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Zkušenosti s užíváním Slunečních kapek,
o kterých jsme již vícekrát psali, naposledy v MEDIU č. 5, str. 24, nebo č. 3, str. 25.

Psychické působení
Slunečních kapek
Uživatelé Slunečních kapek často uvádějí, že jim tyto kapky zlepšily psychiku,
což jsem mohla konstatovat i sama na
sobě v podobě radostnější nálady, více
chuti k práci i více optimismu. Přesto
až po několika měsících, kdy začalo docházet k pozitivním změnám i na úrovni chronických neduhů fyzického těla,
jsem si uvědomila hlubší význam onoho
„působení na psychiku“.
Musím předeslat, že v tomto případě
byly pozitivní změny fyzického těla též
podmíněny jakoby jinými vlivy, např.
změnou stravy, změnou myšlení, pohybovými aktivitami, ale i léky (a nejen z oblasti alternativní medicíny), třeba tím, že
se jakoby náhodou objevil lékař schopný
najít podstatu nemoci a tím i stanovit
vhodný lék na skutečnou příčinu potíží.
Podle mého názoru právě tato akceptace pro mne nových léčebných
postupů, patrně i výraznější touha po
odstranění zdravotních potíží, byla na
psychické úrovni vyvolána či podpořena zvláštní sílou (schopností) oněch
magických Slunečních kapek, neboť i
ony jsou vyráběny magickým postupem, tj. zcela odlišně než třeba homeopatika, bylinné extrakty a podobná
léčiva tzv. alternativní medicíny.
Zjednodušeně řečeno Sluneční kapky výrazně podporují snahu o uzdravení (téměř by se dalo říct, že podporují
„zhmotnění pozitivní myšlenky“ na odstranění nemoci), což nakonec skutečně vede k uzdravení. Zdůrazňuji však,
že nejde o jediný pozitivní efekt léčivých Slunečních kapek, neboť stejně
dobře účinkují i na zvířata. Opět mám
zkušenost s malým pejskem, který již
v požehnaném věku a s diabetem (dostává malé množství inzulínu), kdy už
je téměř slepý, se – především na procházce - chová jako zdravý a podstatně
mladší pes.
Každopádně běžné rady správné životosprávy jsou mnohými nemocnými považovány za „pro mne nepřijatelné“ a častokrát označovány za „blbosti“! Při užívání
Slunečních kapek mám zkušenost nejen
vlastní, ale i jiných uživatelů, že se člověk
dokáže více zamýšlet nad svými problémy a jejich příčinami, což už představuje
první – a patrně ten nejdůležitější - krok
k nápravě a léčení.
M. B.

Sluneční kapky a pejsek
Jistá paní z Prahy se na mne obrátila, zda Sluneční kapky mohou pomoci
také zvířatům. Jelikož sám mám zkušenost se svým pejskem, kterému jsem
prodloužil jeho život o 7 let, kapky jsem
paní doporučil. Svěřila se mi, že její pejsek, kterému je 8 roků, má velké problémy s ledvinami. Lékař jí sdělil, že rent-

gen ukázal dva velké myomy na ledvině,
které již nejdou ani operovat. Doporučil jí, aby se s tím smířila, že pejsek do
několika týdnů zemře. Odcházela od veterináře celá zdrcená a uplakaná, když
ji na autobusové zastávce oslovila starší
dáma, zda nepotřebuje pomoc. Paní vyprávěla o svém pejskovi a tak se dověděla, že v časopise MEDIUM jsou články o Slunečních kapkách, které dokáží
pomoci i zvířatům. Dala jí telefon na
mne, kde si může kapky zakoupit. Kapky si paní koupila a začala je pejskovi
podávat. Již za dva dny užívání kapek
si všimla, že pejsek začíná více žrát a
pít. Také začali častěji chodit ven, neboť
pejsek potřeboval více močit, s čímž měl
předtím velké problémy. Každý další den
prý bylo vidět, jak je pejskovi lépe a lépe.
Po dvou měsících užívání kapek byla
paní s pejskem u veterináře na kontrole. Nikdy prý nezapomene na výraz lékaře, když zjistil, že oba myomy zmizely.
Je to již 5 měsíců, kdy jí lékař sdělil, že
její miláček za pár týdnů zemře. Dnes
je přesvědčená, že kdyby nepotkala onu
dámu na zastávce autobusu, tak by její
pejsek už dávno nežil. Paní Jana Morávková z Prahy mne pak požádala, abych
vám napsal a prosí o zveřejnění článku.
Toto píše pan Josef Horváth-Ermold (u něhož si můžete Sluneční
kapky objednat na tel. 607 550
559), který nám poslal také následující zkušenosti pana Klikara.

Zkušenosti s léčbou
matky
Výchozí stav mé matky, narozené
roku 1925: Alzheimerova demence,
léčena tradičním chemickými léky. Výsledkem takřka fatální oslabení základní orgánů (hlavně srdce, plíce, ledviny).
Úplná ztráta vitality, neschopnost udržet moč a stolici. Ztráta sluchu (slyšela pouze na vzdálenost 5 cm), ztráta
schopnosti komunikace – slovní zásoba
dvě slova (ano, ne), ztráta kontroly mimiky, neschopnost poznávat blízké osoby, zmatenost, neschopnost vnímat lokalitu pobytu. Vlivem léků navíc hrozivé
ekzémy, vyrážky, neschopnost dodržovat hygienu. Nakonec neschopnost samostatného pohybu. Vysoká nadváha,
svalová atroﬁe, artróza, revmatismus.
Začátek léčby Slunečními kapkami, listopad 2010: Počáteční základní dávka byla 6 kapek denně do vody.
Navíc byly použity speciální lokální
aplikace – viz další poznámky. Zároveň
bylo zastaveno podávání všech chemických léčiv a maminka byla převedena
na přísnou makrobiotickou dietu. Po
třech dnech podávání 1 kapky denně
do každého ucha začala matka takřka
normálně slyšet (pravé ucho cca 80 %,
levé 65 %), běžný hlas slyší v bytě na 15

metrů. Při přidání jedné kapky do měsíčkové masti pro ošetření nohou bylo
opakovaně zaznamenáno čtyřnásobné
urychlení nástupu účinku. Po koupeli
ve vaně s přidáním 1 kapky do 70 litrů
vody konstatování nesmírně rychlé hojení kožních defektů a návrat vitality.
Po čtyřech dnech začala matka znovu
mluvit – zprvu jednoduše a přerývaně, posléze stále plynuleji. Vrátila se jí
schopnost vnímat svoji osobnost a stavy zmatenosti začaly rychle mizet. Po
týdnu začala sama číst – zprvu noviny,
potom i beletrii (K. Čapek, J. Werich, A.
Branald). Znovu začala poslouchat rozhlas a vrátila se jí i schopnost poznat
z poslechu autora a někdy i skladbu.
Při pravidelné hygieně jsem již za 14
dní od začátku aplikace shledal ústup
svalové atroﬁe a podstatný úbytek balastních tkání. Po měsíci zcela ustoupila
artróza kyčle, matka začala chodit vzpřímeně, bez potíží a bolestí. Dnes již dokáže sama vstoupit a vystoupit z vany při
koupeli, začíná cvičit chůzi do schodů a
připravuje se fyzicky na návrat k původní kondici i jednoduchými cviky elementárních prvků jógy. V únoru 2011 překonala maminka díky kapkám i těžkou
virózu s horečkami nad 39 stupňů Celsia bez aplikace antibiotik. Překonaná
choroba sice opět mírně zhoršila některé
mozkové funkce, ale po třitýdenní aplikaci jmelí ve studeném výluhu (dle rady
p. Spěváčka) se opět pozvolný proces
uzdravování obnovil a stabilizoval. Dnes
(konec června 2011) maminka čte kromě
češtiny i v ruštině (přečetla např. Bulgakovova Mistra a Markétku), občas zkouší
i angličtinu a němčinu. To jí zatím však
způsobuje přílišnou mentální únavu.
Ještě před tím, v prosinci 2010, začala matka opět telefonovat (samozřejmě
v omezeném rozsahu). V průběhu léčby
jsem vyzkoušel celou řadu speciálních
aplikací. V březnu 2011 jsem pro posílení intelektuálních schopností přidal
k maminčině terapii ještě koloidní zlato
vysoké hustoty (14 ppm), posléze ještě
koloidní stříbro a platinu. V současnosti je již maminka schopna i některých
domácích prací, pod kontrolou se podílí
i na vaření a je možno ji nechat bez dozoru i po několik hodin. Nechci tvrdit,
že se maminka zcela uzdravila z „Alzheimera“. Můžu však říci, že jsem každý
den svědkem dalších pokroků, z nichž
některé jsou na hranici zázraků. Proto hluboký dík všem, kteří se na tvorbě Slunečních kapek podílejí. V životě
jsem nepotkal srovnatelnou látku. Nyní
maminka váží 58 kg, stejně jako před
30 léty. Srdce pracuje takřka v normálu, pryč jsou všechny dechové potíže,
ustává inkontinence. Matka již sama a
samostatně pečuje o svoji hygienu.
Pavel Klikar, Praha 10,
tel.: 274 778 510

