
 

 

Ochrana terapeuta při mentální diagnostice a léčení 

 

Při mentální diagnostice terapeut přečte informace o 7-mi fyzikálních vlastnostech buněk 

vybraných částí těla pacienta. Nepřenáší energii, jen informaci obsahující i adresu pacienta. 

Informace jsou uloženy do lokalizované části paměti terapeuta ve vědomí. 

S uloženou informací terapeut manipuluje a ponechává ji včetně adresy pacienta v paměti. 

Na rezonančním principu pak ovlivňuje interferenční pole pacienta. Rozlišení pacientů je 

dáno jejich adresami. Při další podrobnější diagnostice terapeut ukládá nové informace do 

stejné oblasti v paměti. Po ukončení terapie informace v paměti zůstávají. 

Uložené informace jsou většinou negativní a mění fyzikální vlastnosti buněk, ve kterých 

jsou uloženy (mění rotaci, náboj, harmonizaci a energii). Změny fyzikálních vlastností buněk 

s uloženými negativními informacemi mohou ovlivňovat vlastnosti buněk ve svém okolí. 

Podrobnější rozbor ovlivnění okolí v okolí uložených cizích negativních polí ukazuje výrazně 

větší ovlivnění především náboje krve (ne krevní plasmy) na rozdíl od ovlivnění vlastností 

okolních buněk. Proto je možné, že dochází k ovlivnění jiných částí těla nebo i k reakci 

podobné reakcím alergickým.  

Úroveň ovlivnění je nepřímo úměrná energii (práně, orgonu …) terapeuta. Po delší době se 

mohou takové informace objevit v podvědomí, duchovní oblasti nebo univerzu. Jedná se 

především o indukci do informací s adresou terapeuta. Vliv těchto indukovaných vlastností je 

u terapeuta s vysokou energií velmi malý. Jde jen o delší čas, kdy se mohou projevit. 

 

Tabulka 1. Příklad doby změny rezonancí buněk terapeuta po ukončení terapie. 

Měrná energie 

terapeuta v % 

Počet měsíců potřebných 

pro změnu rezonancí 

100 125 

90 108 

80 103 

70 94 

60 82 

50 64 

40 52 

30 43 

20 26 

10 13 

0 6 dní 

 

Následující příklad může objasnit postup změny vlastností buněk nebo interferenčního pole 

uložené informace terapeuta při diagnostice a terapii. Lze předpokládat, že buňky s uloženou 

informací vytvářejí elektromagnetické pole, a že je možné stanovit jeho vlastnosti. Je vhodné 

rozlišovat informace s adresou pacienta a terapeuta. Budeme sledovat rotaci (levotočivá 

L100%, pravotočivá P100%, nebo kombinace točivosti) a náboj buněk (kladný +100%, 

záporný -100%, případně kombinace obou od +100% do -100%) případně rezonanční 

frekvenci buněk (10
x
 – x=28,8 nebo nižší). Terapeut načte informace např. o rakovinných 

buňkách pacienta a informaci uloží do svých buněk v mozku. V tom okamžiku má 

elektromagnetické pole nervové buňky terapeuta s adresou pacienta rotaci L80%, náboj +20% 

a rezonanci 8,8 (rezonance rakovinných buněk). Kromě tohoto elektromagnetického pole 

nervové buňky může mít (většinou má) také informaci s adresou terapeuta s dobrými 

vlastnostmi (rotaci L100%, náboj -70% a rezonanci x=28,8). Terapeut pracuje s informacemi 



pacienta a působí na něj. Po skončení léčení udrží buňka stejné vlastnosti 

elektromagnetického pole, a to s adresou terapeuta i pacienta, po velmi dlouhou dobu (rok i 

několik let). Za tuto dobu může dojít i indukci elektromagnetického pole pacienta do 

elektromagnetického pole terapeuta. Dojde tedy ke změně informací terapeuta a ten může 

onemocnět. Změna vlastností elektromagnetického pole terapeuta značně závisí na velikosti 

měrné energie buněk s uloženou informací. Příklad doby změny rezonancí buněk terapeuta po 

ukončení terapie je uvedena v tab. 1. 

 

 
Obr. 1. Příklad doby změny rezonancí buněk terapeuta po ukončení terapie podle Tab. 1.. 

 

Z uvedeného vyplývá, že za velmi krátkou dobu ovlivní informace pacienta informaci 

s adresou terapeuta a terapeut může onemocnět. Závisí na jeho vnitřní energii a mnoha jiných 

faktorech. V příznivém případě pokud terapeut bude léčit více pacientů na rakovinu, doba pro 

změnu rezonancí se zkrátí. Příklad pro terapeuta se 100% měrnou energií je uveden v Tab. 2. 

 

Tabulka 2. Příklad doby změny rezonančních frekvencí buněk při léčení 

více pacientů pro terapeuta se 100% měrnou energií. 

Počet léčených pacientů na rakovinu Doba změny rezonancí v měsících 

1 125 

2 120 

3 117 

10 109 

100 81 

1000 51 

 

Při léčení jednodušších nemocí je situace výrazně příznivější. Vždy však může docházet 

k ovlivnění buněk terapeuta a on onemocní. 

 

Pro odstranění uvedených negativních informací je nutné, aby terapeut pravidelně (max. 14 

dní) mentálně načetl všechny informace s adresami odlišnými od jeho adresy. Dále provedl 

otočení o 180
o
 a poslal informace zpět do svého těla. Je nutné posílat tyto informace do 

paměti vědomí, podvědomí, nadvědomí a universa, tj. do všech paměťových oblastí terapeuta. 

Indukované informace s adresou terapeuta se postupně vrátí do normálního stavu. 

Jiný způsob je např. založen na udržení maximálního duchovního klidu pomocí meditace 

(různých forem, které se terapeutovi zdají výhodné). Terapeut také musí odstraňovat své 
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vlastní nemoci. Pomoc pacientům souvisí také se zásadními pravidly pomoci pacientům. 

Pacient, který nepožádá o léčení a který nevěří způsobům léčby, nemůže být léčen. Motivace 

terapeuta pomoci pacientům musí vycházet z jeho potřeb a neměla by být motivována jinými 

faktory. Nejeví se vhodné vytvoření ochranného obalu kolem terapeuta. Procento účinnosti 

obalu je kolem 20%. 

Z uvedeného vyplývá, že i práce s negativními energetickými poli nebo jinými fyzikálními 

poli (např. působení plasmovým výbojem) může vést k podobným efektům a ovlivní 

vlastnosti buněk výzkumníka, pacienta i terapeuta. Proto je pravidelná očista od negativních 

energetických polí velmi nutná. 

Je nutné si uvědomit, že k ovlivnění cizími negativními poli se projeví u všech lidí. Závisí 

na jejich komunikativnosti, myšlení (positivní a negativní), nadhledu a vlastním úsudku apod. 

Je to široká škála lidských vlastností. Vždy však v lidském mozku zůstává negativní i 

pozitivní záznam a to po dlouhou dobu. Každý člověk se musí naučit zvýšit svou vnitřní 

energii a nalézt způsoby relaxace případně meditace pro odstranění uvedených negativních 

energií. 

 

  

K. Bartušek, 12. 6. 2017 


