
a „vynález“ radioniky vdûãíme ru-
tinnímu vy‰etfiení, které doktor
Abrams provádûl u jednoho svého

pacienta. Vlastnû to byla jen maliãkost, co
ho znervóznilo. Ale jako správn˘ vûdec se
rozhodl pfiijít jí na kloub. Provedl nesãet-
né pokusy a nakonec se dostal k bodu,
v nûmÏ musel od základu zmûnit svÛj
chorobopis. Do té doby - v souladu s teh-
dej‰ím stavem vûdûní - pfiedpokládal, Ïe
nemoci jsou poruchy na bunûãné úrovni,
pfiípadnû Ïe z ní vycházejí. Jeho pokusy

mu v‰ak dokázaly, Ïe buÀky odevzdávají
energii na specifick˘  - a mûfiiteln˘ - zpÛ-
sob. Dále zjistil, Ïe tato vyzafiovaná ener-
gie je rozdílná u nemocn˘ch a zdrav˘ch
bunûk. To znamená, Ïe nemoc není jen
poruchou na bunûãné úrovni, n˘brÏ také
poruchou v energetickém poli bunûk.
Tímto zpÛsobem do‰el k závûru, Ïe vzo-
rek nemoci musí b˘t mûfiiteln˘ zmûnûn˘-
mi pfiístroji. Experimentoval a sestavil
první radionick˘ pfiístroj. To byl poãátek
„radioniky“.

V¯KONNÁ TECHNIKA Z USA
K dal‰ímu v˘voji radioniky docházelo
pfiedev‰ím v Americe. V ‰edesát˘ch letech
se plnû etablovala v Anglii. Mezitím se
zaãaly vyrábût radionické pfiístroje ve
v‰ech variantách, pozmûnûné pÛvodní
verze i jejich dal‰í v˘vojové stupnû. Tech-
nika se stávala stále komplikovanûj‰í, cit-
livûj‰í a draÏ‰í.
„âlovûk jako nejjemnûj‰í mûfiicí nástroj je
nejlep‰í radionick˘ pfiístroj, jak˘ na svûtû
existuje.“ Toto pojetí dnes sdílí dr. Rosina
Sonnenshmidtová nejen s jedním z nej-
v˘znamnûj‰ích moderních badatelÛ v ob-
lasti radioniky Davidem Tansleyem, n˘brÏ
také s Johannem Wolfgangem Goethem.
Vûrna této my‰lence dovedla doktorka
Rosina Sonnenschmidtová v devadesá-
t˘ch letech radioniku zpátky ke kofienÛm
– k lidem – a vyvinula „senzitivní radioni-
ku“. Co znamená slovo „radionika“?
Skládá se z „radiation“ a „ionic“. „Radia-
tion“ znamená tolik jako záfiení (dovnitfi
nebo ven) a pochází z latinského slova
radius = paprsek. 
Z fieckého slova „ion" se odvozuje „ionic“,
coÏ znamená tolik jako „probíhající“. Je
tím mínûno, Ïe elektricky nabité ãástice
putují elektrick˘m polem. 
KaÏd˘ Ïijící organismus nebo tûlo mají
elektromagnetické, energetické vyzafiová-
ní. Toto vyzafiování nûjakého Ïivého tvora
(biosystému) obsahuje je‰tû tolik hmoty,
Ïe ho lze zviditelnit prostfiednictvím
Kirlianovy fotografie. Toto „biopole“ ob-
sahuje v‰echny informace celého orga-
nismu shromáÏdûné v kaÏdé jednotlivé
buÀce Ïivoãicha. Toto vyzafiování (infor-
mace biopole) je biologicky testovatelné. 

KDY JE MOÎNÉ VYUÎITÍ
„SENZITIVNÍ RADIONIKY"?
Bioenergetické testy jsou vhodné zvlá‰tû
pfii chronick˘ch psychosomatick˘ch one-
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„Člověk je nejlepší
radionický přístroj na světě!“
Jak uÏ to b˘vá, i na poãátku dûjin radioniky byl zvûdav˘
ãlovûk: dr. Albert Abrams. Narodil se roku 1863 v San
Francisku jako syn z bohaté obchodnické rodiny a nejvût‰í
ãást svého Ïivota a jmûní obûtoval lékafiskému v˘zkumu. 

Z

„Senzitivní radionické“ testy.
Pfiipravují se testovací tabulky.
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mocnûních, pfii rozpt˘leném a nejasném
obrazu nemoci jakoÏ i pfii psychick˘ch
problémech. S ãasovou úsporou je moÏ-
no jejich prostfiednictvím nalézt optimál-
ní formu léãby.
Velkou v˘hodu poskytuje senzitivní
radionika pfiedev‰ím zvífiatÛm, jeÏ náv‰tû-
va veterinárního lékafie extrémnû stresu-
je, nebo tûm, která na sebe nedovolí sáh-
nout nikomu kromû svého majitele.
Pokud není moÏné nav‰tívit psa nebo
fenku doma, je moÏno stanovit energe-
tick˘ status stejnû jako systémovou anal˘-
zu na základû surogátu (náhraÏky).
Zji‰Èuje se celkov˘ stav pacienta.
Surogáty mohou b˘t napfiíklad chlupy,
vzorky krve nebo slin. Testem prostfied-
nictvím surogátÛ se lze z jednoho detailu
dozvûdût o zvífieti jako celku. 
V návaznosti na anal˘zu jsou pak pro-
stfiednictvím takzvan˘ch rezonanãních
testÛ hledány optimální zpÛsoby léãby.
Rezonanãní test ukáÏe, kterou léãebnou
metodu by pacient v daném okamÏiku
nejlépe pfiijal a vyuÏil. 
Pokud mají do domácnosti, kde jiÏ nûjací

psi Ïijí, pfiijít nová zvífiata, lze doporuãit
provedení takzvaného testu partnerství.
Tím lze v pfiedstihu zabránit tomu, aby se
tfieba zvífiata z útulkÛ musela vracet od
nov˘ch majitelÛ zpátky jen proto, Ïe se
staré a nové zvífie v domácnosti nesne-
sou. Abychom je tohoto utrpení u‰etfiili,
mÛÏeme pfiedem prostfiednictvím radio-
nického testu zjistit, zda je zde pfiedpo-
klad vzájemné harmonie, tedy lidovû
fieãeno „jestli souhlasí chemie“.

KDO MÒÎE „SENZITIVNù 
–  RADIONICKY“ PRACOVAT?
KaÏd˘ citliv˘ ãlovûk, kter˘ má fundova-
né vzdûlání v této oblasti. KaÏd˘, kdo
zodpovûdnû a s respektem zachází se
zvífiaty, se sebou, se sv˘m vlastním ener-
getick˘m systémem jakoÏ i s testovacími
nástroji (napfiíklad jednoruká metliãka
podle Körblera). A kaÏd˘, kdo pouÏívá
pfiedev‰ím zdrav˘ selsk˘ rozum. Od lidí,
ktefií si jiÏ ráno musí otestovat, kdy
a zda vÛbec mají vstát, co mají snídat,
co si obléci a tak dále, bych si své zvífie
rozhodnû testovat nenechala. Radionika
rozhodnû nemÛÏe nahradit pfiesnou kli-
nickou prohlídku Ïivého tvora. S její
pomocí se mÛÏeme dostat na stopu
stresujícím faktorÛm, které zpÛsobují,
Ïe organismus onemocní, ale klinické
nálezy ani stanovení klinické diagnózy
nenahradí. BohuÏel majitelé pacientÛ si
to ãasto vykládají ‰patnû. Senzitivní
radionika pracuje na energetické rovinû
v morfogenetickém poli. DokáÏe tato
pole analyzovat a vyrovnávat. Navíc

pfiedstavuje optimální doplnûk ke kli-
nické diagnóze klasické medicíny, zvlá‰-
tû pokud se chceme dostat ke kofienÛm
nûjaké nemoci. Pfiedev‰ím u psÛ s dlou-
h˘mi vlekl˘mi nemocemi se ãasto neda-
fií rozpoznávat vlastní pfiíãinu onemoc-
nûní – slovy senzitivní radioniky: stres
vyvolávají nemoc. Je tfieba namáhavû
odlupovat slupku za slupkou podobnû
jako u cibule, abychom pronikli ke sku-
teãné pfiíãinû. A tady mÛÏe b˘t velmi
nápomocná takzvaná systémová anal˘-
za, která je provádûna pfii kaÏdém radio-
nickém testu.
Pro ãlovûka a – i kdyÏ to nûkoho moÏná
udiví – i pro zvífie platí následující: léãivé
impulsy, které lze odvodit z tohoto bio-
energetického testu, mohou obohatit
biosystém jen v pfiípadû, Ïe je pfiipraven
k pfiijetí zmûny. Abychom dosáhli vyléãe-
ní, musí b˘t pacient pfiipraven nûco ve
svém Ïivotû zmûnit. Zmûnu vûdomí nelze
navodit zvenãí. Pacient musí pfiijmout
sám za sebe zodpovûdnost a oddat se
procesu léãení. Pokud nûjak˘ Ïiv˘ tvor
nechce b˘t zdrav˘, nepomohou mu ani
lékafiské zákroky, ani jakékoli jiné léãebné
prostfiedky. Anke Dombergová
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Vyléãení Fredovy alergie
Fred je dvoulet˘ kastrovan˘ velk˘
kníraã, kter˘ trpûl úporn˘mi ekzémy
po celém tûle. Byl velmi neklidn˘
a vût‰inu ãasu trávil tím, Ïe se
‰krábal. Na tûle mûl na mnoha
místech krvavá místa a zaschlé
‰kraloupy. Majitel byl okamÏitû
ochoten nechat mu provést testy,
které by prozradily, zda by pfiíãinou
nemohla b˘t potravní alergie,
a pokud ano, které potraviny Fred
sná‰í. Zjistilo se, Ïe tento kfiíÏenec
nesná‰í ve‰keré mléãné v˘robky, ale
ani hovûzí a vepfiové maso
a divoãinu a také rÛzné druhy obilí.
Od té doby majitel chystá pro svého
psa jídelníãek sám a Fredovi se vede
stále lépe. PostiÏené místa na kÛÏi
se uzdravují, svûdivost témûfi
vymizela. Kromû zmûny jídelníãku
byl Fred pfiirozenû je‰tû nûjakou
dobu léãen také symptomaticky. 

Senta
Osmiletá pudlí dáma Senta se
dostavila do praxe s podezfiením na
zánût moãového mûch˘fie. Opakovanû
z ní ukapávala moã. Vzhledem
k tomu, Ïe klinicky se nepodafiilo
zjistit Ïádnou organickou poruchu,
dohodl se majitel s terapeutem na
provedení radionického testu. Senta
byla mimofiádnû citlivá aÏ pfiecitlivûlá.
Test potvrdil domnûnku, Ïe pfiíãina
Sentin˘ch potíÏí je psychosomatická.
Byla stanovena terapie, kombinace
homeopatik, Schüsslerovy soli
a Bachov˘ch kvûtÛ. JiÏ po pár dnech
bylo patrné v˘razné zlep‰ení.
Kontrolní test proveden˘ po dvou
t˘dnech ukázal potfiebu zmûny
léãebného plánu, pfiiãemÏ Senta 
byla uÏ zase zcela „suchá“. PÛsobila
podstatnû veseleji a vyrovnanûji. 
VÏdy teprve kdyÏ se situace objasní,
je moÏno sáhnout k alternativním
doplÀkov˘m opatfiením. 

Nissy uÏ zase bûhá
Nissy je sedmiletá fenka border kolie
chronicky kulhající na zadní pravé
stranû. Poté, co selhaly ve‰keré bûÏné
prostfiedky léãby a Ïádoucí úspûch
nepfiinesly ani doposud aplikované
postupy regulativní medicíny, byl
pomocí radionického testu zji‰tûn
energetick˘ status a také takzvané
stresové faktory ovlivÀující
energetické pole. Podle toho mohl b˘t
stanoven individuální terapeutick˘
plán. Test udal jako optimální formu
léãby homeopatii kombinovanou
s akupunkturou. JiÏ po krátké dobû
ochrnutí fenky pominulo. Následující
kontrolní testy tentokrát poukázaly
na poruchu pohybového aparátu
vzadu vlevo. Majitelka tomu v‰ak
nechtûla vûfiit a navrhovanou 
léãbu odmítla. O t˘den pozdûji 
uÏ bezradnû volala s tím, Ïe její 
zvífie na levé zadní stranû kulhá.
Z toho je zfiejmé, Ïe v energetickém
poli organismu (takzvaném
morfogenetickém poli) je jiÏ záhy
obsaÏena informace o disharmoniích
v tûle. V této dobû se je‰tû nemÛÏe
projevit klinicky ani opticky.
Radionické testy umoÏÀují pouÏití
optimálních preventivní prostfiedkÛ,
které mohou zpÛsobit, Ïe zvífie
problémy zcela minou. 

Krevní zkou‰ka na filtrovacím papíru
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