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„V lidském těle není nic, co by ve stvořeném 
světě nemělo svůj protějšek. Tak jako lze lidské 
tělo rozdělit na jednotlivé části a orgány, které 
vykonávají celou škálu různých funkcí, a kaž-
dá část pracuje samostatně, a přitom všechny 
na sebe vzájemně reagují a vytvářejí jeden or-
ganismus, tak je tomu i s celým světem. Každá 
z jeho stvořených částí je podobně článkem, 
který byl zamýšlen tak, aby byl součástí určité 
hierarchie, a je-li náležitě v souladu s dalšími, 
vytváří jedno organické tělo.
Tělo vesmíru.“
 Zohar I 134b

Dalo by se říci, že každé lid-
ské tělo je jako orchestr. 
Dalo by se říci, že každý or-
gán v lidském těle a každá 
jeho buňka jsou jako jed-

notlivé nástroje v onom orchestru.
Jsou-li nástroje vyladěné, hraje-li každý 
nástroj svůj part mistrovsky podle před-
lohy a také harmonicky ladí s nástroji 
ostatními, pak hudba orchestru je krás-
ná, čistá a harmonická. 
Je právě taková, jakou ji zamýšlel její skla-
datel.
Hraje-li každá buňka a každý orgán v lid-
ském těle svůj part správně dle předlohy 
a v harmonii s ostatními buňkami a orgá-
ny, pak lidské tělo je zdravé. 
Je právě takové, jakým jej zamýšlel jeho 
Stvořitel.
Každé lidské tělo, tedy i každý člověk má 
svoji naprosto specifickou rezonanční 
melodii, stačí se jen do ní „zaposlouchat“ 
a vnímat ji.
Těmto slovům jsem se zatajeným dechem 
naslouchala (a radostně s nimi rezonova-
la) při povídání s panem Michalem Valen-
tou, členem Mediciny Alternativy Czech. 
Tento mladý muž pracuje s tzv.  „přístroji 
přírodní medicíny“, umí jejich prostřed-
nictvím pomáhat svým klientům, ale to 
zdaleka není všechno.

Přístroje přírodní medicíny 
21. století
Takto nazývá Michal Valenta přístroje, 
s kterými se nesetkáte v klasické konveč-
ní medicíně, ale najdete je u terapeutů, 
léčitelů a lékařů, kteří praktikují celostní 
medicínu.
Většina těchto přístrojů pracuje na prin-
cipu biorezonance, to znamená, že sní-
mají elektromagnetické vlnění, které 
lidské tělo vyzařuje. Toto vlnění je u zdra-
vého člověka jiné než u nemocného. Roz-
lišujeme tedy dva typy vlnění, fyziologic-
ké a patologické. Čím více fyziologického 
vlnění tělo vyzařuje, tím více je v harmo-
nii, tedy ve zdraví a čím více vyzařuje 
p a t o l o g i c k é h o 
vlnění, tím více 
je v disharmonii, 
tedy v nemoci.
Jinak řečeno – ja-
kákoliv živá hmo-
ta, tedy i lidské 
tělo, má okolo 
sebe elektro-
magnetické pole. 
Toto pole vyzařu-
je energii, a tato 
energie s sebou 
nese určité typy informací, které se dají 
těmito přístroji snímat a vyhodnocovat.
Každá buňka i orgán v těle vyzařují své 
elektromagnetické pole o určité vlnové 
délce, které je specifické pro každého 
jedince. Pokud v organismu probíhá byť 
jen malá odchylka od zdravého harmo-
nického stavu, toto elektromagnetické 
pole se mění.
Biorezonanční terapie je založena na 
procesu samoregulace organismu, na 
schopnosti aktivace vlastních léčivých 
sil. V každém organismu je zakódováno 
zdravé fyziologické vlnění – tedy ona hu-
dební partitura orchestru napsaná Stvo-
řitelem. V důsledku stresu, infekce, špat-
ného životního prostředí a nevhodného 
jídla vzniká vlnění patologické. Speciální 
přístroj – přístroj přírodní medicíny - ske-
nuje organismus, odděluje patologické 
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vlnění od fyziologického a znovu namíří 
vlnění do organismu v určitých amplitu-
dách a fázovém poměru. Patologická vl-
nění se tlumí, fyziologická zesilují. Orga-
nismus se jakoby samonastavuje. Aktivují 
se sebeléčebné procesy lidského těla.
Mezi nejznámější a nejstarší přístroje 
přírodní medicíny patří EAV (elektro-
akupunktura dle Dr. Volla), přístroj, kte-
rý byl vytvořen již v 50. letech minulého 
století a který změřením elektrického 
potenciálu na povrchu těla v akupunk-
turních bodech na rukou a nohou dokáže 
zmapovat stav všech orgánů a systémů 
v lidském těle. 
Dále se u nás hojně využívá přístroj SAL-
VIA. Jedná se o modifikaci EAV přístroje 
na principu vegetotestu Dr. Schimmela. 
Tento přístroj se používá především v de-
toxikační medicíně Dr. Jonáše. 
Stále více se v dnešní době využívají pří-
stroje, které pracují na principu NLS 
metody (nelineární systémová analýza 
lidského těla). Jedná se o přístroje OBE-
RON, METATRON atd. Součástí přístro-
je je obsáhlá databáze vycházející nejen 
z čínské a indické medicíny, homeopa-
tie, fytoterapie, ale i z klasické medicíny, 
kdy terapeut nebo lékař může tyto smě-
ry kombinovat a propojovat to nejlepší 
z nich. 
Jsou známy také přístroje, které měří va-
riabilitu srdečního rytmu a zjišťují stav 
kardiovaskulárního a vegetativního ner-
vového systému, jsou to například pří-
stroje DYNAMIKA a KARDIVAR a dále 
je hojně používána metoda frekvenční 

terapie u přístro-
jů ZAPPER, F-sken 
a plazmový generá-
tor, který likviduje 
nežádoucí orga-
nismy v lidském těle. 
Přírodní medicína 
používá daleko více 
přístrojů k analýze 
a k harmonizaci lid-
ského těla, toto je jen 
výčet těch nejzná-
mějších z nich. 

O všech těchto přístrojích a jejich dia-
gnostických a harmonizačních schop-
nostech bylo již mnoho napsáno, dalo by 
se o nich mnoho napsat i zde, počínaje 
jejich technickým popisem a konče jejich 
blahodárným účinkem na lidský orga-
nismus. Podrobné informace o každém 
z přístrojů ostatně najdete na webových 
stránkách pana Valenty.
Je ale třeba věnovat pozornost i něčemu 
jinému.

Na cestě...
„Člověk a jeho elektromagnetické pole 
a vlnění vytváří jakýsi elektroportrét člo-
věka, jakousi knihovnu jeho života, emo-
cí, radostí, smutků, knihovnu jeho duše,“  
říká pan Michal Valenta. 
Ví, proč to říká, a ví, o čem mluví...
Životní cesta těch, kteří se zabývají alter-
nativními metodami a dostávají se tak 
mimo konvenční systémy, nebývá právě 
jednoduchá.
Každý člověk, který přichází do tohoto 
světa, má úplně čistou mysl, a tu lze také 
považovat za onu hudební partituru or-
chestru napsanou Stvořitelem. Postu-
pem času, jak rosteme a dospíváme, na 
nás působí okolí – rodina, škola, později 
televize, média. To vše jsou společnos-
tí vytvořené systémy. Ty pak v největší 
míře ovlivňují náš mozek a nutí nás, aby-
chom žili tak, jak tyto systémy diktují.
Michal už jako malý kluk tak trochu neza-
padal do davu, byl hyperaktivní, zvídavé, 
často nemocné dítě. Nerad vzpomíná 
na školský systém, který je netolerantní 
k odlišnosti, k tomu, kdo vybočuje. Tako-
vé děti si většinou nádavkem ze školních 
lavic odnesou podkopané sebevědomí, 
nesebedůvěru. Ve věku okolo dvanácti 
let prožil rozchod rodičů, následova-
lo období puberty i s jejími temnějšími 
stránkami vzdoru, útěků od tlaku okolí, 
další nemoci a únavový syndrom. 
Často, když se náš život zamotá a my ne-
víme, jak ho rozplést a jak s ním dále na-
ložit, pošlou nám andělé strážní, či kdo 

nás to tam nahoře má na starosti, do ces-
ty toho správného člověka, který dokáže 
zastavit její sestup na dno a nasměrovat ji 
tím správným směrem.
Tím prvním člověkem na Michalově ces-
tě byla asi paní doktorka Jana Wankato-
vá, internistka, homeopatka používající 
metodu EAV. Dalším byl Jan Pletánek, je-
hož úžasný přístup k lidem, energie spo-
jené s tchaj-ťi, shiatsu a dalšími techni-
kami dokázaly dát Michalově další cestě 
již pevný směr. Právě na tchaj-ťi u Honzy 
Pletánka potkal svoji duchovní a životní 
partnerku Eriku, která je nedílnou sou-
částí jeho životní cesty lásky, (sebe)po-
znání a je mu vždy velkou inspirací ve 
všech aspektech života. Dále se sezna-
muje s pulsní diagnostikou, čínskou me-
dicínou, s metodami řízené detoxikace 
u firmy Joalis, s EAV i s přístrojem Obe-
ron. Od roku 2008 už s jistotou ví, že jeho 
dalším osudem je studium a osvojení 
umění kvantové léčby pomocí přístrojů 
přírodní medicíny. Díky nim spolupracu-
je např. s léčitelem Ing. Josefem Schröt-
terem na experimentech, kde se pomocí 
přístrojů sleduje, jak bioenergetické pů-
sobení z člověka na člověka ovlivňuje te-
rapeuta a jeho klienta.

Zákony Svaté Trojice
Pro klienty, kteří se mu přicházejí svěřit 
do péče, má cenný, očím neviditelný dar – 
vlastní životní zkušenosti a vědění, které 
z nich dokázal vytěžit. Na své cestě pocho-
pil, že klíč ke svému uzdravení drží každý 
člověk ve svých vlastních rukou, pochopil, 
že nemoc má původ v naší disharmonické 
mysli, v trpící duši, která vyplavuje emoč-
ní toxiny, že začíná v jemnohmotných 
strukturách těla a pokud tady zůstává ne-
povšimnuta, rezonančním působením se 
projeví i nemocí ve fyzickém těle. Pocho-
pil, že je třeba naslouchat své intuici a duši, 
která vždy reaguje, když něco není v po-
řádku a hlásí se o svá práva, stačí jen učit 
se jí naslouchat a porozumět. Pochopil, že 
každý máme svého Mistra v sobě, že naše 
tělo bylo obdařeno samoléčícími schop-
nostmi, pochopil také, že nemoc je dar, 
který nám přináší informaci, že v našem 
životě není cosi v pořádku, že nám něco 
chybí. Pochopil, že sebeláska a radost jsou 
bezpodmínečně nepostradatelné hodno-
ty lidského života, bez kterých opravdové 
uzdravení není možné.
Klientům, kteří za ním chodí se svými 
bolestmi a s nadějí na uzdravení, se sna-
ží jemně a nenásilně toto poznání pře-
dat. I ve vztazích terapeut - klient platí 
princip rezonance, pokud sám terapeut 
je v harmonii, působí na klienta tak, že 
v něm cosi zarezonuje a pak se spouštějí 
léčebné procesy. Michal dává každému, 
kdo ho navštíví, dostatečný prostor k se-
bevyjádření. Mluví o tzv. Svaté Trojici, 
tedy umění „Naslouchat – Sdílet – Inspi-
rovat se“. Jedná se o vzájemné zrcadlení 
a obohacení a každý dobrý terapeut ví, že 
má-li být léčebný proces úspěšný, musí 
být obousměrný. Za svoji nejlepší školu 
považuje právě své klienty a zkušenosti, 
které díky nim získal.
A přístroje přírodní medicíny, přístroje 
pro kvantové léčení? V čem jsou právě 
tak specifické?
Myslím, že jejich zvláštnost není dána 
pouze jejich unikátní technologií, ale 
hlavně dovednostmi člověka, který 
s nimi pracuje.  Vždyť přístroj bývá často 
vlastně jen pomocným nástrojem, který 
dokáže „přivést“ ty pravé klienty, kteří 
možná zrovna stojí na své životní křižo-
vatce a hledají svého terapeuta, který je 
nasměruje právě tam, kudy má pokračo-
vat ta jejich správná cesta. 
Pro práci s přístroji přírodní medicíny 
21. století by podle Michala Valenty mělo 
platit další pravidlo tří, tedy že „Přístroj 
– Terapeut – Klient“ musí být ve vzájem-
né harmonii, všechny články spolu musí 
harmonicky rezonovat.
Možná je to právě to, co dnešní konvenč-
ní medicíně s její špičkovou technikou 
tolik chybí a co hlavně tolik chybí jejím 
pacientům.
  Ing. Monika KOŠÍKOVÁ,

členka Mediciny Alternativy Czech z. s.
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