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Přl své nedávné návštěvé ku|turního domu
jsem zjisti!' že ÍÍonta, která několik týdnů
postáva|a před dveřmi registraěního místa
kupónové privatizace, se z níěeho nic pře.
místila na-druhou stranu chodby. Přemísti|i

Musím se pííznat, že já se €nergie nemoc!ému člověLu vy.
k problematice takového ,,nevě- čerpává?
deckého'' 1éčitelství staúm po. vyčerpává to hodně, ale je ta.
někud skepticky. Nejevím o ni ko\Iý zákon přírody, zákon kos.
žádllý hluboký zájem, nečtu vět. mu. Dej něco dobrého člověku
šinou ani článlq/ v novi-
nách, které se jí zab:ýva.
jí' Nemohl isem si však
nevšinnout, že záieB
o podobné metody léčení
vŽdy stoupne s uvolně.
ním ma'.isiicko-1enin.'
ského sešněrovárrí spo1e.
čenského vědorní. Pama-
tuji si totiŽ podobné
vzedmutí zájmu o ně již

snad ]egistrační místo do nových prostor?
Nebo snad otevřeli v Kopřivnici pobočku HC
& C? Nikoli' to zde svou ordinaci otevřel
ukrajinský' jak on sám říká ,,nevědecký'' léěi.
tel a.senzibal Rostislav Prokopiuk.

To já nevím, to se musíte 2e. onemocnění' No a nemohu léčit
ptat pacientů. pacientky, které jsou byť jen je-

O Jsou nemoci, které lremůžete den den v iinérři sta!'u.
téčit? o Alo obznáte?

Jistě' člověk není Bůh' Nelé- spoleh1ivě.
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G
po roce 1968. Přemýšleje o těch-
to souúslostech pomalu, a1e na-
konec přece jen llri přes moji
skepsi došlo, ž€ podobné Íew
patří k životu asi úplřlě stejně
Írormálně, jako dejme tomu zu.
bařské ldeslo, nad jeho,,normál.
ností'' nikdo z nás nepřemýšll.
Pouze tabu, která Bto jew
s marxismem neslučite1né ob.
klopovala, je n]mí kontrastně
lTtlačila do popředí zájmu.

Toto zjištění mě donutilo,
abych paoa Prokopiuka navští-
vil' ze všeho bejvíce mě překva-
pi1o velmi milé a nebojím se říci
srdečné přijetí, kte!ého se mi do-
sta1o. očekával jsem nějaká ta-
jemství a magii a rezervovaný
přístup' MÍsto toho jsem dosta1
odpověď na všechny své otázky,
mohl jsem ho pozorovat při se.
anci s pacientem a dokonce při
ní i fotogťafovat' Navrch jsem
dosia1 několik rad p'o vás, naše
čtenáře' Uvád.ím je závěrem.

(Ještě bych..htěl poprosit pří.
padného čt€náře s hlubšími
znalostmi o této pťob1ematice,
aby mi odpustil eventuální
chybný překlad některého ter.
mínu. Pan Pmkopiu.k totiž Ín].u.
1''í velmi ' iiÍmavou čésko-
!i.{řa]ijrstrnou : v pi'(Riaqu omyi
není ÝTloučeo')

záldadní pŤincip jeho metody
je v tom' že každý člověk má ko-
lem svého tělá vejčitý energ€tic-
ký obal. Někteří lidé maií této
energie více, a to jsou pŤávě sen.
zibilové, kteři dokážÍ přeb}'tek
své eneigie předat nemocnému
čIověku' zaplllit díru v jeho oba-
lu, a tím nemocného vyléčit.

. chtól bycb se vás neidŤíve
zeptat, icstli vás předávání vaší

a pl'fuoda ti to wátí' Čímúcebu-
du mit dneska při léčenÍ dob4ých
yýs1edků, tím více energie zase
od přírody dostanu.

. cemu připisuiete své nadá. .
ní' Íe to daŤ od Boha?

Ano, určitě.
. Jste věříci?
To je těžká otázka. Každý č1o.

věk má svéhoBoha, každý v něco
věří' Bez vÍry se nedá žít. v něco
věř{t musí každý. v dobro člově.
ka, v příbrizné, rodiče, v nějaké
svět1o, musí. Když se nad tím
člověk více zamyslí. zjistí, že vše
pochází od Boha, od kosmu.

- . K.lyž léčíte pacienta, ptáte
se i na ieho potiže, nebo poznáte
sám' co iei tŤápí?

poznám to podle děř v Íeho
energetické obálce a diagnózu si
určím. Ale jsem také jenom člo.
věk a mohu se mýIit, a proto se
i \,x?távám. Nikdy však svoji
ďagnózu pacientům neříkám,
právě proto, že se mohu mýlit. Já
bych pacientovi sdělil, že má ně-
jakou nemoc a on ji neměl, pro-
toŽe jsem uděla1 chyb.i. zittaby
ji ale uŽ měl, protože 99 pfocent
nemocí je odpsychiky.

. Máte něiakou zpětnou vaz.
bu, dořýite se o úspěchu vašeho

Ano, měl jseln pacientku s těž.
kýlÍt zánětem vaječníků. Já ji w-
Iéčil, bolesti uŽ neměla' Doporu-
čil jsem však jí, aby zašla ke
svému gynekologovi' Ten ji zná
někoIik let' já ji viděl jen pět-
}cát' Až jeií gynekolog řekne' že
je zdravá, pak jsem teprve spo-
kojen. Bád spolupracuji s nor-
málními iékaři.

. Jakou lráte úspěšnost |éčby?

čim například dětskou obrnu, ta
!ýaduje ďouhodobé lóčení a já
brzy odjedu a neBohu pacienta
doléčit, takže spíše z morálních
důvodů. Dále neléčíB pacieuty
po mozkové ertvici a nádolová

. co nám poradlte t€ď v době
.hřipkové epideBie?

Na t!4to otázku jsem ěekal.
chtě1 jsem totiž v tomto rozho-
voru lidem l.íci nejen co ueíú
a co dě1áB. chtěl bych jiB



lrlarryz a nespawosti
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hlamě říci, Že nemusí hned ÝJ/.
h1edávat lékaře. aavní iékař je
v čIověku samém. Jéště musím
říci' Že já musím mít lásku ke
sqým pacíentům. Kdybychom se
například my včera pohádali, já
vás dva roky nemohu léčit, pro-
tože ve mně bude vůči vám zlá'
špatná eneŤgie. U obyčejného lé-
kaře, ktérý vás léčí prášky, je to
jedno. Já musím na lidi působít
wojí dobrou eneIgií. A takové
dobré enelgie má v sobě matka

pro své dítě více neŽ já a může ho
také 1épe 1éčit' je to rodná kŤev.
vice energie mají k sobě příbuz-
ní než já. Hlal'ně se musejí mít
rádi: Tah1e schopnost léčit je
vkaždém člověku, kte4ý sé hýbe
a myslí. chci se teďoblátit vašÍrD
prostřednicMm na každou ma-
minku, každého tatínka, nemu-
sÍte být senz1bily. Když jste ale
matkou nebo otcem, a když jsou
vaše děti nemocné' kladle na ně
ruce, dejte mu je tam, kde cítí
boIest a jen posílejte přes ruce
myšlenku; ''Já tě 1éčím,'' nic úce
nemusíte dělat. A věřte' že přes
vaše Ťuce půjde na dítě vaše
energie a dítěti se uleví' stačí ně.
kolik minut. Jen před tím musíte
uděIat takovou připravu. TňkŤát
otřepte ruce, jako byste z-nich
setřepáva1i vodu a po 1éčení si.ještě 

opláchněte tuce studenou
vodou. To je to nejlepší, co pro
své dítě můŽete udě1at. Podívei-
te' když kluk Pláče - pob].adíte
jej po blavičce a on přestane,
protože se tíI! uklid!í nervová
cettra.

Nejen enetgetická léčba může
člověku pomoci. DáB vám teď
pro vaŠe čtenáře několik !ad,
lrteŤe w.cházeí ze Žh.ilšébosií r'a-
šich předků. Mohou Enoha li-
deB ušetřit zb]tečnou návštěw
.lékař€.

Mnoho liď ke mt!ě pi.ichází
a stěžuje si' že' neBohou spát.
zaiíEavé je, že jsou to většinou
ženy' Pomoc je velmi snadná
a účinná' Položte si pod postel
blaviěku česneku| Když neDůže-
te večer dlouho usnout' nebo
kd}ž se v noci pŤobuďte a spá-
nek ie pryč' qrndejte ji'a něko-

likŤát přičichněte' Dejte ji zpát-
ky a hrred usnete.

Hodně lidí si stěžuje na bolesti
hlaw. Na Ukrajině máme tako-
qý moc hezkýřecept, naše babič-
ky tomu říkají ''sto udalov kar.
táčom''. Stolaát si musíte
kaŤtáčem pročesat hlavu. Po této
masáží hlava bolet přestane.

Jiná rada' Vemte dva malé
kousky vaty a namočte je ve stu-
deDé vodě. vymáčkněte přeby.
tečnou vodu a vatičky dejte do

uší' Jakmile voda ly.
schne, hlava bolet pře.
stane.

Nebo nastrouhejte
křen, asi tak jednu lžíci'
Dejte si jej na dlaň a ně-
ko1ik minut se na něj dí-
vejte (ze vzdálenosti asi
30 cm) a ie po bolesti.

Mnoho Lidí teď chodí
a stěžuje si na r:ýmu' Ne.

ní třeba chodit k iékaři' pomozte
si sami. Jednu polévkovou lŽíci
strouhaného křenu, jednu mou-
ky a jednu octa zamíchejte
a udělejte těstíčko jako na pala.
činky. Před spanírn si udě1ejte
placičky a položte na nosní duti-
ny (veďe nosu pod oči), dávejte
přitom pozor, at se váin nedosta-
ne do očí. Prýrrí večer na pět mi-
nut, druhý deset a třetí patnáct
minut' Je po {Fně' Někdo možná
nevydŤží těch pět minut, může to
dosti pálit. At sí je tam ponechá
jak d1ouho to wdrží, ale dJuhý
a třetí večer musí přidávat, iak
už jsem řek]. Tato metoda pomá-
ltiá' jen kdyŽ qfona začíná nebo
končí'

Stačí si také dát do sklenice
vlažné vody kávovou lŽičku soli
a tímto roztokem lypláchnout
nos' Potom vezměte na prst med
a wrj7ažte nos medem. Namáz-
něte i uosní dutiny. (To můžete
udělat i pří kašli, bronchitidě.
Namažte si prsní kost medem,
ule!'í se vám.) Je také možné na-
tlačit si cibulovou šéávu, a tu na-
kapat do nosu.

o Děkuii za čte!áře; u!čitě
budou vděční za tyto rady.

Je Erožné, že bv seŤáď zeptali
na některé věcí: Pokud budou
mít otázky týkající se energoléč-
by' by1inkářství, rad na nějaké
konlšétní nemoci, velrni rád je
vaším prostřednict.\,írÍl zodpo-
vtm.

Pokud byste tedy měli něiaké
otázky na pana Plokopiuka, sta-
čí ie napsat na lísteček a poslat
k nám do redaLce. Můžďe ie ta-
Lé vhodit do naši schnÁnky u re.
-datce.' PETB PoŠTuLKÁ


