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ZDRAVÍ

Celostní léãba

T

˘ká se to jejich denního reÏimu, ubytování i stravování. Tím ov‰em zvíﬁata trpí. Oprávnûnû se dá hovoﬁit
o zvíﬁecích civilizaãních chorobách. KdyÏ
pak takto chované zvíﬁe onemocní, majitel
se s ním vypraví k veterináﬁi. Problém je
v‰ak v tom, Ïe chronická onemocnûní se
mnohdy nedají léãit medicínsk˘mi prostﬁedky. Tûmi se dají jejich pﬁíznaky pouze
potlaãit, ov‰em pokud nedojde ke zmûnû
Ïivotních podmínek a Ïivotního stylu,
zdravotní potíÏe se objeví znovu.

Od koní ke psÛm
Drahnû let se u lidí zab˘vám diagnostikou, akupunkturou a jejími odnoÏemi
a následnou léãbou pomocí bylin a homeopatik. Pracoval jsem v nemocnicích
jako biomedicínsk˘ inÏen˘r v nejrÛznûj‰ích lékaﬁsk˘ch t˘mech, a proto mohu
z praxe odpovûdnû prohlásit, Ïe léãba pﬁírodními prostﬁedky aplikovaná na základû
EAD (elektroakupunkturní diagnostiky),
se dnes pro léãbu chronick˘ch nemocí
jeví jako nejúãinnûj‰í. Ve sv˘ch kursech
s tematikou celostních léãebn˘ch metod
jsem se pﬁed nûjakou dobou zmínil, Ïe
jsem k léãbû ka‰lajících koní s úspûchem
pouÏil bylinné extrakty z cel˘ch Ïiv˘ch
rostlin. Jedna z Ïaãek mû pozvala na svÛj
ranã, abych jí prohlédl její konû. Slovo
dalo slovo, a tak jsem se ocitl u stáda koní,
z nichÏ nûkteﬁí mûli chronické potíÏe, jiní
úrazy. Pﬁedepsat byliny nebylo tak nesnadné, hor‰í bylo konû vy‰etﬁit a najít
zpÛsob jak se k nim pﬁiblíÏit. Povedlo se
a úspûch v léãbû byl aÏ neãekanû dobr˘.
Pﬁi pﬁí‰tí náv‰tûvû jsem s sebou vzal pﬁístroj na mûﬁení akupunkturních drah
a zkusil provádût elektroakupunkturní
diagnostiku EAD, abych mohl pﬁesnûji
pﬁedepsat byliny ãi homeopatika. JelikoÏ
tato mûﬁení u nás pﬁede mnou nikdo
u zvíﬁat neprovádûl, nebylo moÏno stavût
na cizích zku‰enostech. Tím to bylo zajímavûj‰í. V˘sledky se rychle dostavily a dá
se ﬁíci, Ïe zku‰enosti s koÀmi zpûtnû ovlivnily i mÛj pﬁístup k pacientÛm v mé
lidské praxi. Od koní v‰ak nebylo daleko
k psÛm a koãkám. Zvlá‰tû potû‰itelné
bylo zji‰tûní, Ïe u chronick˘ch potíÏí se
v mnoha pﬁípadech podaﬁilo dosáhnout
úplného vyléãení.

Elektromagnetická energie
Je to tím, Ïe u zvíﬁat, stejnû jako u lidí, je
základní pﬁíãinou vzniku nemoci porucha v oblasti psychiky. Zvíﬁata mají jednodu‰‰í my‰lení a jsou díky tomu daleko
citlivûj‰í neÏ lidé. Zvíﬁecí psychika je jednodu‰‰í a tím ménû pﬁizpÛsobivá. Základní pohled na zvíﬁecí organismus je
v‰ak stejn˘ jako na lidsk˘.

Byliny
a homeopatika
PŘI LÉČBĚ PSŮ
Mnozí lidé si myslí, Ïe
zvíﬁata jsou stejná jako
my. Chtûjí je proto chovat
v podmínkách, které jsou pro
nás lidi sice pohodlné, ale
zvíﬁatÛm vÛbec nevyhovují.
Na‰e tûlo, stejnû jako tûlo konû, psa, koãky a podobnû, se skládá z ﬁady vzájemnû
propojen˘ch informaãních okruhÛ, které
jsou ﬁízeny jednotliv˘mi anatomick˘mi
orgány. Tûlem neustále protékají informace a ﬁídí ãinnost jednotliv˘ch orgánov˘ch
okruhÛ. Informace je z fyzikálního hlediska pﬁená‰ena tokem energie. âíÀané
tuto energii nazvali ãchi, Indové prána,
Kelti nwyfre, Îidé ãia, súfisti baraka atd.
My bychom asi nejspí‰e mluvili o energii
elektromagnetické. JestliÏe tato Ïivotní
síla koluje neru‰enû a rovnomûrnû, organismus se nalézá ve stavu zdraví. JestliÏe
dochází v nûkter˘ch místech k jejímu hromadûní a jinde nedostatku, mûní se tok
informací a mluvíme o nemoci. Jedná se
o poruchu pﬁenosu informace. Pﬁíãiny
poruchy jejího toku jsou témûﬁ vÏdy zpÛsobené blokádami v oblasti psychiky. Je to
hlavnû stres. Pﬁíãinou mÛÏe b˘t ov‰em
i úraz nebo extrémní zatíÏení.

Meridiány
âínská medicína objevila a popsala trasy,
kter˘mi v organismu teãou hlavní proudy
pﬁenosové energie a nazvala je meridiány.
Zjistila, Ïe cel˘ organismus je rozdûlen na
informaãní celky, které jsou ﬁízeny nûkte-

r˘m z anatomick˘ch orgánÛ a podle nich
pak jednotlivé okruhy nazvala. Meridiány
se v ﬁadû míst dot˘kají povrchu tûla a vytváﬁejí v tûchto místech malé aktivní
okrsky - akupunkturní body, které mají
ponûkud jiné elektrické vlastnosti neÏ
jiná místa. Mûﬁením elektrick˘ch vlastností akupunkturních bodÛ vyuÏíváme
k diagnostice (EAV, EAD). Akupunkturní
body náleÏí k systému regulaãních prvkÛ,
které zabraÀují pronikání chybov˘ch
informací z vnûj‰ku tûla do jeho vnitﬁních informaãních a ﬁídicích okruhÛ elektrické povahy. Podobnou funkci mají
i potní Ïlázy, které zase napomáhají
k udrÏení konstantní teploty, nezbytné
k neru‰enému prÛbûhu chemick˘ch dûjÛ.

Celostní léãba
Ovlivnûním akupunkturních bodÛ vpichem, tlakem, teplotou, svûtlem a ﬁadou
dal‰ích podobn˘ch dráÏdiv˘ch podnûtÛ
dosahujeme regulace pﬁenosu tûlesn˘ch
informací a tím ovlivÀujeme i ãinnost jednotliv˘ch ﬁídicích okruhÛ. Zmûn toku
informace mÛÏeme dosáhnout v‰ak i bylinami nebo pomocí homeopatie. Takovému pﬁístupu pak ﬁíkáme celostní léãba.
Postup léãby je následující. Pomocí EAD
(v humánní medicínû EAV) zjistíme, kde
se v tûle nachází porucha v pﬁenosu informace. Není pﬁíli‰ dÛleÏité, proã k této
poru‰e do‰lo, hlavní je naru‰en˘ tok
energie obnovit a tím harmonizovat poru‰enou ãinnost orgánov˘ch systémÛ.

Zabírá i na zvíﬁata
O to jsem se po dlouholet˘ch zku‰enostech s lidmi pokusil také u zvíﬁat. V˘sledky
jsou zatím nad oãekávání dobré. Pomocí
EAD nebo jiné celostní diagnostické metody zjistíme naru‰en˘ informaãní orgánov˘ okruh a pak pomocí bylin, homeopatik, akupresury a podobnû obnovíme
energetick˘ informaãní tok, kter˘ ho ﬁídí.
Léãba vût‰inou nemá Ïádné vedlej‰í úãinky. Pomocí homeopatik lze u zvíﬁete navodit daleko vût‰í toleranci k na‰emu zpÛsobu Ïivota a rychle dosáhnout úpravy
poru‰en˘ch tûlesn˘ch pochodÛ.
PsÛm pak daleko ménû vadí napﬁíklad
stres zpÛsoben˘ pouliãním ruchem, b˘vají daleko ménû náchylní k alergenÛm, které my lidé produkujeme, snáze sná‰ejí
í nevhodnou stravu, kterou jim obãas
v dobré víﬁe majitel podá, snáze se vyrovnávají s kastrací, silvestrovsk˘mi oslavami a podobnû. Holistická diagnostika
a léãba je velkou v˘zvou k pﬁijetí celostních zpÛsobÛ léãby, které mohou rozhodující mûrou pﬁispût ke zlep‰ení zdraví
na‰ich zvíﬁecích kamarádÛ. Tomá‰ Sychra
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