Reumatické ochorenia – príčiny, analýza, súvislosti
Článok na web sirosa.sk pojednáva o príčinách reumatických ochorení z tzv. holistického pohľadu
bioenergie človeka. Je tu náčrt základných medicínskych pohľadov na vznik a priebeh reumy. Zavádza sa
pojem štrukturálneho biopola človeka a jeho previazanosť na viacdimenzionálne okolie Zeme, ktoré
pochádza z 19.storočia od barónky Adelmy von Vay, autorky jednej z najucelenejších a najlepších
kozmológií kresťanského sveta. Reumatické ochorenia majú korene v „genetike“ minulých životov
predkov. Deformácia biopola na vyšších vibráciach psychosomatickej podstaty ničiacej vlastné
energetické biopole trvalým porušovaním psychohygieny sa premieta do života materiálneho tela, takže
bežná liečba nemôže byť plne funkčná, alebo dokonca naopak. Choroba napáda alebo najslabší vlastný
telesný orgán, najčastejšie srdce, alebo napáda blízkych príbuzných podľa energetických zákonitostí
popísaných v Biblii. Poznaním príčiny deformácie biopola, zmenou postoja, úpravou životného štýlu môže
dôjsť k zmierneniu, alebo úplnému vyliečeniu reumatického ochorenia.
Pôvod reumatických ochorení dnešná oficiálna lekárska veda nepozná. Reuma sa pokladá za
ochorenie vlastného imunitného systému, častokrát vzniká po rôznych infekciách a horúčkach a nenapáda
len kosti a kĺby, ale celý organizmus. Odhaduje sa najmenej 100 rôznych druhov reumy. Častokrát sa
hovorí o genetických predispozíciach reumy. Na základe správy barónky Adelmy von Vay (1840 – 1925),
rakúskej vedkyne, liečiteľky, však môžeme poukázať na hlavnú príčinu týchto reumatických ochorení v
deformácii biopola človeka „pestovaním“ lži, podvodov, machinácií a krádeží, a to v miernejšej forme
ochorenia v priemete poddimenzie 1.4, alebo vo vážnejšej forme poddimenzie 3.5. Každej poddimenzií
zodpovedá eticky „prekrútená“ energia vibrácie, alebo morálne zlyhávanie „vibrácie srdca“, a s tým súvisiaci
aj určitý typ ochorenia. Bližšie o týchto súvislostiach pojednáva dvojdielna štúdia Prečo sa počasie
zbláznilo (1.diel) a Zlatomeničstvo pre každého (2.diel).
Primárne uvedieme niektoré dôležité predpoklady, ktoré bežne dnešná medicína nepozná, dokonca
ich zväčša odmieta. Uznáva však psychosomatické choroby, alebo vplyv duše na zdravotný stav tela.
Podobne ako v okolitej prírode aj v človeku vládne zákon zachovania energií (akumulácia či distribúcia
rôznych energií), zákon príťažlivosti, zákon náhody (náhoda neexistuje), ako aj zákon akcie a reakcie nielen
vo fyzickom, ale aj v psychickom význame (stres/útok/útek/vibrácia kvality biopola). Taktiež na neho platí
zákon chaosu, alebo zákon predurčenosti, alebo opakovanie dynamických energetických štruktúr
podvedomia. Vonkajší aj vnútorný svet pozostáva z vibrácií energií.
Aký je mechanizmus vzniku reumy? Okrem vonkajšej materiálnej štruktúry kostí a orgánov má
človek aj štruktúrované, energetické biopole, ktoré pozná lekárska veda ako zdravie všetkých životných
systémov, čínska a indická medicína ako vyvážený tok energií energetických dráh. Dnešná moderná veda
rozpoznala srdce nielen ako krvnú „pumpu“, ale aj ako nervový a hormonálny orgán, ktorý duchovná
veda definuje ako sídlo duchovnej duše. Predpokladajme bežného človeka. Zvonku prichádza podnet, na
ktorý človek reaguje impulzom dobra. Podnetom je napríklad notebook na lavičke v parku. U detsky čistej
duše človek impulz využije pre ďalšie dobré myslenie, cítenie, hovorenie, čin... - vrátiť notebook majiteľovi.
Pokiaľ však tento podnet uchopí egoistický rozum a zištnosť, začne zvnútra tieto vnútorné procesy
manipulovať podľa svojich pokrivených chúťok. Voľne na lavičke položený notebook, alebo drahé hodinky
neprikryje igelitom, aby ich nezničila nočná rosa, ale predmet si zoberie. Jednoducho ho ukradne. Myslenie,
pohnútky, cítenie, činy sa okamžite premietajú do biopola človeka, ktoré je „vyrobené“ podľa Božích
zákonov. Tieto pravidlá etického chovania človeka mierne modifikované, ale v princípe tie isté, poznajú
všetky národy sveta, rôzne náboženské systémy.
Spôsob deformácie biopola zodpovedá štruktúram, ktoré do tohto deformačného procesu boli
zapojené. V prípade privlastnenia cudzieho majetku, notebooku, oči, mozog, srdce, ruky, nohy, na úrovni
biopola sa pokriví osobná štruktúra biopola. Do hry vstupuje svedomie, egoistická energia z krádeže,
zatajenie informácie = klamstvo. Nález mal byť ohlásený napríklad mestskej polícii, či oddeleniu strát a
nálezov. Tento stupeň deformácie biopola okamžite môže registrovať prístroj na meranie stresu srdca
HRV. Pokiaľ sa nejedná len o jednorázový „prešľap“, ale systematicky pestovanú krádež a sústavné
klamanie, biopole človeka sa trvale deformuje. Vyššie uvedené fakty „osvojenia“ si cudzieho majetku, či
klamstva, možno pozná mnohý človek z vlastnej osobnej skúsenosti, podobnú skúsenosť majú aj z
nepríjemného pocitu klamstva, korupcie, ohovárania...
Slovensko ako bývalá socialistická krajina, kde klamstvo, zatajovanie pravdy a krádeže boli určitý
spôsob prežívania zmanipulovanej spoločnosti, má problém. Ešte aj dnes po štvrťstoročí slobody sa etické
hodnoty spravodlivosti a pravdy nivelizujú. Totalitná spoločenská filozofia bola v tvrdom rozpore s reálnym
životom občana. Obzvlášť v období tzv. združstevňovania, prenasledovania kresťanov, protežovania, alebo
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naopak zatracovania určitých skupín obyvateľstva, boli zločiny, ktoré vytvorili mimoriadne ťažkú osobnú,
alebo skupinovú deformáciu biopolí. Ľudstvo ide ďalej a „osudové zločiny“ sa musia vyrovnať utrpením,
chorobami. Možno však povedať, že v konzumne orientovaných priemyselne vyspelých krajinách je
problém s etickými hodnotami minimálne rovnako zlý ako na Slovensku. Je tu však prísna evidencia,
pretože „platí sa do posledného haliera“ a zdeformované biopolia v rámci rastu ľudskej spoločnosti sa
musia povyrovnávať. Osudové dlžoby a nespravodlivosti sa musia zaplatiť.
Človek vibruje na rôznych úrovniach frekvencií svojich viacerých tiel, ktoré sú navzájom prepojené
a ovládané duchovnou dušou. Východzími základmi sú predovšetkým pravidlá psychohygieny, ktoré
zaviedol Nový Zákon, alebo aj spomínané všeobecne platné etické pravidlá, ktorým zodpovedajú určité
vibrácie biopola. Ďalej je to spomínaný vplyv vibrácií susedných dimenzií hlavne poddimenzie 1.4 a 3.5.
Dôležitý faktor pre vznik reumy rôznych typov je „zabíjanie pravdy“ klamstvom, podvodmi, pololžami,
falošnosťou, manipuláciou, intrigami, krádežami, vytváranie chaosu... z minulých životov, alebo aj v
súčasnosti. Mnohí ľudia si už dnes menšiu či väčšiu lož ani neuvedomujú, ale formulácia Pána „Ja som
cesta, pravda a život“ poukazuje, že pravdivosť je mimoriadne dôležitá a osudovo „sledovaná a
vážená“ vlastnosť, je to vibrácia osnovy Stvorenia. Je dokonca v kréde kresťana „Hľadajte Božie
Kráľovstvo a jeho spravodlivosť...“
Z Biblie je známe, že zodpovednosť za porušenie etických pravidiel, zločinnosti, sa prenáša do 3.4.pokolenia (Kniha Genezis). Je jedno, či tieto pravidlá uznávate, alebo neuznávate, toto je Vesmírny Zákon
Božej Spravodlivosti, ktorá v Svätom Písme hovorí: „Nepokradneš!“, „Nepreriekneš krivé svedectvo...“!
„Vaše slová nech sú áno, áno, alebo nie, nie...“ „Kto mečom zaobchádza, mečom schádza!“ Meč symbolicky
nie je len chladná zbraň, ale taktiež aj hovorené či písané slovo, ktoré vie rovnako zraniť, ako meč, či
nôž. Veriaci sú si vedomí pravdy: „Budete platiť do posledného haliera“. Či slovami majstra P. Danova:
„Klamstvo je vražda! Nepravdou vraždíte spravodlivosť a pravdu (stvoreného sveta)!“ Len vďaka
spravodlivosti minulých pokolení ľudstvo mohlo a môže zažívať svetlo a teplo a zákonitosti harmonických
poveternostných podmienok, ktoré umožnili budovať svetovú civilizáciu. Nedodržiavanie týchto dôležitých
etických zákonitostí urobilo z obilnice severnej Afriky (Líbya, Tunis) s tečúcimi riekami a množstvom zvere
a vtáctva neúrodnú, kamenitú púšť, tak ako ju dnes poznáme!!! Stalo sa tak behom niekoľko desaťročí
„vyspelej civilizácie Rímskej ríše“.
Každý moderný človek by mal vedieť, že vibračná štruktúra človeka nepozostáva len z vibrácií
hmotného tela, ale pri hrubom členení aj z ďalších troch dôležitých jemnohmotných tiel, s ktorými stáročia
pracujú predovšetkým ľudoví liečitelia Číny, Indie, či Južnej Ameriky. Takto napríklad čínsky ľudový
liečiteľ zisťuje chorobu na úrovni tzv. éterického, alebo vitálneho tela pomocou vnímania pulzu na ruke,
alebo cestou ohmického odporu na jednotlivých akupunktúrnych dráhach. Západná medicína sa sústreďuje
predovšetkým na vonkajšie symptómy a nie na príčiny, ktoré sú zistiteľné a ovplyvniteľné práve na týchto
jemných telách s vyššími vibráciami. Nepriamo sa dá zmerať úroveň éterického a psychického tela na
úrovni stresu srdca metódou HRV (Heart Rate Variability) ako prevencie ťažkých zdravotných zlyhaní u
športovcov, ale aj pacientov s vysokým zaťažením.
Reumatické ochorenia sa vyskytujú už u malých detí a môžu byť iniciované streptokokovou
infekciou, sťahovavými bolestivými zápalmi kĺbov a opuchmi, ktoré môžu prejsť do čiastočných (chlopne),
alebo celkových problémov srdca, mozgu, alebo pokožky. Protizápalové lieky a antibiotiká môžu pomôcť,
ale nie vždy zaberajú, záleží okrem iného aj od predošlých stravovacích návykov (surová zelenina a ovocie),
alebo dlhodobého prijímania materského mlieka v prípade juvenálnej artritídy. Ale skutočnou príčinou aj tu
môže byť psychohygienické zlyhávanie rodičov, či starých rodičov v žití Vesmírnych pravidiel
spravodlivosti a pravdivosti, pretože energeticky a zdravotne dopadá účinok „PROZRETEĽNOSTI“ na
„najslabší článok“ - môže to byť choroba oslabeného vnútorného orgánu, ale rovnako aj priemet na okolie –
choroba partnera, dieťaťa, vnúčaťa, alebo aj „domáceho miláčika“ psa alebo mačky (S.N.Lazarev,
Diagnostika karmy).
Už sme si uviedli, že často človek nesie „hriechy“ svojich predkov. Tieto veci podliehajú veľmi
zložitej práci tzv. „karmických majstrov“, anjelov určujúcich podmienky a zdravotný stav novej inkarnácie
– osobnej, rodovej, skupinovej, národnej... do fyzického tela. Je rozdiel osudovej ťarchy klamára, zlodeja,
človeka žijúceho v životnej núdzi, alebo napr. kleptománie ako choroby. Alebo vedomej, úmyselnej,
škodoradostnej lži, inak to bude u vynútenej lži, alebo ešte inak u chronickej lži. Za klamstvo je možné
pokladať aj ohováranie, šírenie nepravdivých informácií, korupcia, podvody, intrigy, chaos...
Prečo? Opäť je dôležité si pripomenúť nekompromisnosť Nového Zákona: „Je lepšie vojsť do
Večnosti poloslepý alebo bez končatiny, ktoré zvádzajú na pokušenie...“ Je Boh ten trestajúci? Pravdaže nie.
Boh je absolútna Láska, Múdrosť, Pravda, Vševediaca Všemoc.... Kto trestá? Je to vlastné „vyššie Ja“
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samého človeka (Božská iskra v každom človeku), ktoré „telesné ja“, zločiniteľa, upozorňuje: „Spamätaj sa!
Porušuješ Zákony Vesmírnej Harmónie...“ Bolesť a choroby sú upozornenia, výstražný zvonček pre „nižšie
zvieracie ja“. „Vchádzaš na nebezpečné zamínované pole sebazničenia duše! Vráť sa!“
Pre klamára, podvodníka a zlodeja sú dôležité pamäť, srdce (ako hlavné sídla bytia) a
samozrejme zločiniace ruky, plížiace sa alebo utekajúce nohy. V prípade zločinnosti krádeže, podvodu aj
klamstva každému človeku v srdci a mysli znie jemný, alebo aj naliehavejší hlas svedomia: „Nerob to!“ Po
častejšom opakovaní tento hlások svedomia (Boží Hlas) človek zahluší argumentami a „tvrdosťou srdca“.
U takejto osoby sa súčasne s hlasom svedomia systematicky naruší aj vlastné energetické biopole,
ktoré vedie k nesústredenosti a častejším vnútorným výčitkám svedomia. Človek vie aj tieto výzvy
prirodzeného vnútorného dobra Ducha „odvrknúť“ svojim egoizmom a zamietnuť potrebu odpustenia, či
milosrdenstva, ku ktorému vyzýva „príručka manažéra“ Nový Zákon. Kedy odpustiť? Ihneď.
„Môj je súd!“, hovorí Hospodin. Preto sa odporúča, aby hriech neodpustenia neprešiel cez noc na
ďalšie dni, lebo preniká hlbšie do energetických štruktúr nielen vlastného biopola oslabených orgánov, ale aj
do harmonického súžitia v rodine aj v práci. Tie isté streptokokové baktérie sa vyskytujú v každom človeku,
ale spúšťajú infekčné a zápalové procesy len tam, kde sú na to vnútorné vibračné predpoklady.
Aké sú ďalšie energetické súvislosti ochorenia vnútorných orgánov? Každé narušenie vnútorného
biopola sa pomerne rýchlo premieta do vibrácie metabolizmu, do citlivosti tráviacej sústavy. Generácie
odchované od 50.rokov na televízii, sú priamo „nafázované“ na zločinnosť, klamstvá, intrigy cez rôzne
televízne filmy a seriály a majú narušenú svoju normálnu energetickú hladinu, cez nervové, hormonálne a
imunitné štruktúry tela. Možno si to nepripustia, ale tu sú skryté rôzne tzv. civilizačné choroby, napríklad
časté nachladnutia, bolesti hlavy, depresie, alebo stále stúpajúca neplodnosť.
Samozrejme že tu nie je jediná príčina zlyhania etiky, deformácia vibrácie biopola, pretože absentuje
zdravý životný štýl. Málo fyzického pohybu, nedostatočný príjem kyslíku, zvýšený stres v rôznych
situáciach života, ale aj zvýšený príjem konzervovaných a technicky spracovaných potravín, ponocovanie,
energetické nápoje, umelé spodné prádlo a šatstvo... sú ďalšie činitele, ktoré svojim dielom spôsobujú
problémy pečene, ľadvín, migrény, Alzheimera, sklerózu multiplex a iné tzv. „civilizačné“ choroby.
Bežnými prostriedkami je reuma neliečiteľná. Nanajvýš sa veľmi tvrdými liekmi s množstvom
vedľajších účinkov jej príznaky potlačia pri ochorení ďalších orgánov – srdca, pečene, ľadvín, žalúdka...
Ako je možné znížiť reumatické bolesti, alebo reumu vyliečiť? Keď vieme príčinu, je možné
skúsiť naozaj fungujúce liečebné prostriedky. Prvým opatrením je zvýšená pozornosť na sledovanie
pravdivosti svojho života. Odstrániť čo možno najskôr akúkoľvek falošnosť, dvojtvárnosť, pokrytectvo,
ktoré sprevádzalo doteraz váš vnútorný aj vonkajší život. Možno to však boli vaši predkovia, ale ťarcha
rozpustenia deformovaných energií spočíva na vás. Boh miluje svoje deti, aby neboli „obielené hroby“.
Druhým dôležitým faktorom je ľútosť a pokánie. Pri všetkých svojich zjaveniach Panna Mária
neustále zdôrazňuje túto vlastnosť, ktorá sa spája s potrebou častej modlitby, meditácie, čítania posvätných
textov. Teda dôležité je pravidelné čítanie napríklad Nového Zákona a uvažovanie o pravdách, ktoré sú
odkazom pre dnešného človeka.
Každé vyliečenie je predovšetkým spojené s Božím milosrdenstvom, ktoré nie je „automat na
mince“. Pri pravidelnom čítaní Svätého Písma a inšpirovaných kníh (P.Danov, R.Steiner, M.O.Aivanhov,
E.Cayce, A.Vay...) človek zisťuje, že život je zložitejší, ako sa zdá. Osudové podlžnosti môžu byť podstatne
zložitejšie a reuma môže byť len vrcholcom ľadovca dlžôb z minulých životov. V každom prípade je dobré
nastúpiť na cestu mentálnej aj psychickej očisty a nevytvárať ďalšie osudové dlžoby a pripraviť si tak dobrý
štart pre postupný duchovný rast.
Tak ako je Božie Slovo spájané s medom a mliekom, na druhej strane hodnotového rebríčka
metabolizmu materiálneho tela sú výlučky a moč. Aj tu ukazuje symbolika na zdôrazňovanie Božích
vlastností pred ľudskými, pravda nad lžou, spravodlivosť nad nespravodlivosťou. Preto sa vytvárajú na
rôznych tkanivách, hlavne kostiach a kĺboch kryštáliky kyseliny močovej ako vylučovací produkt
metabolizmu. Dobrý pitný režim hlavne na báze bylinkových čajov (napríklad veroniky lekárskej, ruty,
repíka, občas palinu), pre vyplavovanie nečistôt z organizmu. Hildegarda pre zvlášť bolestivé prípady
odporúča „protireumatický prášok“: 60g zelerové semeno, 20g ruty vonnej, 15g muškátového orecha, 10g
klinčeka, 5g lomikameňa, užíva sa 1/5 čajovej lyžičky pred jedlom so sústom chleba. Známy liečiteľ páter
Ferda odporúčal jednoduchý a mimoriadne účinný odvar z chrenu, koreňa púpavy a ihlice tŕnistej.
Oslabený organizmus sa odporúča napraviť predovšetkým v oblasti chrbtice, kde často vznikajú
„rodové predispozície oslabenia“, nervové bloky s blokovaním vitálnej energie v oblasti tretieho
cervikulárneho, deviateho dorzálneho a štvrtého lumbálneho stavca. V zahraničí tieto „opravy“ stavcov do
správnej polohy prevádzajú tzv. osteopati, v strednej Európe to môžu vedieť niektorí fyzioterapeuti, maséri.
Prekrveniu postihnutých oblasti napomáha masírovanie olejom podzemnice olejnej, olivovým
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olejom a myrhovým olejom. V úvode liečenia sa odporúčajú masáže odborníka, neskôr udržiavať pružnosť
dole popísanými cvikmi. Účinnej detoxikácii napomáhajú klystýry, alebo črevné sprchy.
Postupne v spolupráci s lekárom znižujte množstvo a rozmanitosť liekov.
Predovšetkým v prvej fáze liečenia okrem dôslednej psychohygieny myslenia a cítenia sa odporúča
prejsť na vegetariánsky štýl života, minimalizovať predovšetkým spotrebu červeného mäsa, údenín, bieleho
pečiva a pravidelne konzumovať hlavne rôznu zeleninu nášho pôvodu, ovocie a citrusy. Vylúčiť by sa mala
ľulkovitá zelenina – zemiaky, paradajky, paprika! Veľmi sa odporúča zjesť denne 1-2 kusy duly, v rôznej
forme uvarených, pečených, lekváre so zníženým obsahom cukru. Dôležité je jesť viac povrchovú listovú a
plodovú zeleninu voči koreňovej zelenine v pomere dva ku jednej. Uprednostňujte zásadotvorné jedlá pred
kyselinotvornými. Ako forma príjmu tejto stravy sa odporúča jemne vymixované smoothies. Pre zlepšenie
metabolizmu sa odporúča začať prijímať jód, napríklad cestou morských rýb, alebo čerešní a višní.
Niektorí ľudia sa po vyliečení môžu vrátiť ku bežnej strave, ale odporúča sa to otestovať na jednom
takom „normálnom chode“, lebo vždy to je individuálne. Už po opatrnej konzumácii „normálneho“ jedla
zistíte, či to organizmus „zvládne“, únava, strata ohybnosti, návrat bolestí sa nemusia dostaviť okamžite, ale
zdravie by malo byť prednejšie ako ťažké jedlá. Vzhľadom na závažnosť ochorenia sa odporúča prejsť na
plne vegetariánsku stravu, ktorá dnes vie poskytnúť vysokú rozmanitosť a chuťovú pestrosť. Vyprážané aj
údené jedlá, podobne ako bublinkové, sladené, farebné, alebo energetické nápoje sa v každom prípade
neodporúčajú!
Mimoriadne dôležité je pravidelné cvičenie hlavne ráno, napríklad vreteno v stoji a v ľahu pre
účinnú detoxikáciu, jógové / strečingové cvičenia na chrbticu a pohybový aparát, alebo akékoľvek cviky,
ktoré postupne prekrvujú končatiny, zohybňujú chrbticu a svaly – napríklad predklony a záklony, krúženie
pažami a predlaktiami, priťahovanie kolien k brade... Cvičiť sa má na hrane príjemnosti, nikdy nie v zóne
bolestivosti. Detoxíkácii môže napomôcť opatrná kúpeľ vo výluhu z ovsenej slamy (5 min), výluhu zo
šupiek a obalov jedlých gaštanov, alebo sauna. Je veľmi dobrá aj ľahká pravidelná práca na čerstvom
vzduchu v záhrade.
Vnútorný život sa odporúča každý deň stále viac presvetľovať „detsky“ čistým, pokojným a
vyrovnaným štýlom života. Staré dobré Dobšinského rozprávky vedia prinášať dôležité informácie, ale
otvárajte sa dobrej nálade aj pozeraniu dobrých komédií, smiechu, dobrej hudbe a všestranne svetlej,
radostnej stránke života.
V závere si pripomeňme, že človek nie je nejaké „darwinovské zviera“, ale predovšetkým je
duchovná duša, ktorá má fyzické telo. Teda nie materiálne telo má dušu, ale prioritne je človek duchovná
duša, ktorá v tejto dimenzii dočasne obýva fyzické telo. Zbavujte sa predsudkov a otvárajte sa novým
možnostiam, napríklad ako si viete poradiť s vašimi problémami s rovnako trpiacimi. Choroba a utrpenie
nadobúda iný význam, už to nie je hrozba, ale výchovný prostriedok hodný poďakovania.
Človek je v tejto materiálnej dimenzii v škôlke Ducha svätého a učí sa tu za anjela. Každý človek to
podvedome vie, niektorí to tušia, iní to vedome zažívajú. Na každom svetadieli, v každom náboženstve, v
každej kultúre sú priame svedectvá o tomto smerovaní, kde dôležitú úlohu hrá odvaha, spravodlivosť,
čestnosť, pravdivosť, ale aj humor, či spevavosť. Keď si to človek uvedomí, mal by radikálne zmeniť svoj
hodnotový systém, zmeniť svoje zvyky a hľadať si skutočných priateľov, ktorí ho vedia podporiť alebo aj
nasmerovať do zelenej oblasti života.
Majetok a peniaze strácajú svoju prioritu a viac si uvedomí potrebu priateľstva, lásky a
všeobecne dôležitú prítomnosť dobra vo svojom živote. Súčasne si uvedomí aj tzv. neviditeľné svety, s
ktorými je náš materiálny svet úzko prepojený. Rovnako si uvedomuje aj potrebu nadviazať styk so svojim
anjelom strážnym. Proces premeny ťažkopádneho materiálneho života na presvetlený, radostný život nie je
jednoduchý, ale stále silnie a človek stále viac získava oporu a stabilitu Otca, ktorú už nikdy nechce stratiť.
Keďže sa jedná o milióny reumaticky chorých ľudí na celom svete a veľmi bolestivé ochorenie, na
ktoré nejestvuje liek, nanajvýš sa potláčajú príznaky a zmierňuje bolesť, bolo by vhodné podrobiť celý
proces vzniku, priebehu a postupu liečenia uvedenému v tomto článku biochemickými a biofyzikálnymi
testami, štatistickými analýzami, dlhodobým serióznym výskumom, pretože je predpoklad priebehu aj
iných tzv. civilizačných ochorení týmto po predkoch zdedeným procesom, ktorý dnešné prírodné vedy
neuvažujú, a teda vlastne znemožňujú trvalé vyliečenie pacientov. Indície v odkaze barónky Vayovej by
mohli znamenať nielen pre pacientov, ale hlavne pre prevenciu veľký krok pre medicínu, ale aj lekársku
vedu a modernú psychosociológiu.
V Michalovciach 30.3.2017
Ing. Ľubor Žák, PhD.
tréner a environmentalista
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