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Zdravie a vitalita 
v liečivých princípoch 
prírodných a životných 
zákonov

Choroba je signál tela, keď v duši nie je niečo dlhšiu dobu 
v poriadku...
Sedí si choroba v tele a vyčkáva, kedy tebou zúrivosť za-
máva.
Keď dušu nahlodá strach alebo smútok, vtedy sa pokúsi 
o útok.
A keď ťa beznádej a zlý pocit pohltí celkom, vtedy vypuk-
ne vo veľkom...

Hra života prebieha podľa pravidiel prírodných 
a životných zákonov. Preto je nevyhnutné po-

znať ich základné princípy a poriadok, lebo sa podieľajú 
priamo či nepriamo na všetkých rozhodujúcich procesoch 
v organizme. Tieto univerzálne princípy a pravidlá hrajú 
dôležitú úlohu nielen v oblasti zdravia, výživy a dokona-
lej funkčnosti všetkých bunkových systémov, ale aj v spô-
sobe látkovej výmeny organizmu. 

Prírodné a životné zákony sú určitými pravidlami, 
podľa ktorých prebieha život od nepamäti a dnes je po-
trebné sa k nim aspoň priblížiť. Podstatne podporujú 
liečivý a regeneračný proces všetkých bunkových systé-
mov. Ak je človek ochotný tieto všetko zahŕňajúce prin-
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cípy vedome začleniť do každodenného života a rešpek-
tovať ich, stávajú sa najvyššou prioritou pre zachovanie 
optimálneho zdravia a vitality bunkových systémov or-
ganizmu. 

Všetky princípy ponúkajú možnosť okamžite sa roz-
hodnúť aj v najťažších situáciách s odmenou v podobe 
zdravia, úspechu a radosti zo života. Ak človek využíva 
deň rozumne a s poznaním súvislostí, je schopný viac 
vecí rozpoznať a zaujať k nim správny postoj, pomáhať 
svojmu charakterovému, duchovnému či fyzickému zdo-
konaľovaniu a rozvoju. V opačnom prípade treba počítať 
s nepríjemnými poruchami organizmu.

Prírodné zákony
Sú spoľahlivé princípy poriadku, ktoré pôsobia v ce-

lom vesmíre a v ľudskom živote ako dokonalý spravod-
livý systém, fungujúci bez pričinenia človeka.

Ich dokonalosť sa prejavuje všade - v mnohotvárnosti 
prírody, prvkoch zeme, vody, svetla, vzduchu, pri zrode 
a raste rôznych bylín, zeleniny, ovocia, ale aj v techni-
ke, matematike, fyzike, biochémii, mikrobiológii, ana-
tómii, fyziológii či patológii. Princíp ich pôsobenia je 
všetko zahŕňajúci automatický, univerzálny, objektívny 
a dokonale spravodlivý bez pričinenia človeka. Bez ich 
presného pôsobenia by na Zemi nemohol existovať žia-
den život rastlín, živočíchov ani ľudí.

Zákon príčiny a následku
„Všetko, na čo človek v danom okamihu myslí, čo 

vysloví a ako rozhodne, sa v priebehu jeho života pre-
javí v určitej príjemnej, alebo rušivej  forme“ je naj-
známejší a pravdivý princíp. Je rozhodujúci, objektívny, 
spravodlivý k štýlu správania, spôsobu výživy a rozho-
dovaniu sa jednotlivca nezávisle na jeho osobnej vôli.
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Zákon poriadku bunkových systémov
Je presný, harmonický, nikým neriadený poriadok, 

ktorý začínajú brať do úvahy aj lekári a upozorňujú na 
jeho dôležitosť. Každý telesný orgán v priebehu 24 ho-
dín prechádza vrcholovou fázou, počas ktorej 2 hodiny 
intenzívne pracuje veľmi dobre a efektívne, potom na-
sledujú 2 hodiny prestávky. Tento rytmus vysvetľuje aj 
prejavy únavy*.

Bunka je prvotná forma a stavebný kameň všetkého 
života na Zemi. Jej zdravie je kľúčom k vitalite každé-
ho živého organizmu. Predstavuje samostatne fungujúci 
mikroorganizmus vyživovaný z medzibunkovej tekuti-
ny, ktorá ich zásobuje všetkými vysoko hodnotnými sta-
vebnými a výživnými mikrolátkami pre zachovanie ži-
vota a funkcie látkovej výmeny za podmienky, že majú 
dostatočné energetické napätie. 

Každá bunka vyrába s podporou prírodných zákonov 
svoje vlastné teplo a energiu vo forme vysoko energetic-
kých zlúčenín fosfátu. 

Pokles energie v bunke spôsobuje únavu, malátnosť, 
pocit choroby, pričom všetky lekárske laboratórne vy-
šetrenia môžu byť ešte v poriadku.

Dlhodobý pokles energetického napätia spôsobuje zá-
palové procesy. 

Dlhodobé neriešenie problémov prostriedkami pri-
rodzenej regenerácie a dlhodobo podávané neprimerané 
množstvá chemických látok, napr. aj v podobe liekov 
spôsobuje úplné vyčerpanie buniek a smrť. 

Biologické hodiny organizmu zdravých a energetic-
ky silných buniek zaručujú perfektnú spoluprácu jed-
notlivých príslušne usporiadaných bunkových systémov 
podliehajúcich prírodným zákonom. Ak žijú s nimi v sú-
lade sú zdravé a výkonné, udržujú vitalitu, regeneráciu 

* pozri Orgánové hodiny: L. Ursinus, Eugenika 2013
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a zdravie tela ako celku. Sú závislé na príjme vyváže-
nej energie Zeme a vesmíru, pravidelnom  dostatočnom 
príjme čistej pramenitej vody a prirodzených potravi-
nách bez chemických napodobenín, ktoré im prinášajú 
informácie zabezpečujúce správne funkcie organizmu. 

Čas od 07,00 – 09,00 hod. - aktívna fáza žalúdka 
pripravuje organizmus na prísun energie. Nerozhoduje 
potrava ani zloženie potravín, ktorými ho zaťažíte, ale 
pocity a myšlienky, ktoré vám blúdia hlavou, s ktorý-
mi vstávate z postele a začínate nový deň. Preto vstaň-
te zavčasu, v pohodlnom tempe sa pokojne osprchujte, 
najedzte a napite sa niečoho, čo vám chutí a dodá vám 
spokojnosť a dobrú náladu. 

Čas od 09,00 – 11,00 hod. - aktívna slezina a pan-
kreas dovolia odpočívať žalúdku. Je to náročný čas 
spracovania raňajok, a preto buďte opatrní so sladkos-
ťami. Ich konzumácia po raňajkách spôsobuje zvýšenie 
hladiny cukru v krvi a pankreas ďalšie zvýšenie už aj 
tak vysokej hladiny cukru v krvi z času raňajok, musí 
namáhavo znižovať. Dochádza k prudkému poklesu vý-
konnosti organizmu, čo sa často odstraňuje pitím kávy.

Čas od 11,00 - 13,00 hod. - aktivita srdca vyžaduje 
nezaťažovať organizmus nadbytočným množstvom je-
dla. Jedzte toľko, aby ste utíšili hlad. Telo potrebuje len 
niekoľko minút na určenie hranice nasýtenia, nemal by 
ho mať počas jedla.

Čas od 13,00 - 15,00 hod. - aktívna fáza tenkého 
čreva požaduje, aby ostatné činnosti spomalili svoju 
činnosť. Prichádza k náhlej únave a poklesu výkonnosti 
spomalením činnosti srdca a krvného obehu. Tu by bola 
na mieste obedná siesta, ale tá sa zamieňa s lenivosťou. 
A tak sa neustále zvyšuje riziko chorobnosti a náklady na 
liečenie z dôvodov nedodržiavania obedného pokoja.
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Čas od 15,00 – 17,00 hod. - aktívny močový me-
chúr plní dôležitú funkciu detoxikácie. Odporúča sa 
práve v tomto čase vypiť čo najviac vody. Všetky čis-
tiace čaje je najlepšie piť v čase ubúdajúceho Mesiaca, 
kedy účinky čistenia krvi sú lepšie.

Čas od 17,00 – 19,00 hod. - aktívna fáza obličiek 
ponúka využiť tento čas na reflexné masáže chodidiel, 
prospeje to nielen zaťaženým obličkám, ale aj celému 
organizmu. Po 19. hod. sa už neodporúča prijímať veľa 
tekutín, najmä nie tesne pred spánkom. Kakao a mlieko 
večer zaťažuje obličky tým, že bielkoviny mlieka v tom-
to čase telo nevie spracovať.

Čas od 19,00 - 20,00 hod. - aktívny krvný obeh 
odporúča rodičom ukladať deti na spánok pred 19. ho-
dinou, pretože v tomto čase telo a duch nepotrebujú spá-
nok, a je problematické uložiť deti do postieľky.

Čas od 21,00 - 23,00 hod. - všeobecné naberanie 
energie niektorých, hlavne mladých ľudí dostáva do po-
hybu a sotva myslia na odpočinok pred novým dňom.

Čas od 23,00 – 01,00 hod. - aktívna fáza žlčníka 
prispieva k spracovaniu potravy v tenkom čreve. Ak sa 
v tomto čase budíte, alebo nemôžete spať, je to signál 
nesprávnej funkcie žlčníka a pečene. Zásadne sa večer 
zrieknite mastných jedál. Večera bohatá na tuky zaťažu-
je orgány a bráni im optimálne fungovať.

Čas od 01,00 – 03,00 hod. - aktívna fáza pečene 
a jej dôležitá detoxikačná a regeneračná úloha prebie-
ha len v pokoji počas spánku. Zaťaženie ponocovaním 
a popíjaním alkoholu pečeň veľmi zaťažuje, poškodzuje 
a vyvoláva problémy.

Čas od 03,00 – 05,00 hod. - aktívna fáza pľúc po-
máha byť aktívnejším. Často tento raňajší čas pozitívne 
naštartuje do nového dňa a preklenie pokles síl po piatej 
hodine ráno. Pľúca sa snažia dostať zo seba všetko čo 
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tam nepatrí, preto je toto obdobie charakteristické pre 
ranný dusivý kašeľ fajčiarov a chorých ľudí.

Čas od 05,00 – 07,00 hod. - aktívna fáza hrubého 
čreva je potrebná na účinné vyprázdnenie, aby nedochá-
dzalo k opakovanému vstrebávaniu odpadových škodli-
vých látok. Prebieha vyprázdňovanie všetkých zvyškov 
potravy, ktorá sa v hrubom čreve zdrží až 20. hodín. Mô-
žete ju podporiť vypitím šálky vlažnej vody na lačno, 
alebo popíjaním špeciálnej zmesi čaju na podporu pe-
ristaltiky čreva

Životné zákony
Majú hlboký zmysel vnuknúť človeku určité pravidlá 

jednania a správania. Ukazujú ideálnu cestu k uzdrave-
niu a riešeniu konfliktov.

„Všetko má svoj začiatok vo vnútri a prejavuje sa aj na-
vonok.“
„Sebaláska a sebaúcta človeku darujú bezpečie, istotu 
a sebadôveru.“ 
„Miluj blížneho svojho, ako seba samého“ pripomína pán 
Ježiš večne platný zákon: „Pravá láska vychádza z vnút-
ra.“

Prirodzená sebaláska
Vedie k sebanaplneniu a vnútornému pokoju. Je to naj-

väčšie bohatstvo, ktoré človek môže mať. Ak človek sám 
seba nemiluje a neváži si svoje bunkové systémy, nedo-
káže povedať „nie“ na nezmyselné požiadavky, a nepo-
čúva svoju intuíciu, spôsobuje postupný rozvrat vo svojej 
látkovej výmene a napomáha vzniku porúch bunkového 
systému. 

Kto si váži seba a miluje svoje bunky, nosí v sebe 
menej konfliktov, nepriťahuje mnohé životné problémy 
z okolia z jednoduchého dôvodu – nie je s nimi na rovna-
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kej energetickej frekvencii. Taký človek je veľkorysejší, 
tolerantnejší, nevadí mu správanie sa okolia, nemá potre-
bu ustavične reprezentovať svoj názor a tým spôsobovať 
nedorozumenia a miešanie sa do záležitostí svojich blíz-
kych (detí, rodičov, partnera, súrodencov, susedov atď.).

Lásku nie je možné riadiť rozumom, ani si ju vynútiť. 
Človek, ktorý miluje sám seba, nosí v sebe pokoj, poko-
ru a harmóniu. Očakávanie a dožadovanie sa lásky ve-
die k blokovaniu energie, degenerácii v bunkách, vzniku 
problémov a ochorení.

Zmierenie sa so sebou samým
Konflikty a problémy vo vzťahoch môžete vyrie-

šiť najlepšie vtedy, keď ste sám so sebou v rovnováhe 
a upustíte od konfliktných vzorcov, ktoré určuje okolie.

Nadviazanie kontaktu so svojim vnútorným 
Ja
Nebuďte cudzincom vo vlastnom tele, naplňte vnú-

tornú prázdnotu láskou po ktorej každý túži. Počúvajte 
pozorne svoje pocity a rozhodujte sa podľa nich. Buďte 
k sebe láskavý a naučte sa urobiť si pre seba čas. 

Prvý veľký krok k sebaláske urobíte otvorením vnú-
torného panciera v oblasti srdca a brucha, zbúraním sta-
rých stien v podobe myslenia a postojov tak, aby ste čo 
najskôr získali prístup k vlastným pocitom a vnemom. 
Obnovte spojenie k svojmu srdcu a vnútru, uzavrite 
priateľstvo so sebou. Pokiaľ nemilujete seba, nemôžete 
nadviazať skutočné spojenie ani so svojimi blízkymi. 

Prijmite sa taký, aký ste, aj s temnými stránkami, od-
pustite si všetko nesprávne konanie v minulosti, bdelo 
a koncentrovane prežívajte deň. 
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Dovolí vám to rozpoznať a zaujať primeraný postoj 
a napomáha charakterovému, duševnému, fyzickému 
zdokonaľovaniu osobnosti.

Umenie odpúšťať, úprimnosť, tolerancia, trpezlivosť, zdr-
žanie sa kritiky.
Viera v Stvoriteľa, pokora, tolerantnosť, mierumilovnosť.
Správne využitie času a energie, odvaha, veľkorysosť.
Bezpodmienečná láska, dobrá vôľa*. 

Rozumný človek vedome neprijme nič, 
o čom vie, že poškodí jeho telo
 Nedoriešené a dlhotrvajúce problémy v oblasti me-

dziľudských vzťahov sú jednou z duševných príčin za-
príčiňujúcich vznik ochorení. Hľadanie lásky a bezpečia 
je pre každého veľmi dôležité, ale nesmie sa zvrhnúť na 
požiadavku očakávania, kladenia podmienok blízkym, 
spoločenskom tlaku, na strachu zo straty, predstierania 
a súhlasu so všetkým, čo požaduje okolie. Takéto sprá-
vanie končí sklamaním s následkami zatrpknutia, hnevu, 
zlosti, potláčanej agresie, vzdorom a túžbou po pomste. 

Ak niekto zotrváva v negatívnom duševnom rozpolo-
žení, ako je zlosť, závisť, nenávisť, prílišná kritika, mie-
šanie sa do záležitostí iných, tvrdohlavosť, strach, netr-
pezlivosť, žiarlivosť, ustavičné ponáhľanie sa a k tomu 
konzumuje potraviny, ktoré poškodzujú látkovú výmenu, 
zožne najpravdepodobnejšie predčasné fyzické poruchy, 
stratu energie, ochorenie a degeneráciu. Takýto stav by 
už mal byť pre dotyčného človeka výzvou na zastavenie 
sa. Na zmenu spôsobu výživy a životného štýlu, až k ná-
vratu k prírodným zákonom vedúcim k zdraviu. 

Tieto základné poznatky sa dnes stávajú základom 
pre novú lekársku vedu budúcnosti, ktorá sa zaoberá 
fungovaním bunkových systémov.

* pozri Láska bez podmienok: P. Ferrini, Eugenika 2014
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Prvý krok na ceste za zdravím s princípmi 
pôsobenia prírodných a životných zákonov

Regeneračná stimulácia 
Jej pôsobenie na život prináša nové pohľady pôso-

benia na organizmus a účinnú biorezonančnú stimuláciu 
v našom tele. Zaradená do každodenného života účinne 
pomáha získať rovnováhu prirodzených zdrojov energie 
pre bunku a eliminuje stres. 

Všetky informácie o regenerácii vychádzajú z dlho-
ročných skúseností ľudí, ktorí trpezlivo zachovávajú zá-
kony prírody. Z ich osobných skúseností z mnohoročné-
ho pôsobenia v regeneračnom centre, kde rešpektovanie 
prírodných a životných zákonov je najvyššou prioritou.

Energetická stimulácia bunky pomáha podporovať 
liečivý a regeneračný proces všetkých bunkových sys-
témov v organizme. Harmonizuje energetické pole orga-
nizmu, uvoľňuje zablokované energetické dráhy, znižuje 
stresové napätie a opäť vytvára prirodzenú rovnováhu. 
Prijatá energia podporuje mikrocirkuláciu, metaboliz-
mus, posilňuje imunitný systém, zmierňuje krátkodobé 
aj dlhodobé bolesti. Účinky tepla, svetla a magnetických 
vĺn vo frekvenciách prírody povzbudzujú bunky k vnú-
torným termickým reakciám, ktoré zlepšujú ich prekr-
venie a zásobovanie všetkými potrebnými látkami. Te-
rapeutické možnosti využitia sú široké. Menej dôležitá 
je forma terapie a konečný úmysel, ktorý sa ňou sleduje. 
Sú to prirodzené liečebné metódy, ktoré nemajú žiadne 
vedľajšie účinky a sú založené na princípoch samoregu-
lácie tela. 
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Odporúčané regeneračné spôsoby
Využívajú pôsobenie priamo na postihnuté miesto, 

alebo na zóny akupunktúrnych bodov*.
Pravidelná stimulácia a regenerácia s podporou správ-

nej životosprávy a kvalitných potravinových doplnkov 
výrazne zlepšuje a upravuje zdravotný stav, skracuje lie-
čebný proces klasickej liečby.

Sú účinnou prevenciou na zachovanie zdravia, znižu-
jú nebezpečenstvo stresu v súlade s prírodnými a život-
nými zákonmi. 

Uzdravenie a udržanie zdravia je vecou nielen ener-
getického a imunitného systému organizmu, ale hlavne 
zmenou na energeticko-informačnej úrovni myšlienok, 
pocitov a emócií. 

Je dôležité, aby všetky použité regeneračné techniky 
na seba úzko nadväzovali, využívali najnovšie poznatky 
kvantovej fyziky, fytoterapie, homeopatie, litoterapie, 
biorezonancie a psychotroniky. Dôsledný výber metód, 
ale aj potravinových doplnkov, ich systematické a koor-
dinované používanie dosahuje zmeny, ktoré často hrani-
čia s pojmom zázrak. 

Nie je to však zázrak, len výsledok zmeny stereotypu 
myslenia, cítenia a konania vôbec. Všetko vyžaduje pev-
nú vieru a trpezlivosť, nečakanie zázraku na počkanie. 
Každá choroba sa pestuje často celé roky a preto určite 
neskončí v priebehu niekoľkých dní.

Všetky informácie tu odporúčanej regenerácie sú za-
ložené na princípoch celostnej medicíny a filozofia lieč-
by vychádza z predpokladu, že každá choroba je ocho-
rením celého organizmu, nikdy nie len jeho časti. Teda 
nielen tela, ale aj duše.

* pozri Automasáž podél meridiánů a akupunkturních bodů: W. 
Čchuan-Kuej, Eugenika 2011
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