
 

 
 

 

  

https://paprsky1.com/
https://paprsky1.com/


 

2 

Tuto e-knížečku můžete volně šířit, pakliže ji šíříte v celku. 

MIKROBIOM 

 

V medicíně probíhá hluboko pod povrchem zásadní změna 

vládnoucího paradigmatu. Jedná se o téma zajímavé, poutavé, 

a především prakticky použitelné v každodenním životě. Týká se 

bezprostředně našeho zdraví. 

  

Koncem roku 2018 byl na YouTube přechodně k dispozici 

několikadílný filmový dokument Interconnected, v němž hovořili 

špičkoví badatelé, zabývající se oblastí zvanou MIKROBIOM. 

Výzkum v této podobě probíhá teprve od roku 2010 – předtím 
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nebyly k dispozici dostatečně výkonné počítače s využitím umělé 

inteligence. A jelikož se udává, že v medicíně trvá patnáct let, než 

nové poznatky začnou pronikat do lékařské praxe, většinou se 

ještě dlouho od svého lékaře o tom nic nedozvíte. 

 

ZMĚNA PARADIGMATU 

 

Dostávám někdy otázku: co je „změna paradigmatu“? Paradigma 

je obecně přijímaný model myšlení, souhrn základních domněnek, 

předpokladů a představ o světě. Paradigmata se časem vyčerpají 
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a mění. Jednu dobu se pozorované jevy vysvětlují tak, jindy zase 

onak, tak jako na obrázku, ve kterém tři dané údaje – stejně 

rozmístěné body, mohou být interpretovány zcela odlišně v rámci 

daného modelu. 

  

PŘEŽÍVÁNÍ ZASTARALÉHO PARADIGMATU 
 

Příklad z poslední doby: oficiální postoj lékařské vědy 

k cholesterolu se před pár lety zásadně změnil. Vyšlo najevo, že 

neexistuje dobrý a špatný cholesterol, že neexistuje příčinná 
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souvislost mezi cholesterolem a jemu připisovanými chorobami, že 

studie, na kterých se celá chiméra zakládala, byly falšované. To se 

objevilo na titulních stránkách nejznámějších světových časopisů, 

objevilo se to v televizi, a americký Úřad pro potraviny a léčiva 

rozeslal lékařským praxím doporučení, nepředpisovat již „léky“ 

snižující hladinu cholesterolu, protože – mimo jiné – zvyšují riziko 

cukrovky a rakoviny o polovinu až dvojnásobek. 

To je tedy oficiální pohled lékařské vědy – ale lidé si dále 

nechávají měřit cholesterol, lékaři prostředky předepisují a výrobci 

vydělávají miliardy. Podle pravidla patnáctiletého zpoždění přejití 

vědění do praxe lze vycházet z toho, že ještě deset let budou 
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„pacienti“ chodit pro recepty a trápit se následovně s cukrovkou, 

rakovinou a Alzheimerem, a farmaceutický průmysl si bude na tom 

ještě deset let mastit kapsy. 

MIKROBIOM 

je označení pro rozsáhlý ekosystém mikroorganismů, které v nás 

žijí. Změna paradigmatu je v tom, že se ukazuje, že jejich 

základním posláním není nám škodit; jejich cílem je, aby náš 

organismus vzkvétal v síle a zdraví… za předpokladu, že 

přirozenou rovnováhu ekosystému nezničí otravná životospráva 

nebo zamořené životní prostředí. Naši čtenáři vědí z Nové 
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medicíny a z praxe, že mikrobi hrají zásadní pozitivní roli 

v léčivých fázích, například při odbourávání nádorů apod. 

 

Životní prostředí si obvykle moc vybírat nemůžeme, ale především 

životosprávou můžeme napravit a odstranit mnohé poruchy 

našeho mikrobiálního ekosystému. Ty jsou totiž základem 

budoucích onemocnění, a sice roky předtím, než se objeví 

vnímatelné tělesné symptomy.  
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BAKTERIE, HOUBY, PARAZITI… A… VIRY? 

Mluvili jsme o osídlení naší zoologické zahrádky tisíci a milióny 

druhů bakterií, hub a parazitů. Zvídavý čtenář se táže, jestli jsme 

na něco nezapomněli: totiž na obávaného nepřítele jménem virus. 

 

Nezapomněli. 

 

Ujasněme nejprve, proč mezi obyvatele naší zoologické zahrádky 

nezahrnujeme viry, podívejme se, co jsou… nebo nejsou – protože 
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mnoho lidí ani neví, proti čemu se nechává očkovat a z čeho má 

takovou hrůzu :-) 

 

Očkovací rituály známe z různých míst a dějinných období v rámci 

náboženských obřadů, v lékařství se natrvalo usídlily až počátkem 

19. století zásluhou pionýrské práce Edwarda Jennera, jehož 

mentor John Hunter mu vštípil zásadu: nepřemýšlet, ale jednat. 

 

Očkování vychází z domněnky, že podobně jako dokáží jedy 

způsobit ochoření, může si tělo na základě podávání menších 

dávek jedů vytvořit „protijedy“. Tyto protijedy jsou smyšlenkou, 
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ve skutečnosti jsou to enzymy, které jedy odbourávají 

a neutralizují. 

 

Rudolf Virchow, německý lékař a politik, označovaný za 

zakladatele moderní medicíny, razil názor, že onemocnění vzniká 

vlivem chorobných jedů, latinsky „virus“. Ač pátrání po nich bylo 

bezvýsledné, myšlenka se ujala, a po objevu bakterií se rozmohla 

domněnka, že nikdy neprokázané jedy jsou produkovány 

bakteriemi. Tato infekční teorie (kterých je mezitím několik 

desítek) se rovněž ujala. 
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Pak se zjistilo, že bakterie, nemají-li vhodné životní podmínky, 

tvoří neživě působící struktury, zvané spory. Usoudilo se, že to 

budou určitě ony předpokládané jedy-viry. To se ukázalo jako 

mylné, když se zjistilo, že pokud se poskytnou bakteriím opět 

vhodné životní podmínky, vytvoří se ze spor znovu. Pak se 

ukázalo, že labilní, laboratorně pěstované bakterie, odumřou-li tak 

rychle, že nemají přitom čas vytvořit spory, se dokážou přeměnit 

na ještě menší struktury, nazývané fágy. A hned se usoudilo, že 

tyto – zatím ještě neviditelné – struktury jsou ony předpokládané 

chorobné jedy-viry. Později umožnil elektronový mikroskop fágy 
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spatřit, a ujala se představa, že hypotetické jedy-viry u člověka 

a zvířat vypadají jako ony. 

Ač pozdější vyšetření ukázala, že jen určité, laboratorně pěstované 

bakterie se dokážou přeměnit na fágy, ne však bakterie v přírodě, 

nebo bakterie přenesené bezprostředně z normálního životního 

prostředí, a navíc, že tyto předpokládané „bakteriální viry“ slouží 

k tomu, aby bakteriím poskytovaly důležité bílkoviny a molekuly, 

a že bakterie samy vznikly z těchto struktur, zakořenila se víra 

v „infekce způsobované viry“ natolik, že jakmile se objeví 

onemocnění, jehož příčiny nejsou známy nebo nejsou brány na 

vědomí, okamžitě se připisují pomyslným choroboplodným virům. 
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Zatímco vědecky je prokázána existence asi dvou tisíc druhů fágů, 

správně označovaných též jako neúplné minispory nebo stavební 

kameny bakterií, nepodařilo se dodnes izolovat a biochemicky 

charakterizovat z lidí nebo zvířat či jejich tělesných tekutin žádný 

choroboplodný virus. 

Čtenáři, kteří touží ponořit se hlouběji do matérie, najdou cenné 

informace v pracích Dr. rer. nat. Stefana Lanky a dalších vědců, 

kteří jsou hromadnými sdělovacími prostředky buď zamlčováni, 

nebo prezentováni jako směšní pomatenci. 
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Ač se ještě nikdy nepodařilo izolovat a biochemicky charakterizo-

vat z lidských nebo zvířecích těl virus, zveřejnil v roce 1949 J. F. 

Enders zprávu, že se mu podařilo ve zkumavce rozmnožit virus 

dětské obrny. Tělesné tekutiny lidí s touto diagnózou dal na 

buněčný podklad, sterilizovaný odnětím živného roztoku 

a dávkou buňky hubících antibiotik, a tvrdil, že buňky byly 

usmrceny rozmnoženými virovými kulturami a že z výsledného 

produktu lze získat očkovací sérum. Přitom bylo opominuto, že 

buňky nepřežily proces sterilizace a nebyly usmrceny až později 

dodanými „virovými“ kulturami. Kontrolní studie, které by zjišťo-

valy, zda jsou buňky ve zkumavce vůbec schopny přežít takový 
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sterilizační proces, dodnes chybějí, a Enders se svými kolegy 

obdržel za svůj příspěvek v roce 1954 Nobelovu cenu za medicínu. 

Po zavedení očkování proti dětské obrně byl další výskyt 

diagnostikován např. jako roztroušená skleróza apod., protože 

očkování chorobu oficiálně vymýtilo. 

 

V témže roce, kdy Enders obdržel Nobelovu cenu, aplikoval stejný 

postup na údajné rozmnožení viru spalniček. Očkovací látky 

sestávají z částí odumřelých opičích ledvinových nebo lidských 

rakovinných buněk, a části a vlastnosti těchto buněk jsou chybně 

vykládány jako části a vlastnosti předpokládaných virů. 
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Enders a jeho následovníci ignorovali a dodnes ignorují vlastní 

upozornění z roku 1954 na skutečnost, že buňky ve zkumavce 

začnou odumírat i tehdy, pokud se k nim žádné „virové“ kultury 

nepřidávají. 

 

Někteří z vás si asi říkají: dobře, co ale ony obří viry, o kterých se 

občas mluví a které byly s jistotou řádně izolovány 

i fotografovány? 

 

Ty jsou jako všechny fágy a bakterie neškodné a plní navíc 

smysluplné úlohy. 
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Prof. Lüdtke uvádí v přehledu vývoje virologie, vydaném 

Institutem Maxe Plancka, že virologové dospěli zatím vždy 

k závěru, že to, co si původně vykládali jako virus, se nakonec 

ukázalo jako část použitých buněk a důsledek experimentu, ne 

jako příčina. 

 

Tak tomu bylo do doby, kdy byly objeveny fágy a nastoleno 

dogma, že kyselina nukleová je genetickou substancí buněk i virů. 

Toto dogma bylo sice v roce 1992 pro odbornou veřejnost 

odvoláno, ale mýtus o existenci choroboplodných virů přetrvává, 

a s ním i výnosné zločiny proti lidskosti. 
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Tím končíme smutný výlet do dějin lidské hlouposti a zaměříme 

pozornost na naši zoologickou zahrádku. 

 

KDO ŘÍDÍ NAŠE TĚLO A KOMU PATŘÍ? 

 

Obvykle si představujeme, že řídící centrálou naší vezdejší 

existence je mozek. Ale mozek a svět našich mikroorganismů jsou 

těsně propojeny. Než mozek vyšle signál směrem k útrobám, 

mikroorganismy odtamtud již vyslaly deset signálů k mozku. Kdo 

to tedy řídí a komu to patří? 
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Když řeknu „já“ ve fyzickém smyslu – koho tím míním? Protože 

toto „já“ sestává mimo jiné z 20.000-40.000 druhů bakterií, 

5.000.000 druhů hub a 300.000 druhů parazitů. A zatímco já 

produkuji zhruba 20.000 genů, můj mikrobiom jich produkuje 

2.000.000-20.000.000; v našem společenství je tedy pouze jedno 

procento nebo dokonce jen promile lidských genů. 

 

Počet mikrobů převyšuje počet buněk v našem těle. Běžně se 

uvádí, že desetinásobně, ale nejnovější čísla z loňského roku to 

korigují směrem dolů. Nicméně, pořád je to ještě zhruba o třetinu 

víc. 
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KUCHAŘKA 

 

 

Velká část z toho, co požíváme, není ani tak pro nás, ale pro naše 

„zvířátka“. Když je dobře živíme, daří se dobře jim i nám. 

 

Jednou z důležitých živin pro naše zvířátka jsou tzv. rezistentní 

škroby. To jsou škroby, které naše trávení nedokáže zpracovat, ale 

mikrobi z nich mají ohromnou radost a prospěch – a tudíž 

nakonec i my. Oni z nich totiž dokáží vyrobit spoustu užitečných 

věcí, které nám dělají dobře. 
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Kde je najdeme? Například v ovesných vločkách nebo v rýži. 

Vařením se sice obsah rezistentních škrobů snižuje, ale následovně 

se dá zase zvýšit tím, že se pokrm nechá ustát a vychladnout. 

Pokud tedy chcete co nejlépe nakrmit zvířátka rezistentními 

škroby, uvaříte si kastrůlek rýže dopředu a pak ji budete pojídat za 

studena. 

 

K rýži malá poznámka: před rokem probíhal v Německu test 31 

produktů rýže druhu Basmati, bio i nebio. Týkal se hlavně 

zamoření prostředky a jedovatými plyny používanými proti 

plísním před transportem, které se v dálných zemích aplikují, ač 
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bývají v EU zakázány a bio-produkty s nimi do styku nesmí přijít 

vůbec. Jen 5 produktů bylo označeno jako „dobré“. Pro snížení 

obsahu toxinů se doporučuje rýži namáčet a vodu před vařením 

slít a vyměnit za čerstvou.   

 

Dalším vydatným zdrojem rezistentních škrobů jsou zelené 

banány a sladké brambory neboli batáty. 

 

I naše staré dobré známé normální brambory obsahují vysoké 

množství rezistentních škrobů, ale proti jejich požívání hovoří 

několik faktorů: po požití se totiž zvyšuje hladina cukru v krvi 
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s následovným poklesem, což má při opakovaném požívání 

neblahý vliv na hospodaření s inzulínem. Kromě toho obsahují 

brambory – především ve slupce – glykoalkaloidy, které jsou 

toxické a chrání bramboru před nepřáteli tím, že ničí červené 

krvinky a střevní  vystýlku. Navíc zvýhodňují zánětlivost. 

 

Střevní vystýlka se regeneruje poměrně rychle. Zatímco buňky 

našeho těla všeobecně se během pár let zcela vymění za nové, 

buňky střevní vystýlky se obnovují během pár dní. Nicméně 

působit vystýlce bez ustání nová zranění není příliš rozumné 

a i když se zranění stačí ještě hojit, jistě by se energie vynaložená 
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na hojení dala použít smysluplněji. K poraněním střevní vystýlky 

dochází po požití pšenice v jakékoli podobě. 

 

Neurotransmitery slouží k přenášení vzruchů v nervové soustavě 

a z devadesáti procent jsou vytvářeny mikroorganismy v našich 

útrobách a posílány pak k mozku. Mezi nejznámější z nich patří 

serotonin a dopamin. Serotonin přispívá k psychické stabilitě a 

řídí pocit nasycení, nedostatek serotoninu je spojován s depresemi, 

agresivitou a strachem. Dopamin se stará o dostatek motivace 

a „pohonu“, a jeho nedostatek vede k pohybovým potížím, třesu 

atd.   
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Rostliny, které byly „ošetřovány“ glyfosátem, neprodukují (mimo 

jiné) tři aminokyseliny, které jsou nezbytným materiálem pro 

stavbu těchto neurotransmiterů: tyrosin, tryptofan, fenylalanin. To 

znamená, že když se živíte potravou z „glyfosátové produkce“, 

musíte počítat s nedostatkem těchto neurotransmiterů a se 

symptomy, které jejich nedostatek vyvolává. 

 

Nárůst autismu časově koreluje s masovým nasazením glyfosátů. 

V roce 1975 bylo autistické jedno dítě z 5.000, dnes je to jedno 

ze 36 dětí, a prognózy, které vycházejí z udržení současného 

trendu, prorokují pro rok 2035 jedno autistické dítě ze tří. 
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Autisté mají všeobecně o 25 % méně mikroorganismů, než je 

obvyklé u ostatních lidí. Kupříkladu jim chybí většina bakterií 

zvaných prevotella, které pomáhají trávit škroby. 

 

Rozmanitost našich mikroorganismů je velmi důležitý aspekt. Tzv. 

přírodní národy, které neznají naše „civilizační“ choroby, mají 

mikrobiom mnohem rozmanitější nežli populace, pro kterou jsou 

tyto choroby „normální“. 

 

Pro zdravý mikrobiom jsou velmi přínosné fermentované 

potraviny. To je něco, co naši čtenáři už znají z e-knížečky 
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„K čertu s rakovinou“ (zdarma). Jednou z nejběžnějších 

a i nejlevnějších takových potravin je kyselé zelí. To by 

samozřejmě mělo být pěstováno bez otravných látek, ne 

pasterováno, a mléčné kvašení by mělo probíhat přirozeným 

způsobem. Někteří lékaři mu přisuzují takovou důležitost, že 

lidem, kteří kyselé zelí z nějakých důvodů nesnášejí, kladou na 

srdce, aby začali třeba jen jedinou snítkou k pokrmu a dávku 

pomalinku zvyšovali, až se během doby dopracují k vyšším 

množstvím. 

Jak mnozí z vás ze zkušenosti vědí, neexistuje dieta, která by byla 

vhodná pro všechny lidi. V naší e-knížečce „K čertu 

https://paprsky1.com/
https://paprsky1.com/k-certu-s-rakovinou/
https://paprsky1.com/k-certu-s-rakovinou/
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s rakovinou“ (zdarma) se na str. 102 a dále hovoří mimo jiné 

o tzv. ketogenní dietě, která u mnoha lidí dělá divy, ale není 

přesto vhodná pro všechny. Dr. Kelley, o kterém se zmiňujeme na 

str. 159 a dále, léčil po desetiletí úspěšně zástupy pacientů trpících 

rakovinou, a dieta byla zásadním prvkem léčby. Měl pacienty 

rozděleny podle metabolismu na deset skupin: tři vegetariánské, tři 

masožravé a čtyři vyvážené. Znalci Nové medicíny vědí, že 

Dr. Hamer doporučuje maso při léčivých fázích onemocnění. 

 

Provozovatel nejpokročilejší laboratoře zabývající se 

mikrobiomem vypráví, jak se kdysi sám potýkal s dlouholetými 

https://paprsky1.com/
https://paprsky1.com/k-certu-s-rakovinou/
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zdravotními problémy a snažil se o řešení mimo jiné 

prostřednictvím zdravé stravy, a to neúspěšně. Až později, když 

jím založená laboratoř poskytovala spolehlivé údaje, podařilo se 

mu poměrně rychle problémů zbavit – ale přitom se ukázalo, že 

mohou existovat doby, kdy určité potraviny, všeobecně 

považované za zdravé, nejsou pro ten který organismus vhodné. 

To platí i pro potravinové doplňky. A jelikož se jedná o živé 

procesy, které jsou v neustálém pohybu a změně, může se situace 

za tři měsíce změnit. Neexistuje tedy recept na dietu pro každého, 

za všech okolností a na celý život. 

 

https://paprsky1.com/
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Vnímaví lidé by to mohli řešit jako jeden z učitelů Dr. Richarda 

Bartletta (autora knihy Matrix Energetics); měl velice závažnou 

diabetickou situaci, kde malý výkyv směrem nahoru nebo i dolů 

mohl být životu nebezpečný. A přesto mohl jíst všechno, i dortíky, 

které miloval. Předpokladem k tomu bylo ale to, že dokázal 

naslouchat svému tělu více než svým choutkám. Tělo mu řeklo, 

kdy je vhodná doba a kdy ne, a on byl poslušný. Když si jel pro 

dortíky a cestou uvízl  dopravní zácpě, a po příjezdu na místo mu 

tělo sdělilo, že doba na dortíky už není, vrátil se domů bez 

dortíku. 

 

https://paprsky1.com/
https://paprsky1.com/produkt/matrix-energetics/
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TRANSPLANTACE MIKROBIOMU 

 

Je všeobecně známo, že po užívání antibiotik jsou prospěšné – 

a mnohdy zcela nezbytné – dávky probiotik. Probiotika znovu 

osídlí antibiotiky zdecimovanou střevní flóru. Preparáty, které jsou 

k dispozici, se ale omezují na druhy mikrobů, které lze snadno 

laboratorně pěstovat a pak prodávat. Kromě toho neznamená 

osídlení pomocí probiotik, že nově založená flóra zůstane po 

zbytek života. Dávky probiotik je třeba aplikovat v určitých 

časových odstupech znovu a znovu. 

  

https://paprsky1.com/
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Transplantace mikrobiomu poskytuje trvalejší řešení. 

 

Zakladatelka fekální banky hovoří o tom, jak k nápadu banku 

založit vůbec došlo. Její bratr, mladý student, se již asi deset let 

potácel od ordinace k ordinaci, sužován celou řadou chorob, 

a situace se velmi zhoršovala, vypadalo to, že má na kahánku. 

Samostudiem se pak dozvěděl, že existuje možnost transplantace 

mikrobiomu, a našel v New Yorku jediného lékaře, který ji 

prováděl. Čekací doby byly ale tak dlouhé, že mu bylo jasné, že 

tolik času nemá. Nakonec proceduru provedl sám. Požádal 

o stolici svého spolubydlícího spolužáka a aplikoval si ji pomocí 

https://paprsky1.com/
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klystýru. Když jeho sestra viděla úžasnou proměnu, která se s jejím 

na smrt nemocným bratrem během velmi krátké doby udála, 

rozhodla se založit takovou banku. 

 

Kritéria pro výběr dárců jsou velmi přísná, přijata jsou asi jen 3 % 

zájemců o dárcovství, a vliv na výběr má zdravotní stav od 

samého počátku života. 

 

Není to zcela nová záležitost – terapeutické využití je doloženo už 

ve staré Číně. Klinické využití v moderní medicíně v posledních 

desetiletích se omezuje na úzké spektrum onemocnění, ale 

https://paprsky1.com/
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výpovědi lékařů, kteří jsou v čele výzkumu a bádání ukazují, že 

spektrum je velmi široké. O něm si povíme něco příště. 

 

Mikrobiom není právě oblast, která by lákala farmaceutické 

giganty. Majitel nejpokročilejší světové laboratoře hovoří o tom, 

že spousta lidí vyslovuje obavy, že ho někdo připraví o život. 

K tomu říká, že tento výzkum se během posledních pár let dostal 

do takové fáze, že už se prostě nedá zastavit, a za nějakou dobu 

bude patřit neodlučně k lékařské praxi navzdory nechuti 

farmaceutického průmyslu, už z toho důvodu, že změny 

https://paprsky1.com/
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v mikrobiomu indikují budoucí fyzické tendence již roky předtím, 

než se objeví první tělesné symptomy. 

 

TĚSNÉ PROPOJENÍ MIKROBIOMU A MOZKU 

 

V medicíně existuje nyní pojem pro „mozkoútrobní osu“, a ačkoliv 

můj překlad zní poněkud směšně, jedná se o těsné propojení 

funkcí mikrobiomu a mozku. To znamená, že zdravý mikrobiom 

se projeví na zdravé funkci mozku a naopak, dokonce lze říci, že 

to, jak jsme navyklí myslet, ovlivňuje stav našeho mikrobiomu. 

https://paprsky1.com/
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A jelikož ten je zase propojen se vším, projeví se myšlenkové 

návyky na všem ostatním. (Jistě netřeba podotýkat, že i mezi 

emocemi a myšlenkami můžeme psát rovnítko.) 

 

Zhruba 10-15 % populace v tzv. rozvinutých zemích trpí 

syndromem dráždivého tračníku, pro který není dle oficiálních 

pramenů zatím známa léčba, ale v USA – a možná i jinde – je 

druhým nejčastějším důvodem – hned po nachlazení – 

nemocnosti v zaměstnání. 

 

Jsou to bolestivé stavy, ale klinické studie ukazují, že bolestivost 

spočívá v tom, že tito lidé mají přecitlivělost na bolest, a stav, 

https://paprsky1.com/
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který je pro jiného, bez tohoto syndromu, normální, je pro ně 

bolestný a neúnosný. To souvisí s mozkoútrobní osou: bez 

zdravého mikrobiomu nemůže fungovat zdravě mozek. 

 

Úhrnem: staráte-li se o zdravou existenci vašich mikrobů, tak jako 

se staráte o pejska a kočičku, neexistuje hrubohmotná nebo 

jemnohmotná oblast, na které by se to kladně neprojevilo. 

 

Den za dnem přibývají nové studie a údaje, z nichž je zřejmé, že 

– jak jsme se již zmínili – např. autistům chybí zhruba čtvrtina 

rozmanitosti mikrobiomu, tlustým lidem schází zase jiné mikroby 

atd. atp. 

https://paprsky1.com/
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Co to znamená pro „obyčejného smrtelníka“, který se nechce 

nořit roky do hlubin lékařského výzkumu, je prosté: starat se 

o zdraví mikrobiomu celkově prospěje. A o tom, jaké věci 

všeobecně prospívají a jaké škodí, jsme si již říkali. 

 

Ať se jedná o tělesné či psychické potíže, o funkci 

neurotransmiterů, o tzv. imunitní sytém, látkovou výměnu, 

zánětlivost, syntézu vitamínů, hormonální funkce, detoxikaci – 

neexistuje oblast, která by s mikrobiomem nesouvisela. 

 

Nic nového pod sluncem, řekne si mnohý čtenář, to jsme věděli 

vždycky, že všechno souvisí se vším. 

https://paprsky1.com/
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Pro mnohé to může být nicméně poznatek, který si doposud 

neuvědomili: když jdeme k lékaři a dostaneme bez skutečně 

závažného důvodu antibiotika, což jsou vlastně plísně, které ničí 

baktérie, zdecimujeme populaci baktérií a vlivem toho se v nás 

přemnoží houby a plísně. Ve vyváženém mikrobiotickém klimatu 

se totiž baktérie a houby drží navzájem v šachu. Každý umělý 

zásah má dalekosáhlé důsledky, a to, že širší souvislosti 

neznáme a nevnímáme, nepředstavuje pro důsledky polehčující 

okolnost. 

 

Výzkum mikrobiomu představuje skutečnou revoluci v lékařské 

vědě. Neopouští materialistické pole, ale zjišťuje a dokládá, že 

https://paprsky1.com/
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rozmanitost a vyváženost miliard našich mikroorganismů 

rozhoduje o zdraví a stavu našeho vezdejšího bytí a fyzických 

i psychických funkcí. A především, že je v naší moci být dobrým 

hospodářem a panovníkem podivuhodného království. 

 

 

ZDE se můžete podívat na webinář o Germánské nové medicíně 

z ledna 2020. 

Několik z našich knih představujeme na následujících stránkách. 

https://paprsky1.com/
samanka.paprsky1.com/webinar-germanska-nova-medicina/
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Autor zde představuje Novou medicínu Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamera, 

který pomocí jím objevených pěti biologických zákonů našel příčiny všech nemocí 

v psycho-biologických konfliktech. 

                                                                                                        Více o knize  

https://paprsky1.com/
https://paprsky1.com/seznameni-s-novou-medicinou/
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Poprvé v dějinách lze přiřadit téma psychického konfliktu k určitému místu v mozku 

a současně k určitému orgánu. Každé onemocnění má dvě fáze, přičemž dosavadní 

medicína běžně považuje každou z těchto dvou fází za různé nemoci a nevidí jejich 

zákonitou spojitost.  

Základy zdravovědy budoucnosti: revoluční objevy o vzniku a průběhu všech 

onemocnění, od chřipky až po rakovinu. 

Zákonitosti objevené Dr. med. Hamerem umožňují pochopit příčinu každého 

onemocnění a přesně předvídat jeho průběh. Tím se ujasňuje i cesta k vyléčení. Podle 

Nové medicíny je 97% případů rakoviny léčitelných. 

Kniha je určena pro laickou veřejnost i jako první orientace pro odborníky. Nová 

medicína Dr. Hamera je přesná a vědecky na každém případu dokazatelná.  

https://paprsky1.com/
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K ČERTU S RAKOVINOU! 

Bezplatná příručka o osvědčených 

způsobech léčby 

Podle jedenáctidílného dokumentárního filmu Ty 

Bollingera: The Quest for The Cures… Continues z roku 2014.  

Ty Bollinger ztratil několik členů bližší rodiny zásluhou rakoviny a její „léčby“. Poté, co 

tak ztratil i oba rodiče, začal se o téma rakoviny zajímat hlouběji a odmítal přijmout 

názor, že chemoterapie, ozařování a operace jsou nejúčinnějšími existujícími způsoby 

boje s rakovinou. 

                                                                                                     Více o e-knize  

https://paprsky1.com/
https://paprsky1.com/k-certu-s-rakovinou/
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Po velkém úspěchu několikadílného dokumentárního filmu o „hledání léčby rakoviny“ 

natočil T. Bollinger v roce 2014 další sérii dokumentárních filmů, jejíž obsahy najdete 

v této knížce. Přichází v ní ke slovu 28 lékařů, 11 vědců, 9 přeživších a 1 právník. 

Z původně zamýšleného stručného převyprávění se díky neuvěřitelnému množství 

obsažených informací stal volný překlad, doplněný o důležité informace z pramenů, 

které se ve filmu ke slovu nedostaly. 

Jelikož se dozvíte i o nových poznatcích, které nebyly dosud jinde publikovány, budete 

vědět více, než většina ostatních. A – bohužel – též více, než mnozí lékaři. 

E-knihu ve formátu .pdf nabízíme zdarma. 

https://paprsky1.com/
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Šamanka Namu 

ŠAMANSKÉ PUTOVÁNÍ  

Zkušenosti a možnosti 

Ve všech kulturách existovali vždy jedinci, kteří měli šamanské 

schopnosti a používali je pro získávání poznatků, léčení, 

a celkově pro blaho společnosti. Jak je to dnes, tady u nás? Co je 

to šamanismus a co se s ním dá dělat? 

Pro autorku knihy Namu je to činnost, při níž lze komunikovat se vším jsoucím, ať už 

hrubohmotným, jemnohmotným či čistě duchovním. 

                                                                                                        Více o knize  

https://paprsky1.com/
https://paprsky1.com/produkt/samanka-namu-samanske-putovani/
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Šamanka Namu píše: 

…před mnoha lety jsem nečekaně objevila schopnost cestovat do různých vrstev 

neviditelného světa…  a komunikovat s tamějšími bytostmi. 

Na mé situaci je zvláštní to, že jsem od mých čtyřiadvaceti let těžce postižená, „ochrnutá 

na všechny čtyři“. Cestovat fyzicky v takovém tělesném stavu je obtížné, zvláště na 

začátku, dokud člověk nepřijde jak na to. Cesty do hyperprostoru jsou oproti tomu pro 

někoho jako já zřejmě lehčí, protože „našinec“ se se svým tělesným já neztotožňuje tolik, 

jako zdravý člověk. 

Po přečtení většinou lidé udiveně říkají, že netušili, co vše se dá na šamanských cestách 

dělat… Zvu vás tedy, pojďte putovat se mnou po různých oblastech hyperprostoru – 

doufám, že to pro vás bude zábava i poučení . 

https://paprsky1.com/
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„Dr. Wolinsky je představitel vznešené a krajně vyzrálé integrace 

moderní fyziky, buddhistické moudrosti a západní psychologie.“  

Dr. Carl Whitaker

https://paprsky1.com/
https://paprsky1.com/kvantove-vedomi/
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Serge Kahili King 

VYLÉČENÍ PRO MILIÓNY 

Úžasná technika dynamind 

 

Serge King vyvinul po desetiletích praxe s havajskými léčebnými metodami jednoduchou 

techniku, která dokáže rychle přinést úlevu nebo vyléčení psychických i tělesných one-

mocnění.  

Kniha podává návod, jak techniku používat. Najdete též vysvětlení, proč a jak technika 

dynamind funguje, a popis případů z praxe. 

https://paprsky1.com/
https://paprsky1.com/vyleceni-pro-miliony/
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Biotekt Rudolf Doernach napsal mnoho knih 

a vytvořil četné projekty, které se zabývají 

návratem člověka k bio-logickým kořenům.  

Nemůžeme sice měnit svět, každý ale může 

udělat něco sám pro sebe, pro svoji rodinu, 

pro svoji skupinu.  

                                                                                                                       

Více o knize  

https://paprsky1.com/
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Co nám přinesla technická civilizace? 

Kolik lidí vstává ráno s nadšením do nového dne? 

Kniha nás posouvá kupředu – za hranice technického světa, do nového světa plného 

zážitků, života, nezávislosti a osobní svobody. Napojením na přírodu se můžeme stát 

samozásobiteli nejen v oblasti potravin a fyzických předmětů, ale můžeme také žít 

kreativním a naplněným životem. 

 

 

Další knihy a produkty najdete na našich stránkách paprsky1.com 

https://paprsky1.com/
https://paprsky1.com/

