
REDAKCE 
testuje!

Přišla jsem na vyšetření, 
dostala na uši sluchátka se zvláštní 

tyčinkou, která mi svítila na čelo. A do rukou 
dvě madla. Připadala jsem si jako vybavená do 
vesmírné lodi. Pak už to ale takové sci-fi nebylo, 
i když od kosmických přístrojů to nemělo daleko... 
Diagnostický a harmonizační přístroj Oberon je totiž 
jedním z výstupů kosmického výzkumu ruského 
institutu praktické psychofyziky. Je vhodný ke 
kontrole účinků jakékoliv léčby, jakýchkoliv léčiv, 
vitamínů, potravinových doplňků, bylin, prakticky 
všech druhů terapií jaké existují. Hlavní částí jsou 
hlavové senzory (snímače) s magnetickými induktory 
(převodníky) a hlavový laserový snímač. Tyto snímají 
informace z nízkých magnetických polí mozkového 
centra. Informace (signály) jsou pak zesíleny a pomocí 
softwaru převedeny do počítače na obrazovku.

Vyhodnocování stavu lidského organizmu je 
prováděno porovnáním dat diagramu (grafu) 
s etalony (vzorky) uložené v databázi softwaru. 
Takto je možno zachytit stavy a změny vlnových 
charakteristik různých tělních tkání, jednotlivých 
buněk, chromozomů a dokonce separátních enzymů 
a hormonů. Systém sám postavený na spektrální 
analýze určitých magnetických polí 
mozků je světově pokrokovou 
informační technologií, která 
na začátku tohoto století patří 
k nejvýkonnější metodě 
moderní přírodní vědy.
Oberon mi naměřil různé 
parazity – viry, bakterie 
i plísně. Dozvěděla jsem 
se, jaké bakterie mohou 
působit únavový syndrom 

[OL] vyzkoušeno

aneb Jak zjistit, 
kolik máte v těle 
parazitů, a jak 
se jich následně 

zbavit

Text: Zuzana Zbořilová 

Zdravý životní styl je jedna z věcí, o které se v poslední 
době zajímáme čím dál víc. Když jsem se tedy doslechla 
o možnosti, že mi v Centru zdraví Olomouc změří, kolik 

v sobě mám parazitů, neváhala jsem ani vteřinu a chtěla 
to zjistit. Pana Mičku jsem pak vyzpovídala, jak to s těmi 

parazity vlastně je... 

a jaké plísně mohou závažně ovlivňovat možnost 
otěhotnění u žen. Čím více jich máte, tím hůře 
se vám to bude dařit... No, žádná sláva!

Proč ale nevíme takřka nic 
o obrovské škodlivosti parazitů?
Protože nám nikdo o nich neřekl. Ani škola, ani 
rodiče, ani lékaři. Nejvíce jsou v obraze doktoři 
přírodních věd, pro ně problematika parazitů 
skutečně není žádnou novinkou. Lékaři bohužel 
nehledají příčinu, tedy parazita, ale hledají 
protilátky. Výsledkem je pouze „záplatování“. 
Zdravotní problém se skryje, ale nezmizí. Jedinou 
cestou k plnému zdraví je najít problém (parazity) 
a zastavit vývoj patogenních mikroorganizmů, 
přerušit jejich vývojové stádium a zničit je.

Vám se to řekne... ale jak se 
dají zničit paraziti?
Umíme vám pomoci. Plazmový generátor je 
frekvenční generátor, který slouží k ničení 
patogeních organizmů jako jsou viry, bakterie, 
plísně, parazité, což je příčina většiny zdravotních 
problémů. Princip frekvenční terapie je založený 
na objevu vědce a mikrobiologa Dr. Rifeho, 
který díky svému speciálnímu mikroskopu 
zjistil, že každý mikroorganizmus vyzařuje 
svoji specifickou frekvenci. Objevil úžasnou 
skutečnost, že pokud k mikroorganizmu vyšle 
stejnou frekvenci, kterou vysílá, jeho buněčná 
membrána se rozkmitá, začne rezonovat a ta 
to vydrží pouze po určitou dobu (cca 3 minuty) 
a potom praská a mikroorganizmus se rozpadá. Je 
to jako když jdou vojáci po mostě, musí tzv. zrušit 
krok, aby vzniklá rezonance most nezničila.
Zajímavé je, že různá stádia parazitů rezonují 
na jiných frekvencích, pokud tedy použijeme 
frekvenci totožnou s jejich vlastní, dojde 
k rozkmitání jejich buněčné membrány a dojde 
k zahubení daného stádia parazita, který je 
potom vyplaven z těla. Tím dochází k postupné 
detoxikaci organizmu, protože parazité svými 
výkaly a činností zamořují toxicky naše tělo.

Má ve svém těle parazity každý člověk?
Bohužel má, imunita lidstva se snižuje a díky migraci 
a cestování se zámořské infekce stávají infekcemi 
místními a vše ještě zhoršuje špatná ekologická 
kvalita potravin, pitné vody, vzduchu a stres, kterým 
je dnešní doba typická. 
Parazité jsou velmi přizpůsobiví tvorové žijící velmi 
skrytě a jsou schopni si část těla svého hostitele 
přizpůsobit ke své potřebě a přimět jej, aby jim sám 
přiváděl živiny. Parazity můžeme najít v krvi, lymfě, 
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Mělo u mě vymícení 
parazitů nějaký výsledek?

 & Ptáte se, co mi to dalo? Nebudu vám slibovat, že 
budete ze dne na den zdraví. Já jsem díky vyšetření 
a následné frekvenční terapii začala více uvažovat 
o tom, čím vlastně plním své tělo. Abych jej stále 
„nezásobovala“ možnými parazity. Podařilo se 
mi do svého jídelníčku zařadit mnohem více 
syrové zeleniny a ovoce. Sleduju na sobě i nárůst 
energie a menší břicho (a to podotýkám, že na 
sport jsem v poslední době moc času neměla!). 
Také jsem mívala velmi suché ruce, které jsou 
najednou úplně dokonalé bez jediné suché 
kůžičky. A opět – bez použití hydratujících krémů. 
Zkrátka, začala jsem řešit příčiny svých problémů 
a neeliminuji pouze jejich následky. Jsem ještě 
na dlouhé cestě, ale už teď vím, že to stojí za to! 

 & Také jsem naprosto propadla 
„superpotravinám“, kterých má Centrum 
zdraví Olomouc dostatek, navíc většinu 
v BIO a RAW kvalitě od 
značky VitalVibe. Jsou 
to takové potraviny, 
jejichž obsah živin jim 
propůjčuje zdravotní 
prospěšnost vyšší, než 
je tomu u ostatních 
potravin. Je to zvláště 
ovoce a zelenina, ale také 
třeba včelí pyl, semínka 
chia, kakové boby...

svalech, kůži, střevech, játrech, ledvinách, srdci ale také 
v kostech, páteři, mozku nebo oku. Jsou velmi odolní, 
houževnatí, adaptabilní. Jsou schopni produkovat látky 
různého chemického složení, aby oklamali imunitní 
systém nebo rozpustili a narušili tkáň a dostali se tam, 
kam potřebují. Dnes je již známo, že tasemnice nemusí žít 
pouze ve střevě ale i v jiných vnitřních orgánech a také 
v oblasti páteře. 
Parazité jsou organizmy (viry, bakterie, houby, plísně...) 
žijící na povrchu nebo uvnitř vašeho těla. Získávají z něj 
potravu a škodí mu svými odpadními látkami. Tělo 
na ně reaguje vytvářením kaménků, sekretů, otoků, 
zánětů, nádory a chce se jich touto formou zbavit.

A jak dál?
Tím, že se zbavíme parazitů z našich těl, to ovšem 
nekončí... Příště si otestujeme, kolik máme v těle těžkých 
kovů a jak zařídit, aby naše tělo nebylo překyselené...

V Centru zdraví Olomouc na Pavlovické 57/9 vám změří, jak na tom s parazity 
jste vy. Více info na tel. 725 404 001 nebo na www.centrumzdraviolomouc.cz
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