby mám stále
uloženy na stejném místě v koupelně.

Nekompromisní indikátor od Adžána Čá: když je
někde strast a mentální bolest, tak ji uvolni a nech
plynout. Dokud je přítomna základní radost, klidně
se snaž. Když ale snaha začne být už jen tlačení a
křeč - tak tam toho nech a dovol událostem také volný
průběh. Možná, že něco padne - ale padnutím, i když
bývá bolestné, se otevírá prostor pro novou kapitolu.
Přilepovat suché listy k větvím nemá smysl. Umožni
obrodu. Opravdu, nejsme tady kvůli tomu, abychom
Univerzum nosili na svých ramenou. Věci mají tendenci odehrát se svým odpovídajícím způsobem. V této
oblasti Univerzum názory našeho ega nepotřebuje.
Když začneme život násilím přerovnávat k obrazu svému, mnohdy to všechno jenom zkomplikujeme. Mějme
také trochu úcty k moudrosti Veškerenstva. Citliví lidé
vědí, kde aktivně postrčit, kde stanovit hranice a kde
ponechat prostor přirozenosti. Jistě nejde o to, rvát
kormidlo celý život proti proudu. Jde spíš o kreativní
surfování toho, co tu je: trochu víc doprava, trochu víc
doleva a hlavně využívat přirozené energetické proudy
Veškerenstva. Každý si musí vnitřní rovnováhu najít
sám. Podaří-li se nám to, život pak skutečně ožije a
stane se kreativní krásnou záležitostí.

V roce 1970 jsem se v knížce „Telepatie a jasnovidnost“ od dr. Zdeňka Rejdáka (1) dozvěděl, že ing. Karel
Drbal výrazně prodloužil dobu používání žiletek jejich
vkládáním do pyramidy se stejnými úhly, jaké má Cheopsova pyramida, a nechal si tuto metodu patentovat.
Měl jsem za to, že muž, který se snaží získat dlouhodobé používání žiletek vkládáním do pyramidy, může
nechtěně tyto výsledky získat působením podvědomé
duševní činnosti na žiletku při holení. Vždyť v této
knížce bylo popsáno velké množství úspěšných experimentů, získaných podvědomou duševní činností. Tato
utkvělá představa ve mně mohla vyvolat schopnost
podvědomou duševní činností prodloužit dobu holení
jednou žiletkou. K tomu by ale pravděpodobně bylo
zapotřebí celkově zvýšit duševní aktivitu v podobných
podvědomých činnostech. Tento předpoklad jsem zřejmě splnil tím, že jsem se od roku 1987 zabýval prací
s virgulí při geologickém mapování, vyhledáváním
podzemní vody, geopatogenních zón a řadou dalších
fyzikálních jevů.

Pokročilejším studentům Dhammyse doporučuje, aby si přímo přáli, aby se jejich skryté nečistoty
ukázaly. To z důvodu, aby se na nich dalo pracovat
v duchu dhammické receptury. Manifestující se nečistoty Adžán Buddhadasa doporučuje zkoumat velmi
precizně - jako když geolog zkoumá nějakou horninu:
přinese si ji ke světlu, bedlivě pozoruje každou část,
všímá si barvy, struktury, pevnosti i všech dalších
detailů. Podobně neutrálně je třeba zkoumat manifestující se symptomy našeho spirituálního onemocnění.
Při jasném uvědomování a pozorování se s nimi přestáváme identifikovat - a to je již cesta uzdravování.

Od července 1996 jsem se snažil dýchat pomocí prsních i břišních svalů zhluboka o rychlosti asi pět dechů
za minutu. V bdělém stavu se mi to dařilo dodržovat
asi v polovině celkové doby. Tím jsem se snažil získat
zlepšení schopností podvědomé duševní činnosti a
zvýšení frekvence vibrací životní energie v těle.
Od prosince 1999 jsem ležel v nemocnici se zlomenou kyčelní kostí šest týdnů se závažím na noze. Při
tom jsem měl dost času na kontrolu hlubokého pomalého dýchání, takže jsem takto dýchal stále. V nemocnici jsem žiletku neměnil a byl jsem překvapen, že mi
vydržela 18 měsíců (jeden a půl roku). Holil jsem se
s ní tedy 270krát proti dosavadnímu holení 30krát. Asi
po roce jsem zjistil, že se jedná o třetí žiletku v balíčku, v kterém bývá pět kusů. Předchozími dvěma žiletkami stejné sériové výroby jsem se holil obvyklou dobu
1,5 - 2 měsíce.

námět od Adžána Buddhadasy

A ZNOVA JSOU TU ŽILETKY
PSYCHICKÉ OSTŘENÍ ŽILETEK
V posledních letech se náhle výrazně prodloužila
doba používání žiletek, kterými se holím. Ve svém mládí jsem se asi sedm let holil žiletkou přibližně dvakrát
týdně. Pak jsem se denně holil elektrickým holícím
strojkem Charkiv. Asi po třech letech kvalita holení
nebyla uspokojivá, takže jsem se holil kromě elektrického strojku dvakrát týdně žiletkou. Obyčejné žiletky
vydržely na dvě oholení. Většinou jsem používal naše
nejlepší žiletky Astra superior, vyráběné firmou DIU
Jevíčko. Pamatuji se, že vydržely až na třicet oholení. Po dalších 22 letech holení jsem si nechal narůst
plnovous, takže jsem se žiletkami takřka neholil. Za
devět a půl roku v září 1995 jsem oholil plnovous. Nový

Na konci holení touto žiletkou jsem se dozvěděl
v Klubu psychotroniky a UFO v Plzni, jehož jsem členem, že se účastníci internetové konference rozhodli
uspořádat pokus na ověření patentu Karla Drbala na
ostření žiletek v pyramidě s vyhodnocením ostří pod
elektronovým mikroskopem. Poslal jsem jim použitou
žiletku a pro kontrolu novou žiletku - čtvrtou z balíčku.
Nemusel jsem je označit, protože se navzájem výrazně
lišily. Na použité žiletce byly nesnadno čitelné černé
nápisy a vyskytovaly se na ní rezavé skvrnky.
Začal jsem se holit pátou žiletkou z balíčku. Po
oholení poloviny obličeje se vždy oholím druhým bři-
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tem žiletky, aby byla žiletka rovnoměrně využívána.
Přesně po půl roce se jeden břit otupil natolik, že jsem
musel polovinu obličeje holit znovu druhým břitem.
Současně jsem poznal, že na polovině žiletky s tupým
břitem jsou méně čitelné černé nápisy a objevily se
rezavé skvrnky.

uprostřed úsečkou, vycházející dolů mimo kružnici).
Jestliže se obě poloviny kružnice navzájem oddělí, dotýkají se souměrně v jednom bodě, v kterém
souměrně probíhá úsečka, tvar vysílá negativní
energii (4). Zejména ve starém Egyptě byly využívány
různé „tvarové zářiče“.

Dosud jsem nemohl vědět, jestli dlouhodobé používání žiletky je zapříčiněno působením nějaké energie
na fyziologické změny vousů nebo kůže (několik možností), nebo na změny v žiletce. Otupení pouze jednoho
břitu žiletky nyní logicky dokazuje, že došlo ke změně
jen na jednom břitu žiletky, a tedy energie působí na
žiletku. Povrchové změny na polovině žiletky s jedním
břitem dokazují, že nedošlo ke změnám jenom na břitu,
ale v celé polovině žiletky. Otupení pouze jednoho břitu žiletky také vyvrací domněnku, že by k prodloužení
doby holení jednou žiletkou mohlo dojít změnou ve vousech nebo nějakou fyziologickou změnou v organizmu.
K otupení jednoho břitu mohlo dojít jen usměrněným
působením negativní energie na tento břit.

O možném energetickém ovlivnění oceli se píše
v knize „Zdravé bydlení“ (5) toto: „Pečlivý a svědomitý
Drbal se neustále snažil dopátrat, jakým způsobem
probíhá tento jev „ostření žiletek“, správněji řečeno,
odstranění deformace krystalové mřížky v nerezavějící
oceli ostří žiletky. V jedné nové práci Benedik Carl (6)
zjistil, že na snížení pevnosti oceli až o 22 % se podílí
i voda proniklá do jejích mikrodutin, odkud je ji téměř
nemožné vypudit, díky jejímu velmi silnému dipólovému momentu. Podaří-li se však dostat tyto dipóly
umístěním žiletky do vhodného rezonančního prostoru
(např. ve tvaru pyramidy) a rozkmitat je, pak se lehce
uvolní. Takže lze říci, že je břit žiletky dehydratován.“
Jestli Karel Drbal se spolupracovníky použil pracnou metodu, při které nemohla vědět pokusná osoba,
jestli se holí žiletkou vloženou do pyramidy, nebo kontrolní uloženou mimo pyramidu, pak prokázali energetický účinek pyramidy. V opačném případě mohly
pokusné osoby ovlivňovat výsledek působením vlastní
energie.

Polovinu obličeje jsem holil podruhé ostrým břitem
zase přesně půl roku a celý další rok jsem se holil jen
jedním břitem. Celou žiletkou bych se tedy holil tři a
čtvrt roku (půl a půl roku a dvakrát jeden rok, tedy víc
než tři roky), a tedy šestsetkrát. Ing. Karlu Drbalovi
a jeho spolupracovníkům se vkládáním do pyramidy
podařilo použít žiletku až dvěstěkrát (2).
Ke konci holení jsem žiletku ukázal několika známým. Černé nápisy na žiletce byly jen částečně čitelné.
Při pozorování pod lupou jsou na obou plochách žiletky
zejména při umělém osvětlení vidět velmi tenké rovné
a rovnoběžné lesklé linie při změnách úhlu pozorování v mnoha různých směrech. U jiných žiletek jsou
tyto lesklé linie patrně méně husté. Dvě staré žiletky
Astra superior, uložené na stejném místě ve vlhkém
prostředí, měly zřetelné černé nápisy a výrazné rezavé
skvrny.

Nikdy jsem nezkoušel vkládat žiletky do pyramidy
a výsledky mám podobné, jako Karel Drbal se svými
spolupracovníky. Mně se toto psychické ostření žiletek daří především proto, že jsem přesvědčen o této
možnosti. Pozoruhodné na tomto experimentu je, že
byl vytvořen a řízen podvědomou duševní činností
(duší) a sledován a vyhodnocen vědomě. Dosud jsem
se v psychotronické literatuře nedozvěděl o podobném
„samovolném“ experimentu. Pouze texty psané automatickým písmem a automatické kresby mají podobný
charakter.

První žiletkou z druhého balíčku jsem se holil od
května do listopadu 2003. Oba břity se přesně po půl
roce používání náhle otupily tak, že jsem se s žiletkou stěží dvakrát oholil. Žiletku jsem obrátil, ale ani
tak už neholila lépe. Po otupení jsem si všiml, že jsou
černé nápisy těžko čitelné jen ze strany, kam směřuje
držadlo bakelitového holícího strojku. Energie tedy
zřejmě směřovala na žiletku od mé ruky. Otupení lze
objasnit tím, že místo pozitivní energie, byla vysílána
negativní energie.

Všechny experimentální žiletky jsem poslal tajemníkovi Klubu psychotroniky a UFO v Plzni, kde jsou
uloženy. Data odeslání žiletek jsou uvedena v rozsáhlé
dlouholeté korespondenci s ním.
Konrád Brotz, duben 2008

U další nové žiletky se po necelém měsíci holení
otupil jeden břit úplně a druhý částečně, takže jsem
se musel holit jedním břitem dvakrát. Přesto jsem se
tímto břitem holil zase půl roku. Opět patrně došlo
k vyslání negativní energie a pak půl roku k obvyklému vysílání pozitivní energie.
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U „tvarových zářičů“ je pozitivní energie vysílána
např. tvarem řeckého písmene fí (kružnice protnutá
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PŘEDNÁŠKY V PRVNÍM POLOLETÍ 2009
4.2.2009 18:00		
				

MAGNETOTERAPIE
prom. biol. Izabela Klímová

8.4.2008 17:00

PSYCHOKINÉZE, ukázky ohýbání lžic a zastavování
Crookesova radiometru zájemci
A. Fiurášek

				
				
Informace o konání akcí získáte v sekretariátu ČEPES
telefon 221 082 252, e-mail: bazant.cepes@seznam.cz, www.cepes.cz.
Vstupné (bez výjimek) 60,- Kč

Kurz práce s virgulí a kyvadlem
Termín: 27. – 29. března 2009

Kurz je vhodný nejen pro začátečníky. Je zaměřen na vyhledávání podzemních vodních
zdrojů, zón ovlivňujících nepříznivě lidské zdraví, důlních děl svislých i horizontálních, podzemních chodeb vzniklých lidskou činností a dutin přírodního charakteru. Dá vám poznat
rozličné druhy virgulí, způsoby jejich používání a přesvědčíte se o vlastních schopnostech.
Dostane se vám podstatných informací vztahujících se ke geologické stavbě země a tedy i ke
geoanomáliím ovlivňujících lidské zdraví ke kosmoanomáliím a k různým možnostem výskytu
podzemních vodních zdrojů.
Kurz je též vhodný nejen pro začátečníky se zaměřením na používání kyvadla. Dozvíte se o
některých novinkách mezi používanými pomůckami a k některým Vám bude podána i příslušná instruktáž. Nevyhneme se ani různým experimentům a ukázkám. Dá Vám poznat rozličné
druhy kyvadel, způsoby jejich používání a přesvědčíte se o vlastních schopnostech.
Kurz vede, organizačně i obsahově zajišťuje Antonín Fiurášek. Začíná v pátek v 17:00 hod. a
končí v neděli ve 14:00 hod.
Přihlášku uskutečňujte písemně, telefonicky nebo pomocí e-mailu. V přihlášce uvádějte
vždy svoji adresu a zda žádáte o zajištění ubytování.
Dotazy Vám budou zodpovězeny na následující adrese:

Česká psychoenergetická společnost
ing. Vlastimil Bažant
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Mobil: 723 491 987
Tel.: 221 082 252
e-mail: bazant.cepes@seznam.cz
www.cepes.cz

VALNÁ HROMADA ČEPES
Vedení ČEPES svolává valnou hromadu společnosti na sobotu 7.3.2009.
Valná hromada probíhá v budově ČSVTS na Novotného lávce 5, Praha 1
v době od 9:00 hod. do 15:00 hod.

Program:
09:00 – 10:00   Registrace.
10:00 – 12:30   Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za rok 2008.
Návrhy činností a rozpočtu na rok 2009.
Diskuse, volby, schválení usnesení.
13:00 – 15:00   Společenské posezení.

Pokud někdo z účastníků bude chtít se závažnými zprávami či sděleními, ať požádá
během dopoledního jednání předsednictvo valné hromady o zařazení svého vystoupení
na odpolední jednání. Případně tento požadavek předjednat s vedením ještě před valnou hromadou.
Na valnou hromadu jsou zváni a vítáni i nečlenové ČEPES, kteří se chtějí stát
členy. Organizační záležitosti spojené s členstvím budou vyřízeny během konání
valné hromady.
Účastníky valné hromady (členy ČEPES) žádáme zdvořile o zaplacení členského příspěvku během ranního zasedání.
Současně žádáme ty, kteří se valné hromady zúčastní, aby svoji účast potvrdili v době
od 1.2. do 25.2.2009 e-mailem, telefonicky, faxem nebo písemně. Jedná se o zabezpečení občerstvení.
Během valné hromady možno zakoupit publikace vydávané ČEPES a telestézické
pomůcky.
Informace o ČEPES a jejich aktivitách můžete získat
na internetu na adrese: www.cepes.cz
nebo přímo v kanceláři číslo 235 v budově B, ČSVTS
na Novotného lávce 5, Praha 1.

