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Editoriál
Vážení čitatelia, kolegovia a priaznivci naturálnej medicíny!
trošku oneskorene dostávate do rúk posledné dvojčíslo nášho časopisu v ročníku
2016. Pre dvojčíslo sme sa
aj v roku 2016 rozhodli preto, lebo je to prvá časť
kompendia prednášok z jubilejného XX. Interdisciplinárneho lekárskeho kongresu naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou v Štúrove a redakčné
spracovanie rozsiahleho materiálu je technicky aj
časove náročné.

a bude mať odozvu aj v našom časopise „Akupunktúra a naturálna medicína“.
Po zoznámení sa s prezentovanou prvou časťou
prednášok – komplexnú správu z prednášok spracoval MUDr. Teodor Mochnáč, PhD. – si iste každý
čitateľ urobí obraz sám. Napriek tomu mi dovoľte
upriamiť Vašu pozornosť na niektoré veľmi pozoruhodné a podnetné myšlienky a témy, ktoré v tomto
čísle nájdete. Sú veľmi dôležité v čase, keď narastajú
mocensky podporované antibiologické, antivedecké a priamo degenerujúce tendencie v spoločnosti.
Na druhej strane sa fetišizujú aj tzv. vedecké dôkazy,
opierajúce sa len o štatistiku či obmedzené materialistické základy, ktoré nemajú nijakú šancu obsiahnuť celú študovanú problematiku a ich „evidentnosť“ je prinajmenšom pochybná. To okrem iných
autorov potvrdzuje aj zistenie publikované v článku
Apiterapia vo svetle epigenomiky od kolektívu autorov na čele s vo svete známym a uznávaným slovenským vedcom doc. Ing. Jozefom Šimúthom, DrSc.,
že – voľne citované – prevažná časť nášho genómu
je úsek DNA pripomínajúci tmavú hmotu, o ktorej
vieme, že existuje, ale pramálo vieme, aké informácie pre nás obsahuje. Títo slovenskí vedci sa venujú aj problematike materskej včelej kašičky v rámci nutrigenomiky a spolupracujú o. i. s japonskými
univerzitnými pracoviskami a významnými vedcami, ktorí na kongrese predstavili možnosti a prínos
materskej včelej kašičky, nové možnosti včelárenia
podľa prof. Kikuji Yamaguchi, PhD., ako aj ďalšie

Rok 2016 bol pre našu naturálnu medicínu skutočne
prelomový a mimoriadne významný. Jeho vyvrcholením bol práve jubilejný kongres, na ktorom sme
privítali viacerých veľmi významných svetovo renomovaných vedcov. Zúčastnilo sa ho doteraz najviac
zahraničných účastníkov v histórii našich kongresov. Veľmi hodnotný a bohatý interdisciplinárny odborný program otvoril aj nové pohľady na naturálnu medicínu v širšom interdisciplinárnom spektre,
ako bolo doteraz na našich kongresoch prezentované. Je pre nás veľmi povzbudzujúce, že smerovanie
naturálnej medicíny na Slovensku aj v zahraničí si
je veľmi blízke a vzájomne obohacujúce. Vytvorenie
medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny So‑
cietas internationalis medicinae naturalis (SIMN)
so sídlom na Slovensku je veľkou poctou pre našu
naturálnu medicínu a súčasne je pre ňu aj veľkým
medzinárodným záväzkom. Osobne som presvedčený, že spolupráca v klinike, vo výskume, edukácii
a ďalších oblastiach prinesie čoskoro svoje ovocie
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Informácie

štúdiu venovanú energo-informačným súvislostiam
inteligencie predstavuje Ing. Juraj Solár. Záverečné
konštatovanie, že nestačí byť len dobrými hospodármi planéty, ale treba byť jej dobrými pastiermi,
je veľmi stručným zhrnutím práce, ktorá inšpiruje
nielen odborníkov venujúcich sa naturálnej medicíne, ale mala by inšpirovať každého vedca a od
borníka.
Čo k tomu dodať? Dvojčíslo plné exaktných vedeckých informácií, filozofických aj spirituálnych
myšlienok potvrdzuje nielen dôležitosť, exaktnosť
a reálnu potrebu naturálnej medicíny ako medicíny budúcnosti, ale ilustruje aj jej veľmi širokú a stále
sa rozširujúcu interdisciplinárnu bázu. V roku 2017
sa azda podarí posunúť latku ešte vyššie. Nech nám
k tomu dopomôže Božie požehnanie a systematická
poctivá práca.
Úprimne Vám želám, aby čas strávený s naším časopisom bol pre Vás príjemný, inšpiratívny, zmysluplný a najmä užitočný.
S úctou
MUDr. Gustáv Solár, PhD.
prezident LSNM a SIMN
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zaujímavé vedecké poznatky, o ktorých sa dočítate
v ich viacerých publikáciách. Tieto práce obohacujú
významnou mierou poznatky o možnostiach apiterapie v naturálnej medicíne. Nový rozmer do naturálnej medicíny vniesli zavedením matematických
a symetrologických metód a techník muzikoterapie
prof. Sergej Valentinovič Petuchov, DrSc. z Ruskej
akadémie vied z Moskvy a Mgr. Elena Sergejevna
Petuchova. Okrem aplikácie matematickej maticovej analýzy a teórie matematickej logickej genetickej
holografie v štúdiu staročínskej Knihy premien predstavujú aj teoretické a praktické možnosti genetickej hudby v muzikoterapii. Inšpirujúce medicínske,
vedecké, filozofické poznatky a myšlienky nájdeme
u Dr. med. Folkera Meißnera z Nemecka, významného svetového odborníka na akupunktúru, prezidenta Nemeckej spoločnosti energetickej a bioenergetickej medicíny. Predstavuje nám tiež programy
a trendy v nemeckej naturálnej medicíne. Aplikáciu
pyramídového modelu akupunktúry v oftalmológii
rozpracovala MUDr. Magdaléna Miklóšová, pričom
jeho precízne a originálne spracovanie je prínosom
nielen pre oftalmológov, ale pre celú modernú medicínu. Doc. RNDr. Vojtech Gajdoš, CSc. a MUDr.
Juraj Gajdoš sa vracajú k problematike geopatogénnych zón a avizujú jej ďalšie exaktné skúmanie. Nezvyčajne vzácnu komplexnú a exaktnú prierezovú
historickú, filozofickú, biologickú a kozmologickú

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 3 a 4, ročník 2016

Prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.
Riaditeľ IPA Slovakia,
Slovenská republika
Profesor UTB Zlín, Česká republika
Ing. Eva Kutejová, CSc.
Odd. biochémie a štruktúrnej biológie,
Ústav molekulárnej biológie SAV,
Bratislava, Slovenská republika
Prim. MUDr. Anna Loskotová
Klinika rehabilitace – Salve centrum,
Vysoké Mýto, Česká republika
LF MU Brno, Klinika popálenin
a rekonstrukční chirurgie, FN BrnoBohunice, Česká republika
LF UK Praha, Preventivní medicína,
Česká republika
Dr. med. Folker Meißner
Prezident Nemeckej spoločnosti pre
energo- informačnú medicínu (DGEIM)
Predseda Nemeckej akadémie energie,
medicíny a bioenergetiky (DAEMBE),
Clinic for Holistic Medicine Dr. Folker
Meissner, Nemecká spolková republika

Prof. MUDr. Ernst Rifgatovič
Muldašev, DrSc.
Riaditeľ Všeruského centra očnej
a plastickej chirurgie, Ufa, Ruská
Federácia
Prof. MUDr. Radik Talgatovič
Nigmatulin
Zástupca riaditeľa pre vedu a výskum
Všeruské centrum očnej a plastickej
chirurgie, Ufa, Ruská Federácia
Prof. Chi‑Chung Peng
Docent a predseda Národnej univerzity
Formosa, Ústav biotechnológie, Huwei,
Yunlin, Taiwan
Prof. Sergej Valentovič Petuchov,
DrSc.
Laureát štátnej ceny ZSSR, akademik
Vedúci laboratória biomechanických
systémov strojného inžinierstva
Výskumného ústavu Ruskej akadémie
vied, Moskva, Ruská Federácia
Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.
h. Prof.
Fakulta zdravotníctva, KLVM
Trenčianská univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, Slovenská republika

MUDr. Teodor Mochnáč, PhD.
Akupunktum, Centrum akupunktúry
a diabetickej nohy, Nitra,
Slovenská republika

Prim. MUDr. Gustáv Solár, PhD.
Prvá klinika akupunktúry a naturálnej
medicíny G. Solára s. r. o., Šamorín,
Slovenská republika

Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.,
FRCP Edin
I. interná klinika, Jesseniova lekárska
fakulta UK a Univerzitná nemocnica
Martin, Slovenská republika

PaedDr. Zlatica Solárová, PhD.
Prvá klinika akupunktúry a naturálnej
medicíny G. Solára s. r. o., Šamorín,
Slovenská republika

–5–

PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
Zástupkyňa riaditeľky IEaSP FF PU
Inštitút edukológie a sociálnej práce
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove,
Slovenská republika
Prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
Klinika stereotaktickej rádiochirurgie
Onkologického ústavu sv. Alžbety,
Bratislava a Vysokej školy zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava,
Slovenská republika
Dr. Stângaciu Stefan
Prezident Apitherapy Consulting &
Trading International Ltd.
Predseda rumunskej a nemeckej
spoločnosti apiterapie
Generálny sekretár Mezinárodnej
federácie apiterapie
Prof. Park Wan Su
Vrchný viceprezident Akom (Asociácie
kórejskej medicíny)
Profesor, oddelenie patologie,
Vysoká škola kórejskej medicíny,
Univerzita Gachon, Kórejská republika
Prof. Kikuji Yamaguchi, PhD.
Výkonný riaditeľ a predseda spoločnosti,
Poľnohospodárska univerzita Yunnan
Kyobashi Chuo‑ku, Tokyo, Japonsko
Jeong Yeonil M. D.
Riaditeľ pre zahraničné vzťahy
Asociácie kórejskej medicíny, Soul,
Kórejská republika

Vedecká rada

Dr. Pil-Gun Kim, K.M.D., PhD.
Prezident Asociácie kórejskej medicíny,
Soul, Kórejská republika

Komplementum

XX. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou, Štúrovo, Slovenská republika

Apitherapia vo svetle epigenomiky
Slovenská akadémia vied, Ústav ekológia lesa, Štúrova 1, 960 01 Zvolen, Oddelenie molekulárnej apidológie,
detašované pracovisko, FCHPT STU, Bratislava, Slovenská republika, e‑mail: tonholit@gmail.com
Motto
„Každé rozumové uvažovanie sa napokon zastaví pri veciach a pojmoch, ktoré už ďalej nemožno definovať
a ktoré nemožno dokázať.“
Blaise Pascal
Vedecké vysvetlenie metód používaných v naturálnej medicíne ako aj v apiterapii obmedzovala dogma
molekulárnej biológie, podľa ktorej vývoj človeka,
jeho zdravie, jeho schopnosti sú vopred determinované v génoch výlučne podľa poradia nukleotidov
v DNA.

katé bázy A, T, C, G v DNA a RNA, ako aj biochemickými zmenami (acetylácia) bielkovín (histónov)
obaľujúcich vlákno DNA v chromozóme.
Moderná naturálna medicína vo svojich liečebných postupoch tiež využíva faktory vonkajšieho
prostredia (napr. Akupunktúra), ktorých liečebný
účinok sa pravdepodobne realizuje cez zmeny na
ľudskom epigenóme. Epigenetické zmeny môžeme
ponímať ako určité anotácie, komentáre alebo modifikácie genómu. Ako akési „akcenty“, chemické
modifikácie „písma“ nukleotidov DNA. Spočiatku
sa zdalo, že epigenetické zmeny na DNA sú vratné,
t. j. že úpravy DNA spôsobené epigenetickými fak‑
tormi nie sú schopné natrvalo zmeniť pôvodný rukopis (DNA), ale iba prístup k rukopisu, t. j. nemôžu
spôsobiť dedičné zmeny, čiže ide o zvláštnu formu mutagénezy. Do epigenetiky vstúpil ďalší hráč
a to je modifikácia cytozínu (C), ktorý sa zmení na
tymín (T) prostredníctvom deaminácie (odstránenie amínovej skupiny), čo môže tiež viesť k trvalým
zmenám v genetickom kóde[4].

Keď sa pozrieme na našu DNA, tak v nej sa nachádza len okolo 2 % informácii, ktoré sa realizujú
v bunkách vyšších organizmov. Prevažná časť nášho
genómu je úsek DNA pripomínajúci tmavú hmo‑
tu, lepšie povedané tmavú či mlčiacu informáciu,
o ktorej vieme, že existuje, ale vieme doteraz pramálo aké informácie pre nás obsahuje. Do kategórie „tmavosť“ či „mlčanlivosť“ by sme mohli zaradiť
aj epigenetické zmeny v našom genóme, vyvolané
epigenetickými faktormi psychickej či duchovnej
povahy. Že by práve tmavá hmota a tmavá energia
vo vesmíre či mlčiaca DNA boli najlepším dokladom superinteligentného projektu vzniku života na
zemi? Zdá sa, že prichádzame k bodu, kedy si uvedomujeme, že tmavých miest v poznávaní vesmíru
a života bude pribúdať čím ďalej, tým viac a veda
nebude nikdy schopná ich vysvetliť. Veda doteraz
nevie vysvetliť príčiny mnohých zázračných uzdravení. Svoju obmedzenosť odbavuje jednoduchým
tvrdením, že verí len v to, čo sa dá vedecky dokázať.
Takže všetci sme veriaci.

Nedávne štúdie naznačujú, že na epigenetických
zmenách vedúcich k transgeneračnej epigenetickej
dedičnosti sa podieľajú dlhé nekódujúce RNA. Je to
najväčšie sústo, ktoré stojí v hrdle súčasnej vedy.
Ukazuje sa, že komplexnosť vyšších organizmov
koreluje viac s relatívnym množstvom nekódujúcich RNA, než s počtom génov kódujúcich bielkoviny[1].

Do akej miery o nás rozhodujú gény, do akej miery
sme ich otrokmi? Odpoveď na túto otázku prináša
epigenetika ako nový pododbor genetiky. Veda stojí
pred problémom, ako premostiť mendelovskú geneticky podmienenú dedičnosť k epigenomike.

Epigeneticky účinné zložky materskej
kašičky

Materská kašička (MK) je považovaná za výnimočnú výživu, aká sa vyvinula v prírode v priebehu
evolúcie zvierat a má rozsiahle použitie v apiterapii
a ľudovom liečiteľstve. Jej liečebné účinky sú odvodené najmä od jej bielkovín[11][12].

Epigenetika skúma vplyv faktorov životného prostredia na zmeny v našom genóme (DNA). Tieto zmeny nespôsobujú zmenu poradia nukletidov v DNA,
ale ide o väzbou metylovej skupiny – CH3 na dusí-

–6–

Apitherapia vo svetle epigenomiky

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 3 a 4, ročník 2016

Assoc. Prof. Ing. Jozef Šimúth, DrSc., Ing. Tatiana Krištof‑Kraková, Ing. Monika Hornická,
Dr. Katarína Bíliková, PhD.

Komplementum

Podstatná časť MK pozostáva z proteínov, ktoré tvoria asi 50 % sušiny. Hlavné bielkoviny MK, označené
ako apalbumíny patria do rodiny proteínov, ktorú
tvorí deväť členov s molekulovou hmotnosťou od
49 do 87 kDa. Apalbumin 1 – 5 tvorí 90 % obsahu
bielkovín RJ[10]. Spoločné rysy fyziologického potenciálu apalbuminov vyjadrujú ich imunomodulačné,
antimikrobiálne, antikarciogénne a antioxidačné
a ďalšie fyziologické vlastnosti. V dôsledku posttranslačnýchch modifikácií každý proteín z rodiny
apalbumin vytvára niekoľko variant, ktoré sú klasifikované ako izoformy. Tieto izoformy apalbuminov
predstavujú novú triedu vysoko špecifických regulačných proteínov, ktoré sa zúčastňujú v epigenetických procesoch včelstva, akými sú vytváranie kást
a zmeny správania sa včiel v priebehu ich života.

čas vývoja. Zistilo sa, že expresia génu pre syntézu
enzýmu metylácie DNA (DNA methyltransferázy –
DNMTs) je nižšia u kráľovnej ako u včely. Inými
slovami, počas larválneho vývoja včely dochádza
k výraznejšej metylácii DNA ako u kráľovnej. Tieto
metylácie zasahujú do regulácie expresie rôznych
génov metabolizmu a bunkovej diferenciácie, ktoré vysvetľujú uvedené rozdiely vo vývoji a vzniku
dvoch kást vo včelstve[3][5][7]. Významnú úlohu v regulácií epigenetických zmien majú predovšetkým
izoformy hlavnej bielkoviny aplbumin 1 tzv. roya‑
lactin[6]a apalbumin 2a[2].
Súčasné možnosti epigenetických metód dávajú reálny predpoklad, že zložky materskej kašičky, najmä bielkoviny, preniknú do medicíny ako antiaging
prostriedky udržujúce vitalitu aj v pokročilom veku.
Multifyziologické účinky apalbumínov, hlavých
bielkovín MK, sú východiskom pre výskum epigenetických systémov aj u ostaných živočíchov vrátane človeka.

V posledných rokoch sa získalo mnoho údajov
o tom, že materská kašička a jej proteiny ovplyvňujú metyláciu DNA a histónov. Žiadny iný biologický
systém neposkytuje také možnosti pre výskum nutričných faktorov ako včely.

Každý organizmus má mnoho vlastných epigenómov,
minimálne jeden pre každú bunku a typ onemocne‑
nia. Preto univerzálny liek nejestvuje, ale existuje
univerzálny systém, ktorého prvky sa snaží aplikovať
vo svojich liečebných postupoch aj naturálna me
dicína.

MK vystupuje v epigenetike v dvoch úlohách.
V prvej sa predstavuje ako model pre spoznanie
obecných zákonitostí epigenetiky. V druhej úlohe vystupuje ako zdroj epigenetických faktorov,
api-epimutagénov, ktoré majú priaznivý účinok na
ľudské zdravie.
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–7–

Apitherapia vo svetle epigenomiky

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 3 a 4, ročník 2016

XX. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou, Štúrovo, Slovenská republika

Komplementum

5. Hunt, B. G., Glastad, K. M., Yi, S. V. and
Goodisman, M. A.: Patterning and regulatory
associations of DNA methylation are mirrored
by histone modifications in insects. Genome
Biol. Evol., 2013, 5, 591–598.
6. Kamakura, M.: Royalactin induces
differentiation and queen honeybees. Nature,
2011, 473, pp. 478–483.
7. Kucharski, R. and Maleszka, R.: Nutritional
control reproductive status in honeybees via
DNA methylation. Science, 2008, 319, 1827–
1830.
8. Page, R. E. Jr. and Peng, C. Y.: Aging and
development in social insects with emphasis on
the honey bee, Apis mellifera L., Exp. Gerontol.,
2001, 36, 695–711.
9. Ribarič, S.: Diet and Aging. Oxid
Med Cell Longev., 2012, 741468. doi:
10.1155/2012/741468.

10. Schmitzova, J., Klaudiny, J., Albert, Š.,
Schröder, W., Schreckengost, W., Hanes, J.
and Šimúth, J.: A family of major royal jelly
proteins of the honeybee Apis mellifera L.
CMLS 54, 1998, 1020–1030.
11. Šimúth, J. and Bíliková, K.: Potential
contribution of royal jelly proteins for health.
Honeybee Science, 2004, 25, 53–62.
12. Šimúth, J., Bíliková, K., Kováčová, E.,
Kuzmová, Z. and Schroeder, W.:
Immunochemical approach to detection of
adulteration in honey: physiologically active
royal jelly protein stimulating TNF‑α release
is a regular component of honey. J. Agric. Food
Chem., 2004, 54, 2154–2158.
editorsky recenzované

Apitherapia vo svetle epigenomiky

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 3 a 4, ročník 2016

XX. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou, Štúrovo, Slovenská republika

–8–

Komplementum

XX. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou, Štúrovo, Slovenská republika

Metóda naturálneho včelárenia podľa Kikuji
Yamaguchi a hodnotenie kvality včelej materskej
kašičky
Prof. Kikuji Yamaguchi, PhD.

Čo je materská kašička

Materská kašička (MK) je sekrečný produkt včiel krmičiek. Je jedinečnou potravou pre larvy včelích kráľovien, ktoré sú kŕmené veľkým množstvom tejto larválnej výživy v špeciálnych materských bunkách. Táto
výnimočná výživa aktivuje morfologický vývoj kráľovnej vrátane zvýšeného rastu a produkcie juvenilného
hormónu, ktorý je nevyhnutný na diferenciáciu a vývoj kráľovnej, ako aj na úplný vývoj jej vaječníkov. Včelia
kráľovná je kŕmená materskou kašičkou po celý svoj život a denne kladie 1500 – 2000 vajíčok niekoľko rokov
(3 – 6 rokov). Z larvy, ktorá je kŕmená nepretržite MK, sa vyvinie kráľovná, kým z lariev kŕmených MK len
prvé tri dni sa vyliahnu včely robotníčky, ktoré žijú v lete priemerne jeden mesiac a v zime 6 mesiacov. Keďže
kráľovná je oveľa väčšia, žije dlhšie a je na rozdiel od ostatných včiel plodná, je tento „nápoj“ považovaný za
mystický.[45][46][47]
V poslednej dobe sa výskum zameriava na štúdium
MK pre jej biologické a farmakologické účinky a tiež
pre požiadavky na jej kvalitu. Hoci nedávne objavy
otvorili novú éru v aplikácii MK, získané výsledky sú
často kontroverzné, pravdepodobne z dôvodu nedostatku jednotnosti použitých materiálov, rôznych
postupov pri odbere vzoriek a rôznych podmienok
produkcie MK. Ďalšími faktormi sú veľký počet experimentálnych podmienok, ako aj rôzne zvieratá
použité na pokusy. Na druhej strane dodnes nie je
celkom objasnená funkcia MK vo vzťahu k samotnej
včele.

a nedostatočná kontrola kvality včelích produktov
a tak ďalej. Medzi ďalšie vážne problémy patrí tiež
zhoršenie kvality včelích produktov v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s včelstvami a nevyhovujúceho prostredia pre včelárenie, čo vedie ku kontaminácii včelích produktov, pretože včelári nevenujú
dostatočnú pozornosť kontrole kvality ako pridanej
hodnoty včelích produktov.[45][46][47] Na účely vyriešenia týchto problémov autor navrhol, že je nevyhnutné pomôcť prírodnému ekologickému chovu
včiel využitím prirodzenej schopnosti včiel, a aby sa
snažili vyrábať vysoko kvalitné produkty, napríklad
výberom vhodného miesta na včelárenie, aby sa zabránilo znečisteniu prostredníctvom zdroja nektáru
a zásobovania vodou, posilnenie výkonnosti včiel
rotáciou v úli a sledovanie kvality včelích produktov.

Vzhľadom na to, že biologická a farmakologická aktivita MK závisí od jej kvality, je nevyhnutné vyvinúť efektívnejší spôsob produkcie MK a kontrolu jej
kvality.[45][46][47]

Na druhej strane včelárenie je v prvom rade odvetvie poľnohospodárstva, takže je nemožné, aby včelárstvo ignorovalo aspekt zvýšenia ziskov zo včelích
produktov. Z tohto pohľadu autor navrhuje ideálne,
naturálne, ekologické včelárenie s cieľom produkcie vysoko kvalitných včelích produktov s pridanou
hodnotou (aj keď s menším ziskom), čím sa zvyšuje príjem a zabezpečenie udržateľnosti včelárstva.
Takže Kikuji Yamaguchiho metóda je založená na
princípe naturálneho včelárenia.

Problémy v bežnom včelárení

Na základe skúseností a viac ako 50 ročnej praxe
včelárenia autor predložil rad vážnych problémov
pri bežnom včelárení, ktoré by mali byť vyriešené na udržateľný rozvoj priemyselného včelárenia
v budúcnosti. Kľúčovými problémami v bežnom
včelárení sú nevhodné prírodné podmienky, zhoršenie produktívnosti kolónií v dôsledku ich preťaženia a nadmerného selektívneho šľachtenia, znížená odolnosť voči chorobám, nevhodné spracovanie
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Návrh Kikuji Yamaguchiho metódy
prírodného včelárstva

6. Pre produkciu MK sú podobné larvy prenesené
do umelých kráľovských buniek – matečníkov.
7. MK je uložená v chladničke pri 2 °C.
8. Počet umelých matečníkov má byť nanajvýš 100,
v úľoch so silným včelstvom môže byť až 120.
9. Frekvenciu otáčania včelieho diela je potrebné
nastaviť na konštantných 25 %.
10. Med a MK sú vždy filtrované vo včelíne.
11. Staré úle a rámy sú likvidované, používajú sa
nové.
12. Používanie antibiotík je zakázané.
13. V zásade je med pripravený z jednej nektárodajnej rastliny.
14. Uprednostňuje sa ranný zber medu pred večerným, med zreje v bunkách úľa. Len štvrté a neskoršie úrody s vysokou čistotou sú považované
za produkt.
15. Med sa nezahusťuje teplom.

Základom Kikuji Yamaguchiho metódy naturálneho včelárenia je úcta k ekológii a k predvídavosti včiel. Na tomto princípe je založený chov včiel,
výber prostredia a usporiadanie zariadenia takým
spôsobom, ktorý udržuje včely zdravé a vitálne po
celú dobu, spôsob spracovania včelích produktov –
MK a medu ako poľnohospodárskych produktov
metódami zachovávajúcimi ich najvyššiu kvalitu.[45]
[46][47]

Predstava o naturálnom včelárení je nasledovná:
„Špecifické včelárenie je také, keď nektárové rastliny sú prirodzene divoko rastúce rastliny, ekológia
a prozreteľnosť včiel sú rešpektované a nie je prípustné surové zaobchádzanie so včelstvami. Okrem
toho sa nepoužíva žiadna umelá výživa, lieky vrátane antibiotík. Namiesto toho je zdravie včiel zabezpečené dobrým životným prostredím a správnym
organizovaním chovu.“

Porovnanie obsahu multiméru MRJP‑1 a 10‑HDA
v MK Kikuji Yamaguchiho metódou a bežným včelárením
Autor porovnal zloženie MK získanej Kikuji Yamaguchiho metódou naturálneho včelárenia v oblastiach s vhodným prostredím pre včelárenie (Qing
Hai Haibei Menyuan) a MK produkovanej za podmienok bežného včelárenia. Tento experiment bol
robený so včelstvami, z ktorých MK nebola braná
počas jedného mesiaca pred začiatkom pokusu.
Po spustení experimentu bola MK odobraná Kikuji
Yamaguchiho metódou po 48 hodinách a metódou
bežného včelárenia po 72 hodinách. Výsledky sú
zhrnuté na Obr. 1.[45]

Podrobnosti o naturálnom včelárení sú uvedené
nasledovne:
1. Je rešpektovaná ekológia a prozreteľnosť včiel.
2. Včely nie sú zneužívané.
3. Včely sú kŕmené prírodným medom a peľom,
a nie umelou výživou, ako je cukrový sirup alebo
potravinová náhrada zo sójových bôbov.
4. Okolo včelínov a úľov sú rozmiestnené kropiace
zásobníky vody pre včely.
5. Med je vždy uložený na chladnom a tmavom
mieste.
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Porovnanie obsahu multiméru MRJP‑1 a 10‑HDA vo vzorkách MK získanej Kikuji Yamaguchiho
metódou naturálneho včelárenia (A) a bežného včelárenia (B).
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A: Kikuji Yamaguchiho metóda naturálneho včelárenia (odobratá po 48 hodinách, s rotáciou); B: bežné včelá‑
renie (odobratá po 72 hodinách bez rotácie).
Na získanie lariev bol do úľa vložený plást bez vajíčok. Po 5 hodinách bol plást vybraný a larvy 24 hodín po vyliahnutí boli umiestnené jednotlivo do
12‑jamkovej kultivačnej platničky s plochým dnom
naplnenej čerstvou MK po 750 mg/jamka. Platnička bola potom umiestnená do inkubačnej komory

a larvičky boli kultivované pri 31 °C. Počas kultivácie MK nebola dodatočne pridávaná. Potom boli
larvy odstránené z jamiek a po opláchnutí vodou
a vysušení filtračným papierom sa merala ich telesná
hmotnosť. Výsledky sú uvedené na Obr. 2 a Obr. 3.
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Obr. 2.

Rast lariev v MK in vitro.
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Larvy robotníc boli umiestnené do 12 jamkovej platničky s plochým dnom naplnenej po 750 mg čerstvej MK.
Platnička sa potom položila do inkubačnej komory a bola kultivovaná pri 31 °C. A. Bodkovaná čiara:
MK odobratá po 48 hodinách. Plná čiara: MK odobratá po 72 hodinách.
Aby sa ďalej potvrdila prítomnosť proteínu zodpovedajúceho 2. maximu (multimér MRJP‑1) v larválnom raste (Obr. 3), bola telesná hmotnosť lariev
Obr. 3.

kultivovaných v MK porovnávaná so vzorkami MK,
ktoré mali rôzny obsah proteínov v 2. maxime.

Rast lariev vo vzorkách MK obohatenej o MRJP‑1 multimér a v MK so zníženým obsahom
MRJP‑1.
(A)
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Porovnanie larválneho rastu, telesnej hmotnosti lariev kultivovaných vo vzorkách MK, ktoré sa líšili v obsahu
proteínov v 2. maxime (A). Rast lariev v MK obohatenej o MRJP‑1 multimér ( ) a MK so zníženým obsahom
MRJP‑1 ( ), čo zodpovedá pravej a ľavej strane v (B) v uvedenom poradí.
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13. účinky podobné pohlavným
hormónom[11][18][25][33]
14. podpora rastu[4][5]
15. prevencia osteoporózy[10][26]
16. ochrana pokožky a tvorba kolagénu[6][16]
17. potláčanie atopie/alergie myší[20]
18. obnova alkoholického poškodenia pečene
u myší[19]

Autor preukázal, že larválny rast včiel bol do značnej miery ovplyvnený obsahom multiméru MRJP‑1.
Autor tiež ukázal, že obsah multiméru MRJP‑1 vo
vodorozpustnej proteínovej frakcii MK sa vo vzorkách produkovaných za rôznych podmienok mení.
Varírovanie obsahu multiméru MRJP‑1 je do značnej miery ovplyvnené spôsobom prípravy MK,
ako je rotácia včelstiev, zber počas 48 hodín od nastavenia matečníkov, skladovanie pri nízkej teplote
a tak ďalej. Výsledky ukazujú, že na udržateľnú inováciu v modernom včelárení a na zaručenie vysokej
kvality MK a ďalších včelích produktov by mali byť
včelstvá dôsledne kontrolované.

Popri týchto fyziologických farmakologických účinkoch autor zistil, že aktivita bola vyššia v materskej
kašičke pripravenej Kikuji Yamaguchiho metódou
naturálneho včelárenia.[45] Okrem vyššie uvedených
účinkov sme zistili, že materská kašička preventívne
pôsobí proti Alzheimerovej chorobe.[7][49]

Záver

Na základe dlhodobých skúseností a včelárskej praxe bola Kikuji Yamaguchiho metóda naturálneho
včelárenia navrhnutá ako ideálne včelárenie budúcnosti. Použitím tejto ideálnej metódy je produkovaná vysoko kvalitná materská kašička s vyšším
obsahom multiméru MRJP‑1 a 10‑HDA. Multimér
MRJP‑1 bol identifikovaný ako základná látka, ktorá ovplyvňuje aktivitu a čerstvosť materskej kašičky. Fakt, že multimér MRJP‑1 je produkovaný iba
včelou a nie je stabilný pri izbovej teplote, dokazuje,
že práve multimér MRJP‑1 je vhodný na kontrolu
kvality materskej kašičky. V nadväznosti na zistenie Šimútha a Bílikovej, ktorí preukázali, že MRJP‑1
(apalbumin 1) je markerom pre pravosť a kvalitu
medu, sme tiež navrhli multimér MRJP‑1 za nového
kandidáta na kontrolu kvality materskej kašičky.

Na základe týchto poznatkov autor navrhuje,
aby bol multimér MRJP‑1 obsiahnutý v MK použitý
ako nové kritérium pre funkčné hodnotenie kvality
a čerstvosti MK než použitie obsahu 10 HDA.[48][50]
Táto myšlienka bola prvýkrát navrhnutá Šimúthom
a Bílikovou v roku 2004.[30] V poslednej dobe, a to
prostredníctvom spoločného výskumu spoločnosti
Japan Royal Jelly a Ústavu ekológie lesa, SAV, tiež
podporujeme návrh, aby bol MRJP‑1 deklarovaný
ako marker pravosti a kvality MK a medu.[1]
Súčasný stav, vedecké potvrdenie fyziologických
a farmakologických účinkov MK
Materskej kašičke sa pripisujú rôzne fyziologické
a farmakologické účinky:
1. protinádorové účinky[36][39][40][41]
2. znižuje krvný tlak[22][23][32][34][38]
3. zvyšuje prietok krvi a má anti-hyperlipidemické
účinky[14][28][43]
4. antibakteriálne účinky[2][3][8][24]
5. podporuje hojenie rán[6][42]
6. antidiabetické účinky[6][17][42]
7. antistresové účinky[21]
8. antioxidačné účinky[12][29]
9. imunomodulačné účinky[20][27][37][44]
10. rast buniek a aktivácia mozgovo-nervového systému[9][15][26][35]
11. zmierňuje únavu[13][31]
12. protizápalové účinky[3][6]
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Súhrn

Predložená práca pojednáva o potenciálnej aktivite včelej materskej kašičky v ochrane hippokampálnych neurónov pred dysfunkciou neurónov indukovanou Aβ‑oligomérmi in vivo.

Kľúčové slová

merne vážny a naliehavý celosvetový problém prekonať Alzheimerovu chorobu.
Rozpustné amyloid beta (Aβ) oligoméry sú stále považované za kauzálny faktor synaptických defektov
a kognitívnej dysfunkcie vrátane poruchy pamäti v skorých štádiách ochorenia.[2][6][8] Transkripcia
sprostredkovaná cAMP-response element (CRE)
je spojená s dlhodobou pamäťou v hippokampe
a zhoršuje sa prítomnosťou Aβ‑oligomérov.[5][7]
Takže pre zdravie mozgu je veľmi dôležité chrániť
hippokampálne neuróny pred negatívnym vplyvom
Aβ‑oligomérov na CRE-sprostredkovanú transkripciu. V tejto súvislosti sa uvádza, že somatostatín

materská kašička, CRE-sprostredkovaná transkripcia, Aβ‑oligoméry, hippokampálne neuróny

Úvod

Alzheimerova choroba (AD) je jedným z najbežnejších typov demencie a globálne sa jej prevalencia odhaduje na 40 miliónov.[5] Toto ochorenie je
predmetom úbytku kognitívnych funkcií súvisiaceho s vekom, pre masívny úbytok nervových buniek
v oblastiach mozgu zvlášť dôležitých pre kognitívne
funkcie vrátane hippokampu a neokortexu. Avšak,
v súčasnej dobe, AD nie je liečiteľná. Ide teda o po-
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pozitívne reguluje expresiu a aktivitu neprilysinu,
ktorý môže degradovať oligoméry v hippokampe
a v mozgovej kôre myší.[4] Avšak, pokiaľ je nám známe, doteraz nie je jasné, či včelia materská kašička
môže chrániť neuróny proti škodlivým účinkom
Aβ‑oligomérov. V súlade s tým náš výskum zameriavame na tieto potenciálne aktivity materskej kašičky súvisiace s anti-demenciou v hippokampálnych neurónoch:
1. aktivita na uľahčenie CRE-sprostredkovanej
transkripcie,
2. aktivita na ochranu pred Aβ‑oligomérmi v súvislosti s poruchou CRE-sprostredkovanej transkripcie a
3. aktivita na zvýšenie expresie génu somato
statínu.

Výsledky a diskusia

V tejto štúdii sme sa snažili preto skúmať, či by
mohla materská kašička vplývať na uvedené aktivity
v hippokampálnych neurónoch. Pre účely ďalšieho
sledovania aktivity materskej kašičky na molekulárnej úrovni sme ju rozdelili na štyri frakcie, ktoré sme
potom použili vo farmakologických testoch.

Výsledky získané z našej farmakologickej štúdie
s hippokampálnymi neurónmi poukazujú na vysoký
potenciálny anti-dementný účinok včelej materskej
kašičky.

Náš výskum ukázal, že v závislosti od koncentrácie
včelia materská kašička uľahčuje CRE-sprostredkovanú transkripciu v kultivovaných neurónoch
hippokampu. Je pozoruhodné, že materská kašička
chráni CRE-sprostredkovanú transkripciu narušenú
Aβ‑oligomérmi. Vysoko lipofilná frakcia materskej
kašičky pravdepodobne obsahuje zložky schopné
prenikať hematoencefalickou bariérou (BBB), a tým
účinnejšie rušiť inhibíciu transkripcie spôsobenej
prítomnosťou Aβ‑oligomérov. Výsledky našich experimentov imunocytochemického testu a kvantitatívnej real-time‑RT‑PCR dokazujú skutočnosť,
že materská kašička a jej lipofilná časť významne
zvyšuje expresiu génu somatostatínu v primárnej
kultúre hippokampálnych neurónov.

Záver

Tieto pozorovania naznačujú, že včelia materská
kašička môže chrániť hippokampálne neuróny
pred škodlivými účinkami Aβ‑oligomérov zvýšením expresie somatostatínu, ktorý slúži ako pozitívny regulátor aktivity neprilysinu, rovnako ako
CRE-sprostredkovanej transkripcie in situ.

Materiál a metódy

Kultúry hippokampálnych neurónov, transfekcia
a testy reportérového génu boli vykonané podľa
postupu uvedenom v literatúre.[3] Stručne povedané, z 18‑dňových gravidných potkanov boli pod
narkózou odobrané embryá, z ktorých boli pitvou
získané hippokampálne tkanivá. Oddelené neuróny
boli nanesené na 48‑jamkové kultivačné platničky.
Po štrnástich dňoch bol do neurónov transfekciou
vložený reportérový plazmid luciferázy svetlušiek
obsahujúci CRE spolu s plazmidom Renilla luciferázy počas 18 hodín, po ktorých boli neurónové
bunky liečené materskou kašičkou v koncentrácii
100 – 400 μg/ml, respektíve bez jej prídavku v prípade kontrolného pokusu. Po 24 hodinách boli neuróny podrobené testu na prítomnosť reportérového génu. Sledoval sa vplyv materskej kašičky alebo
jej lipofilnej frakcie na expresiu somatostatínového
génu v kultivovaných hippokampálnych neurónoch,
na bunkovú imunochemickú reakciu na somatostatín a na množstvo jeho mRNA. Na vyhodnotenie
sledovaného efektu boli kultúry neurónov po experimente kvantitatívne analyzované imunocytometriou s protilátkou proti somatostatínu (Peninsula
Laboratories) a kvantitatívnou real-time-RT‑PCR
v Light Cycler PCR (Roche Diagnostics).
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Súhrn

Popísaný je potenciálny synergický antimikrobiálny efekt včelej materskej kašičky a medu proti orálnym patogénnym baktériám, ako sú Streptococcus mutans a Porphyromonas gingivalis.

Kľúčové slová

ochorenia parodontu je zosilnený subgingiválnym
kameňom, ktorý vyvoláva následné imunologické a enzymatické reakcie a podporuje akumuláciu
nového povlaku. Takže S. mutans má popri tvorbe
zubného kazu aj silnú súvislosť vo vzťahu k ochoreniu parodontu.

materská kašička, med, synergický efekt, Strepto‑
coccus mutans, Porphyromonas gingivalis

Úvod

Periodontitída je zápalové ochorenie, ktoré postihuje periodont, t. j. tkanivá, ktoré obklopujú a podporujú zuby. Sú to alveolárne kosti, periodontálne
väzivo a ďasná. Periodontálne ochorenia vznikajú
vtedy, keď sa ďasná odklonia od zubov v dôsledku
zápalu ako reakcie na zubný povlak.

Periodontálne infekcie sú zvyčajne zmiešané, väčšinou sú spôsobené anaeróbnymi baktériami, ako
napr. Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis). Mikroaerofilná baktéria Actinobacillus actinomycetem‑
comitans (A. actinomycetemcomitans) spôsobuje
zriedkavú formu takzvanej lokalizovanej juvenilnej
parodontitídy.

Zistilo sa, že existuje súvislosť medzi periodontálnym ochorením a kardiovaskulárnymi chorobami,
diabetom mellitus, nízkou hmotnosťou predčasne
narodených detí a osteoporózou. Preto je prevencia
periodontitídy veľmi dôležitá, a to nielen pre ochorenia ústnej dutiny, ale aj pre závažné následné/systémové ochorenia.

Cieľom tejto štúdie bolo objasniť, či materská kašička, med a ich zmes pôsobia antimikrobiálne proti
ústnym patogénom, ako sú napr. S. mutans a P. gin‑
givalis.

Materiál a metódy

Hlavným mikroorganizmom zodpovedným za
vznik zubného povlaku je Streptococcus mutans
(S. mutans), ktorý pôsobením enzýmu glukosyltransferázy produkuje nerozpustný glukán, dextrán.
Subgingiválny kameň, zvápenatený zubný povlak,
vzniká v dôsledku tvorby zubného povlaku. Proces

Pre kultiváciu S. mutans (ATCC25175) bol ako živná pôda použitý BHI bujón, pre P. gingivalis (ATCC
33277) BHI bujón s prídavkom 5 g/l kvasničného extraktu, 10 mg/l hemínu a 1 mg/l vitamínu K. Materská kašička a med (feniklový a yahashi) sú produkty
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Komplementum

Záver

našej spoločnosti JRJ Co. Ltd. Suspenzie testovaných bakteriálnych kmeňov S. mutans a P. gingivalis
boli umiestnené do 96‑jamkových mikroplatničiek
s hustotou 1 × 104 CFU/jamka a 1 × 105 CFU/jamka v danom poradí. S. mutans bol kultivovaný za
aeróbnych podmienok počas 24 hodín, zatiaľ čo
P. gingivalis anaeróbne po dobu 48 hodín pri teplote 37 °C. Rôzne koncentrácie materskej kašičky
a medu boli pridané do každej jamky. Ako pozitívna
kontrola bol použitý ampicilín.

Zubná pasta obsahujúca materskú kašičku a med je
vhodná na prevenciu proti periodontálnym ochoreniam vzhľadom na významný synergický antimikrobiálny efekt materskej kašičky a medu proti patogénom ústnej dutiny, ako sú Streptococcus mutans
a Porphyromonas gingivalis.
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Výsledky a diskusia

Na porovnanie antimikrobiálnej aktivity materskej
kašičky a medu voči testovaným mikroorganizmom
bola stanovená minimálna inhibičná koncentrácia (MICs) v tekutom médiu. V prípade S. mutans
bola MICs materskej kašičky 25 mg/ml, feniklového medu viac ako 100 mg/ml a yahashi medu
100 mg/ml. MICs zmesi materskej kašičky a medu
boli 12,5 mg/ml + 6,25 mg/ml a 12,5 mg/ml +
50 mg/ml. Podobne v prípade patogénu P. gingiva‑
lis MICs materskej kašičky bolo 25 mg/ml a yahashi
medu 100 mg/ml. MICs zmesi materskej kašičky
a medu bola 12,5 mg/ml + 25 mg/ml. Takže v oboch
prípadoch bol pozorovaný významný synergistický
efekt materskej kašičky a medu.
Je známy antimikrobiálny efekt materskej kašičky
proti Staphylococcus aureus[4][6], Pseudomonas ae‑
ruginosa[3][5], Bacillus subtilis, Micrococcus luteus[6],
P. larvae[1][2], ale doteraz nebol popísaný účinok
materskej kašičky proti orálnym patogénnym baktériám ako S. mutans a P. gingivalis. Okrem tohto
zistenia sme tiež preukázali, že hlavný proteín včelej
materskej kašičky apalbumin 1 (MRJP‑1) multimér,
ako aj samotná materská kašička podporujú rast
buniek v závislosti od dávky v oboch fibroblastoch,
ďasien a periodontálneho väziva. To by mohlo znamenať, že materská kašička a MRJP‑1 multimér sú
dôležité na posilnenie parodontu a zabraňujú progresii periodontitídy[7].

editorsky recenzované
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Достижения молекулярной биологии привели к новому пониманию самой жизни: «Жизнь есть партнерство между генами и математикой» (Stewart, 1999). Но какая математика может быть партнером
генов? Оказалось, что матричная математика (математика матричного анализа) является естественным партнером системы генетического кодирования, обладающей свойством помехоустойчивого кодирования информации для передачи ее по цепи поколений в процессах онто- и филогенеза.
Эта математика была заимствована в биоинформатику из технологий цифровой связи, которые решают аналогичную проблему помехоустойчивого кодирования информации на основе
математики матриц. Эта математика позволяет
передачу, например, высококачественных фотографий поверхности Марса на Землю в услови-

ях сильных искажений и ослабления несущего
электромагнитного сигнала, проходящего через
миллионы километров помех. Данные технологии используют так называемое кронекеровское
семейство матриц Адамара, состоящих из 4, 16,
64, … членов.
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Такое же количество членов характеризует алфавиты генетических молекул ДНК: алфавит
4 азотистых оснований (аденин А, цитозин С,
гуанин G, тимин Т); алфавит 16 дуплетов (АА,

1

1

1 −1 −1

1

АС, …); алфавит 64 триплетов (ААА, АСТ, …),
и т. д. Все эти алфавиты взаимно связаны, и они
представляются соответствующими матрицами
кронекеровского семейства:
CCC CCT CTC CTT TCC TCT TTC TTT

CCA CCG CTA CTG TCA TCG TTA TTG
CAC CAT CGC CGT TAC TAT TGC TGT

CAA CAG CGA CGG TAA TAG TGA TGG

CC CT TC TT

ACC ACT ATC ATT GCC GCT GTC GTT

CA CG TA TG

[CT; AG] =

C T
A G

ACA ACG ATA ATG GCA GCG GTA GTG

AC AT GC GT

; [CT; AG](2) =

AA AG GA GG ; [CT; AG](3) =

Эти генетические матрицы имеют глубокие
аналогии с системой Инь–Ян древнекитайской
«Книги перемен», написанной несколько тысяч
лет назад. В ней существует знаменитая таблица
64 гексаграмм в порядке Фу–Си, во многом аналогичная генетической матрице 64 триплетов.
Древние китайцы утверждали, что эта таблица является универсальным архетипом природы. Они ничего не знали про генетический код,
но генетический код оказался сконструированным природой по этой схеме во многих отношениях.

AAC AAT AGC AGT GAC GAT GGC GGT

AAA AAG AGA AGG GAA GAG GGA GGG

Данная статья содержит только два кратких
фрагмента наших работ в области матричной
генетики:
1. доктрину гено-логического кодирования и
генетической логической голографии;
2. тему генетической музыки и музыкальной
терапии.

О гено-логическом коде

Известный генетический код последовательностей аминокислот в белках не может объяснить многие наследуемые явления в живых
организмах, не выводимые из знания последовательностей аминокислот. Мы убеждены,
что параллельно с ним существует также иной
биоинформационный код. Мы выдвигаем и развиваем соответствующую доктрину об этом втором коде, некоторые аспекты которой представлены в данной статье.

Матричная математика системы генетического
кодирования («матричная генетика») и описание
глубоких аналогий этой системы с «Книгой перемен» описаны в книгах С. В. Петухова, изданных
в России и США и выложенных для свободного
чтения на его вебсайте http://petoukhov.com/.

Как известно, новорожденные черепахи и крокодилы сразу после освобождения из яйца ползут
к воде вполне координированными движениями
без всякого обучения со стороны. Эти алгоритмически организованные движения строятся на
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вых белков, мышечных волокон, нейронов и пр.
С этой точки зрения, биологическая эволюция
представляется как процесс самоорганизации
и саморазвития совокупностей биологических
триггерных сетей и систем булевых функций.
Соответственно дарвиновский принцип естественного отбора понимается, прежде всего,
как естественный отбор сетей триггеров вместе
с системами булевых функций для координированной работы данных сетей.

Очевидно, что известный генетический код последовательностей аминокислот в белках не
способен объяснить эти врожденные алгоритмические движения, в которых задействовано
огромное количество мышечных волокон, нервных клеток и других частей тела, работающих
координировано по аналогии с компонентами
компьютера.

С позиций данного подхода, лечебное воздействие на точки акупунктуры связано с перестройкой целой биологической системы булевых функций. Такое точечное воздействие
можно сравнить с кликанием на нужную клавишу компьютера, которое изменяет работу всего
компьютера через автоматическое изменение
состояний большого количества триггеров и их
булево-алгебраических соотношений.

Компьютеры работают на сетях двухпозиционных переключателей (триггерах), каждый из
которых может находиться только в одном из
двух состояния: «да» или «нет». Но в физиологии также давно известен триггеров-подобный
закон «все или ничего» для возбудимых биотканей: нервная клетка или мышечное волокно при
действии различных стимулов отвечают только
по типу «да» или «нет» по аналогии с булевыми
переменными. Точнее, они не реагируют на подпороговые стимулы, а на все надпороговые стимулы они генерируют ответ одной и той же —
максимальной — амплитуды.

В свете этого естественно думать, что генетическая система, которая обеспечивает передачу
логических систем по цепи поколений, также
организована на принципах бинарных чисел и
их алгебры логики. Именно это подтверждено
в наших исследованиях, показавших, что молекулярно-генетическая система тесно связана
с диадическими группами бинарных чисел, булевой алгеброй, спектральной логикой ансамблей
булевых функций и функций Уолша. На этой
математике в технике создаются устройства искусственного интеллекта и помехоустойчивого
кодирования информации (смотри наши публикации на вэбсайте http://petoukhov.com/).

Р. Пенроуз (книга «Тени разума», 1996) в его размышлениях о биологических квантовых компьютерах обращается к тому известному факту,
что тубулиновые белки могут переключаться из
одного состояния в другое подобно триггерам
для обеспечения био-компьютерных функций.
Все эти и другие известные факты свидетельствуют в пользу того, что организм может интерпретироваться как огромная врожденная
сеть триггеров различных типов, которые должны быть связаны с системами булевых функций
и бинарных чисел.

Логическая голография и генетика

Живые организмы обладают квази-голографическими свойствами, которые описывались
многими авторами. Например, немецкий эмбриолог Г. Дриш показал в 1921 году в экспериментах с яйцами морского ежа, что вполне
нормальные личинки могут быть получены из
единичной эмбриональной клетки, содержащей
не более ½ или даже ¼ от целого материала яйца.
Подобные свойства характерны для голограмм:
части голограммы достаточно для восстановления целого голографического образа материального объекта.

Учитывая эти факты, мы предлагаем рассматривать живой организм как генетически наследуемую огромную сеть триггеров различных типов
и различных биологических уровней организации, включая триггерные субсети тубулино-
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координированной работе множества мышечных волокон и нервных клеток. Одноклеточные
организмы, которые не имеют нервной системы
и мышц, прекрасно двигаются удивительно координированными движениями множества ресничек на поверхности клетки также благодаря
врожденным алгоритмам.
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существованием в компьютерах хардвэра и софтвэра).
Э. Шредингер (1944) писал: «… все известное
нам о структуре живой материи заставляет
ожидать, что деятельность живого организма
нельзя свести к появлению обычных законов фи‑
зики…, потому, что его структура отличает‑
ся от всего изученного нами до сих пор в физиче‑
ской лаборатории».

Физическая голография базируется на использовании двух когерентных физических волн.
Но физические волны могут моделироваться
цифровым образом на компьютерах («цифровая
голография»). Японская статья «Голография на
волнах Уолша» (Morita, Sakurai, 1973) об электрических сетях с логическими операциями
в них является пионерской работой, за которой
последовали публикации других авторов. Данная работа была посвящена «волнам Уолша»
(т. е. функциям Уолша), распространяющимся
в электрических сетях с логическими операциями.

Для сравнения напомним, что биологические
энзимы в организме в миллионы раз эффективнее катализаторов в лаборатории. То, что энзим
делает в организме за 1 секунду, эффективный
катализатор в лаборатории может осуществить
только за 200 тысяч лет. Мы полагаем, что такая наследуемая сверхэффективность энзимов
в живых телах определяется далеко не только
законами физики, но также алгебро-логическими алгоритмами гено-логического кодирования,
а потому — в соответствие со Шредингером —
эта сверхэффективность не может быть сведена к обычным законам физики. Если человечество овладеет биологическими технологиями
гено-логического кодирования, то медицина и
многие виды индустрии будут кардинально усовершенствованы.

На основе обнаружения нами связи генетической системы с функциями Уолша, мы развиваем математическую теорию генетической логической голографии. К настоящему времени
создано несколько начальных математических
моделей генетических явлений, например, модель разнообразных повторений в секвенциях
нуклеотидов и модель зиппер-подобной репродукции ДНК.

Отношения музыкальной гармонии
в параметрах молекулярногенетической системы; генетическая
музыка

Функции Уолша и диадические группы бинарных
чисел служат основой так называемой «спектральной логики систем булевых функций»:
которая позволяет создавать цифровые устройства с богатыми возможностями искусственного интеллекта: обнаружением и коррекцией
ошибок; адаптацией к внешнему окружению;
обучению в процессе работы; взаимодействию
с другими цифровыми устройствами и т. д.

Мысли о ключевом значении вибраций в организации мироздания существуют с давних времен.
Например, пифагорейцы думали о музыкальных
интервалах в системе планет и во многом другом. И. Кеплер написал книгу «Гармония мира».
Согласно древним китайцам, музыка присутствует при рождении мира и играет космическую роль: музыка представляет микрокосм,
отражающий структуру Вселенной. Музыка
служила краеугольным камнем в китайской цивилизации, которая является древнейшей из сохранившихся до наших дней. Даже национальная система весов и мер строилась в Древнем
Китае в связи с музыкой, что не имеет прецедентов в истории (Needham, 1962; Еремеев, 2005,
p. 76).

Мы предлагаем использовать в биологии математику «генетической спектральной логики»
в связи с нашей доктриной гено-логического
кодирования. Согласно этой доктрине, живые
организмы обладают не только генетическим
кодом последовательностей аминокислот в белках, но также иной — алгебро-логической —
формой кодирования, которая обеспечивает наследование алгоритмических процессов вдоль
цепи поколений (по аналогии с параллельным
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Квази-голографические свойства мозга (включая ассоциативную память, физиологическую
обработку зрительной информации и пр.) описаны во многих работах (К. Прибрам «Языки
мозга», 1971; и др.).

Комплементум

Задолго до Пифагора древние китайцы утверждали фундаментальную значимость музыкальной гармонии для организации мироздания.
Древние китайцы обладали высочайшей музыкальной культурой. Они использовали музыкальную систему, известную сейчас в Европе
под названием «пифагорейский музыкальный
строй» (или квинтовый строй). В связи с представлением о космическом значении музыки
в Древнем Китае, китайцы предпочитали этот
квинтовый строй равномерно-темперированному строю, который был известен им еще
много веков назад. Эта китайская система была
заимствована Пифагором во многих аспектах
(Needham, 1962, v. 4).

ношениях объемов (а также поверхностей) цилиндра и сферы, вписанной в него. Именно эти
геометрические фигуры с отношением квинты
были выгравированы на его могиле согласно завещанию Архимеда.
Математический строй в музыке представляет
собой набор отношений между частотами соседних нот. Последовательность таких интервальных отношений имеет основное значение
для музыкальной мелодии. Пифагоров строй,
идентичный древнекитайскому строю, является
двухинтервальным с двумя видами интервалов
в нем (тона и полутона). Древние китайцы придавали двухинтервальному (Инь–Ян) характеру
квинтового строя важное значение (этот Инь–
Ян характер отсутствует в равномерно-темперированном строе). Пифагоров строй базируется на отношении квинты 3/2. Вслед за Древним
Китаем пифагорейцы рассматривали числа 3 и
2 как мужское и женское число, которые могут
своим взаимодействием порождать новые музыкальные тоны.

Понятие «квинта» означает отношение 3/2.
Числа 3 и 2 являлись основой древнекитайской
арифметики. Они назывались числами Неба и
Земли соответственно. Здесь можно процитировать классическое произведение китайской
литературы «Весни и Осень» Лю Бу Ве о фундаментальном значении музыки и числах 3 и 2 как
числах Неба и Земли: «Истоки музыки — дале‑
ко в прошлом. Она возникает из меры и имеет
корнем Великое единство. … Музыка покоится
на соответствии между Небом и Землей».

Приведем известную таблицу, которая демонстрирует применение квинты 3/2 для конструирования симметрической последовательности
7 музыкальных нот пифагорова строя. В этой
последовательности отношение частот между
соседними нотами равно квинте 3/2. Соответственно пифагоров строй базируется на геометрической прогрессии с коэффициентом прогрессии 3/2.

Древние греки также придавали экстраординарное значение поиску отношений квинты 3/2
в природных системах в силу их мыслей о музыкальной гармонии в организации мира. Например, Архимед считал высшим достижением
свой жизни обнаружение им квинты 3/2 в отМузыкальная нота
Частота ноты [гц]
Отношение частоты к 293 гц (Ре (D1))

Фа (F)

До (C)

Соль (G)

Ре (D1)

Ла (A1)

Ми (E2)

Си (B2)

87

130

196

293

440

660

990

(3/2)−3

(3/2)−2

(3/2)−1

(3/2)0

(3/2)1

(3/2)2

(3/2)3

Во времена Пифагора этого квинтового 7‑ступенного строя было достаточно. Но двухинтервальные строи (Инь–Ян строи) существуют
также при других количествах ступеней в такой
геометрической квинтовой прогрессии. Точнее,
двухинтервальные строи существуют при коли-

честве ступеней 3, 5, 7, 12, 17, … Эти квинтовые
строи образуют иерархию («матрешку»): набор
звуковых частот строя с меньшим числом ступеней полностью повторяется в наборах звуковых
частот строев с большим числом ступеней.
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3 СТУПЕНИ
260,7

ИЕРАРХИЯ КВИНТОВЫХ ДВУХИНТЕРВАЛЬНЫХ СТРОЕВ
(ЧАСТОТЫ НОТ ОДНОЙ ОКТАВЫ В ГЕРЦАХ)
5 СТУПЕНЕЙ
7 СТУПЕНЕЙ
12 СТУПЕНЕЙ
260,7
260,7
260,7

293,3

293,3

278,4
293,3

347,6

347,6

329,9
347,6

313,2
329,9
347,6

391,1

391,1

391,1

371,2
391,1

439,9

439,9

417,6
439,9

521,4

494,9
521,4

469,8
494,9
521,4

521,4

В Древнем Китае квинтовая музыка успешно
применялась в музыкальной терапии. Это дополнительно интересно, поскольку квинтовые
строи связаны с системой генетического кода,
как показывается в данной лекции.

17 СТУПЕНЕЙ
260,7
264,3
278,4
293,3
297,3
313,2
329,9
347,6
352,3
371,2
391,1
396,4
417,6
439,9
445,9
469,8
494,9
521,4

Генетический код кодирует последовательность
20 аминокислот в белках посредством 64 триплетов, набор которых представляет собой
все возможные комбинации этих четырех букв
(АТС, ТТА, …). Поскольку А = Т = 2, С = G = 3,
то каждый триплет имеет числовое представление в виде произведения количеств водородных
связей содержащихся в нем букв. Например, триплет АСТ представляется числом 2 × 3 × 2 = 12.
Каждый из 64 триплетов представляется одним
из чисел водородных связей 2³ = 8, 2² × 3 = 12,
2 × 3² = 18, 3³ = 27, попарные отношения между
которыми равны квинте 3/2 в разных целых степенях, например, 27/8 = (3/2)³, 18/8 = (3/2)² и т. д.
Соотвественно, каждая молекула ДНК как цепь
водородных связей характеризуется своей собственной последовательностью квинт 3/2 в различных целых степенях.

Г. Лейбниц утверждал, что музыка есть арифметика души, которая вычисляет, сама того не сознавая.
Нами обращено внимание на то, что числа 2 и 3
и отношения квинтовой музыкальной гармонии
внедрены природой в цепи параметров молекул
наследственности ДНК и РНК.
ДНК и РНК содержат последовательности
4 «букв» — азотистых оснований: аденина А,
цитозина С, гуанина G, тимина Т (или урацила
U в РНК). Буквы А–Т и С–G образуют комплементарные пары, связанные 2 и 3 водородными
связями соответственно. Учитывая это, имеется
числовое представление данных букв: А = Т = 2,
С = G = 3. Поэтому можно говорить, что ДНК
представляет собой цепь чисел 3 и 2.

Если в ДНК мы рассматриваем сразу пары соседних триплетов, то ДНК предстает как квинтовая последовательность 7 видов чисел водородных связей: 26 = 64, 25 × 3 = 96, 24 × 32 = 144,
23 × 33 = 216, 22 × 34 = 324, 2 × 35 = 486, 36 = 729.
Попарные отношения в этом наборе чисел рав-
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ны квинте 3/2 в тех же целых степенях, как и
в пифагоровом 7‑ступенном строе:
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Фа
До
Соль
Ре
87
130
196
293
(3/2)−3 (3/2)−2 (3/2)−1 (3/2)0

Ла
440
(3/2)1

Ми
660
(3/2)2

Квинтовые отношения реализуются в ДНК не
только для водородных связей, но также для
ряда других параметров, таких как, например, количества атомов в кольцах пуринов и
пиримидинов (числа 9 и 6 с отношением 3/2)
ил сумм протонов к кольцах комплементарных
азотистых оснований (числа 60 и 40 с отношением 3/2). Цепи этих параметров в ДНК формируют свои собственные последовательности
квинт, которые соответствуют наборам нот
квинтовых строев. Другими словами, природа
создала ДНК как сплетение («косичку») различных последовательностей квинт («квинтовая
полифония ДНК»).

Си
990
(3/2)3

Если, например, частоту 87 Гц ноты «фа» сопоставить числу 64, то все остальные числа указанного набора автоматически будут соответствовать остальным нотам пифагорова строя.
Тогда любую последовательность триплетов
(например, гена инсулина GGC–ATC–GTT–
GAA–CAG–TGT–…) можно однозначно ассоциировать с последовательностью нот из пифагорова строя (генетическая музыка в пифагоровом
строе).

Семейство квинтовых генетических матриц
Давайте вернмся к представлению алфавитов
ДНК в форме кронекеровского семейства матриц, описанных в начале лекции:
CCC

C

A

T

G

CCT

CTC

CAT

CGC CGT

ACC

ACT

ATC

AAC

AAT

AGC AGT GAC

CCA

CA CG TA TG

CAA CAG CGA CGG TAA

TAG

AA AG GA GG

ACA ACG

AC AT GC GT

ATA

CTG

TCT

TCG

CAC

CTA

TCC

TCA

CC CT TC TT

CCG

CTT

ATT

ATG

TAC

TAT

TTC
TTA

TGC

TTT

TTG
TGT

TGA TGG

GCC GCT GTC

GCA GCG GTA

GTT

GTG

GAT GGC GGT

AAA AAG AGA AGG GAA GAG GGA GGG

В этом семействе матриц генетических алфавитов каждый символьный компонент матриц
может быть заменен числом, определенным
его количеством водородных связей (учитывая
A = T = 2, C = G = 3). В результате возникаeт кро-

3
2

2
3

9

6

6

4

6

4

9

6

6

4

9

6

4

6

6

9

некеровское семейство числовых матриц, которые называются квинтовыми, поскольку отношения 3/2 характеризует ансамбли чисел в их
квадрантах, субквадрантах и т. д.
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27
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12

18
8

12
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18

27
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18
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12

18
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18
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8
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18

12
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8
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3
2

9
6
4

27
18
12
8

81 243
54 162
36 108
24 72
16 48
32

Но этот «квинтовый» треугольник был опубликован 2000(!) лет назад Никомахом из Гераса
в его известной книге «Введение в арифметику».
Никомах принадлежал к пифагорейскому сообществу, а его «квинтовый» треугольник известен
на протяжении веков как основа пифагорейской
теории музыкальной гармонии и эсстетики.
В соответствие с этим треугольником были созданы Парфенон и других величие произведения
архитектуры, поскольку архитектура трактовалась как застывшая музыка, а музыка как динамическая архитектура.

…
…
…
…
…
…

Квинтовые генетические матрицы и золотое сечение
Названные квинтовые матрицы имеют скрытую связь с золотым сечением φ = (1 + 50,5)/2 =
1,618… Если из любой квинтовой матрицы извлечь квадратный корень, то результатом будет «золотая» матрица, все элементы которой
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18

8
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12
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18
12

27

12

12

8

8

8

18

12

12

в точности равны золотому сечению в той или
иной целой степени (то есть квинтовые матрицы
имеют «подложку» в форме «золотых» матриц).
Темы «квинта» и «золотое сечение» взаимно
связаны.
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φ

0
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2
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φ−3 φ−1 φ−1 φ1 φ−1 φ1 φ1 φ3

Метрические тензоры, квинтовые и
золотые матрицы

Золотое сечение является математическим символом самовосроизводства на протяжении многих веков (Леонардо да Винчи, И. Кеплер и др.).
Пропорция золотого сечения отмечается многими авторами в различных физиологических
системах: сердечно-сосудистой, дыхательно,
электрической активности мозга и пр. Обнаружение матричной связи между золотым сечением и генетическими матрицами свидетельствует
в пользу молекулярно-генетических корней этих
физиологических феноменов.

Кратко отметим глубокий геометрический смысл
связи между квинтовыми матрицами [3 2; 2 3](n)
и золотыми матрицами [φ φ−1; φ−1 φ](n). Эта связь
сопряжена с понятием «метрического тензора», которое является основным в римановой
геометрии, имеющей множество приложений
в физике. Квинтовые матрицы [3 2; 2 3](n) удовлетворяют определению метрического тензора,
а золотые матрицы [φ φ−1; φ−1 φ](n) оказываются
матрицами базисных векторов в системе отсче-
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ными. Они образуют иерархическое семейство
по аналогии с семейством квинтовых строев.
ИЕРАРХИЯ ФИБОНАЧЧИ-СТУПЕННЫХ (ИЛИ ПЕНТАГРАММНЫХ) СТРОЕВ
(ЧАСТОТЫ НОТ ОКТАВЫ В ГЕРЦАХ)
3 СТУПЕНИ
5 СТУПЕНЕЙ 8 СТУПЕНЕЙ 13 СТУПЕНЕЙ
260,7
260,7
260,7
260,7
281,0
292,4
292,4
292,4
315,1
328,0
328,0
341,3
341,3
341,3
341,3
367,8
382,8
382,8
398,4
398,4
398,4
398,4
429,3
446,8
446,8
446,8
481,4
501,0
501,0
521,4
521,4
521,4
521,4

F
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В каждой из этих золотых матриц отношения
между соседними по величине числами равно
квадрату золотого сечения φ². Кронекеровское
семейство золотых матриц определяет новый —
«золотой» — треугольник из их чисел (подобный квинтовому треугольнику Никомаха):
φ1 φ2 φ3
φ−1 φ0 φ1
φ−2 φ−1
φ−3

φ4
φ2
φ0
φ−2
φ−4

Золотое сечение сопряжено с числами Фибоначчи, которые реализованы в живой природе
в известных законах филлотаксиса (листорасположения), которым посвящены сотни публикаций. Отношение двух соседних чисел из ряда
Фибоначчи стремится к золотому сечению при
движении вдоль ряда в сторону увеличения его
чисел.

…
…
…
…
…

Семейство двухинтервальных квинтовых строев
с количеством ступеней 2, 3, 5, 7, 12, 17, … базируется на алгоритме Пифагора для геометрической прогрессии с коэффициентом 3/2. А существуют ли двухинтервальные строи, если тот же
самый алгоритм Пифагора применить для геометрической прогрессии с коэффициентом φ²:
1, φ², φ4, φ6, …?
Да, такие строи существуют для количеств ступеней в них 2, 3, 5, 8, 13, 21, …, где указанные числа принадлежат ряду Фибоначчи (Fn+1 = Fn−1 + Fn:
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …). Числа Фибоначчи характеризуют многие особенности этих новых строев:
количества ступеней в них, суммы каждого из
двух видов интервалов, и др. По этой причине
данные строи называются Фибоначчи-ступен-

Отношение φ² существует в семействе пентаграм, вписанных друг в друга, как отношение
между сторонами соседних пентаграмм такого
семейства. По этой причине новые строи также называются пентаграммными. Пентаграмма
была символом здоровья у пифагорейцев.
Фибоначчи-ступенные строи были обнаружены
вначале как математические строи в ходе мате-
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матического анализа молекулярно-генетической
системы. Но в силу их очевидной связи с музыкальными квинтовыми строями они привлекли внимание музыкантов Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского,
которые начали изучать их с точки зрения музыкальной гармонии. При этом обнаружились
богатые гармонические характеристики этих
строев и перспективы их применения в композиторском творчестве и музыкальной терапии.

которая популярна во всем мире и имеет корни
в Древнем Китае.
Первый концерт такой генетической музыки Московская консерватория провела
в Вене, Австрия 4 июня 2015 года. Видео фрагментов этого концерта с пояснениями дано
на
вэбсайтах:
http://youtu.be/rB1qi1NtPzw,
http://youtu.be/gagKLDuO9z8.
Второй и третий концерты генетической музыки
Московская консерватория провела в Вене 19 и
20 июля 2016 года. Видео их фрагментов дано на
вэбсайте https://youtu.be/kxxH3‑793WQ.
Среди прочего члены нашего Центра Консерватории создают новый класс музыкальных инструментов на базе генетических Фибоначчи-ступенных строев (http://pentagramon.com/en/).
В Центре создана специальная компьютерная
программа, обеспечивающая звучание генетической музыки при игре на обычном синтезаторе,
соединенном с компьютером.

Здесь можно напомнить, что слуховое восприятие человека охватывает бесконечное множество звуковых частот в диапазоне примерно от
20 гц до 20 кгц. Пифагоров строй выбирает из
этого множества малое количество математически взаимно связанных частот, которые образуют гармонический ансамбль. Но никто никогда
не утверждал, что это — единственно возможный гармонический ансамбль звуковых частот.
По данной причине многие выдающиеся ученые пытались найти новые музыкальные строи:
И. Кеплер, Р. Декарт, Г. Лейбниц, Л. Эйлер и др.
Но в их эпоху не было знаний о генетическом
коде и тензорном анализе, которые позволили
нам обнаружить иерархию Фибоначчи-ступенных строев для музыкального творчества.

Традиционная восточная медицина, музыка и
многие аспекты жизни в Древнем Китае и сопредельных странах базировались на древнекитайской «Книге перемен». Конфуций говорил:
«Продлись мои года долее, я бы 50 из них отдал
изучению «Книги пермен». Нильс Бор избрал
символ Инь–Ян своим персональным гербом.

Во многом в связи с этими новыми строями
Московская государственная консерватория
создала в 2012 году официальный «Центр междисциплинарных исследований музыкального
творчества», одной из задач которого является
развитие генетической музыки как нового направления музыкальной культуры. В частности,
это развитие включает изучение приложений
генетической музыки для музыкальной терапии,

«Книга перемен» и генетические
матрицы

«Книга перемен» посвящена системе символов
Инь и Ян, включая четыре базисных диграммы: старый Ян, старая Инь, молодой Ян, молодая Инь. В этой системе существует знаменитая
таблица 64 гексаграмм в порядке Фу–Си:
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К числу многих аналогий между системой генетического кодирования и схемой «Книга пермен» относятся, в частности, следующие:
Молекулярно-генетическая система

«Книга перемен»

4 азотистых основания ДНК: аденин,
гуанин, цитозин, тимин

4 диграммы базисного значения: старый Ян ( ), старая Инь ( ), молодой Ян ( ), молодая Инь ( ).

T

A

C

G

Третья кронекеровская степень генетической AC GT (3) матрицы четырех
азотистых оснований дает (8 × 8)‑матрицу 64 триплетов

Третья кронекеровская степень
(3)
(2 × 2)-матрицы четырех
диграмм дает (8 × 8)-матрицу 64 гексаграмм

2 и 3 водородные связи соединяют
комплементарные пары оснований
в ДНК: A–T и C–G.

Числа 2 и 3 были основаниями древнекитайской арифметики

В таблице 64 гексаграмм в порядке Фу‑Си каждая гексаграмма состоит из двух триграмм,
которые нумеруют ее строку и столбец и кото-

рые идентичны 3‑разрядным бинарным числам.
Аналогичная ситуация имеет место в матрице
64 триплетов ДНК.
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Г. Лейбниц, считавший себя изобретателем бинарных чисел, был поражен, когда узнал, что китайцы знали их за тысячи лет до него.
Согласно создателю аналитической психологии
Карлу Юнгу, который был знатоком «Книги перемен», ее триграммы и гексаграммы «фиксиру‑
ют универсальный набор архетипов (врожден‑
ных психических структур)». Юнг утверждал,
что активное общение с архетипами подсознания, представленными в системе «Книги перемен», обладает целебной силой. В своей клинике
Юнг лечил людей, обеспечивая им интенсивное
общение с архетипами бессознательного в различных формах (метод амплификации Юнга).
Мы надеемся, что в результате нашей лекции,
где были многообразно представлены архетипы «Книги перемен», слушатели станут здоровее. Описанные строи генетической музыки
также глубоко сопряжены с этими архетипами,
что дает дополнительное основание для их использования в задачах музыкальной терапии.

ной сертификаций на проведение музыкальной
терапии, а также располагает уникальным оборудованием и методиками. В частности, в нем
применяются акустико-музыкальные воздействия на точки акупунктуры.
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В заключение статьи отметим, что по вопросам генетической музыки наш Центр Московской консерватории сотрудничает с московским
«Центром музыкальной терапии и восстановительных технологий» (www.doctor-art.ru,
доктор-мьюзик.рф). Его возглавляет доктор медицинских наук профессор С. В. Шушарджан,
специалист в области рефлексотераии. Он имеет
также высшее музыкальное образование (в прошлом — солист Большого театра). Он является
президентом Европейской академии музыкальной терапии. Его Центр обладает государствен-

редакционно рецензируемых

– 34 –

Древнекитайская «Книга перемен», доктрина гено-логического кода и генетическая музыка

Акупунктура и натуральна медицина, номер 3 и 4, 2016 г.

XX. международный медицинский конгресс по натуральной медицине с междисциплинарным участием, Штурово, Словакия

Komplementum

XX. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou, Štúrovo, Slovenská republika

Staročínska kniha premien, doktrína
genologického kódu a genetická hudba
(slovenská verzia)
Prof. Sergej Valentinovič Petuchov, DrSc.,
Mgr. Elena Sergejevna Petuchova
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Výdobytky molekulárnej biológie priviedli k novému chápaniu samotného života: „Život to je partnerstvo
medzi génmi a matematikou (Stewart, 1999). Ale aká matematika môže byť partnerom génov? Bolo zistené,
že maticová matematika (matematika maticovej analýzy) je prirodzeným partnerom systému genetického
kódovania, ktorý má vlastnosť samokontrolného kódovania informácií na účely ich prenosu z generácie na
generáciu v procese onto- a fylogenézy.
Túto matematiku prevzala bioinformatika z technológií digitálnych spojov, ktoré riešia analogický
problém – odrušovanie kódovania informácií na
základe matematických matíc. Táto matematika
umožňuje napríklad prenos vysokokvalitných fotografií povrchu Marsu na Zem v podmienkach
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1

1 −1 −1

1

1 −1

1

; H2(3) = −1
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1
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Taký istý počet prvkov je charakteristický pre genetické molekuly DNA označované písmenami: označenie písmenami 4 dusíkatých báz (adenín A, cytozín C, guanín G, tymín T); označenie písmenami

16 dvojskrutkovíc (AA, AC …); označenie písmenami 64 tripletov (ААА, АСТ, …), a pod.. Všetky tieto
označenia sú navzájom prepojené a sú príslušnými
maticami kroneckerovskej rodiny:
CCC CCT CTC CTT TCC TCT TTC TTT

CCA CCG CTA CTG TCA TCG TTA TTG
CAC CAT CGC CGT TAC TAT TGC TGT

CAA CAG CGA CGG TAA TAG TGA TGG
ACC ACT ATC ATT GCC GCT GTC GTT

CA CG TA TG

[CT; AG] =

C T
A G

ACA ACG ATA ATG GCA GCG GTA GTG

AC AT GC GT

AAC AAT AGC AGT GAC GAT GGC GGT

; [CT; AG](2) = AA AG GA GG ; [CT; AG](3) = AAA AAG AGA AGG GAA GAG GGA GGG

Tieto genetické matice majú hlbokú analógiu v systéme Jin-Jang staročínskej Knihy premien napísanej pred niekoľkými tisíckami rokov. V nej existuje známa tabuľka 64 hexagramov v reťazci Fu‑Shi,
ktorá je v mnohom analogická s genetickou maticou
64 tripletov. Starí Číňania tvrdili, že táto tabuľka
je univerzálnym archetypom prírody. Nevedeli nič
o genetickom kóde, ale príroda vytvorila v mnohých
ohľadoch genetický kód podľa tejto schémy.

niekto učil. Tieto algoritmicky organizované pohyby spôsobuje koordinovaná činnosť množstva svalových vlákien a nervových buniek. Jednobunkové
organizmy, ktoré nemajú nervový systém a svaly,
sa nádherne pohybujú pozoruhodne koordinovanými pohybmi množstva riasiniek na povrchu bunky
tiež len vďaka vrodeným algoritmom.
Je zrejmé, že známy genetický kód reťazcov aminokyselín v bielkovinách nie je schopný vysvetliť tieto
vrodené algoritmické pohyby, na ktorých sa podieľa
obrovské množstvo svalových vlákien, nervových
buniek a iných častí tela pracujúcich koordinovane,
podobne ako komponenty počítača.

Maticová matematika systému genetického kódovania („maticová genetika“) a opis významných analógií tohto systému s Knihou premien sú opísané
v knihách S. V. Petuchova, ktoré boli vydané v Rusku a USA sú voľne dostupné na jeho webovej stránke http://petoukhov.com/.

Počítače pracujú na báze sietí dvojstavových prepínačov (prepínacích obvodov), z ktorých sa každý môže nachádzať len v jednom z dvoch stavov:
„áno“ alebo „nie“. Ale aj vo fyziológii je dávno známy podobný zákon pre dráždivé tkanivá – „všetko
alebo nič“: nervová bunka alebo svalové vlákno pod
vplyvom rôznych stimulov odpovedajú len podľa
typu „áno“ alebo „nie“ podľa analógie s booleovskou
premennou. Presnejšie povedané, nereagujú na
podprahové stimuly, ale na všetky podprahové stimuly generujú odpoveď s jednou a tou istou – maximálnou amplitúdou.

Tento článok obsahuje len dva krátke fragmenty našich prác v oblasti maticovej genetiky:
1. doktrínu geno-logického kódovania a genetickej
logickej holografie;
2. tému genetickej hudby a hudobnej terapie.

O geno-logickom kóde

Známy genetický kód reťazca aminokyselín v bielkovinách nemôže vysvetliť mnohé následné javy
v živých organizmoch neodvodzované z poznania
reťazca aminokyselín. Sme presvedčení, že paralelne s ním existuje aj iný bioinformačný kód. Navrhujeme a rozvíjame príslušnú doktrínu o tomto druhom kóde, ktorého niektoré aspekty predkladáme aj
v tomto článku.

R. Penrose (kniha Shadows of the Mind, 1994)
vo svojich úvahách o biologických kvantových počítačoch poukazuje na známy fakt, že bielkoviny
tubulínu môžu za účelom zabezpečenia bio-počítačových funkcií podobne ako prepínacie obvody
prechádzať z jedného stavu do druhého. Všetky tieto, ako aj iné známe fakty svedčia v prospech toho,
že sa organizmus môže interpretovať ako obrovská

Ako je známe, novorodené korytnačky a krokodíly sa hneď po vyliahnutí z vajca plazia k vode plne
koordinovanými pohybmi bez toho, aby ich tomu
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obrazu postačuje len časť hologramu materiálneho
objektu.
Kvázi-holografické vlastnosti mozgu (vrátane asociatívnej pamäte, fyziologického spracovania zrakovej informácie a pod.) sú opísané vo viacerých prácach (K. Pribram – Jazyky mozgu, 1971; a iní).

S ohľadom na uvedené fakty navrhujeme skúmať
živý organizmus ako geneticky prenášanú obrovskú
sieť prepínacích obvodov a organizovaných na rôznych biologických úrovniach, vrátane prepínacích
obvodov podsietí bielkovín tubulínu, svalových vlákien a pod. Z tohto pohľadu sa biologická evolúcia
javí ako proces samoorganizácie a samorozvoja súhrnu sietí biologických prepínacích obvodov a systémov booleovských funkcií. Rovnako tak sa darvinovský princíp prirodzeného výberu chápe v prvom
rade ako prirodzený výber sietí prepínacích obvodov spolu so systémami booleovských funkcií potrebných pre koordinovanú činnosť týchto sietí.

Fyzická holografia sa zakladá na využívaní dvoch
koherentných fyzických vĺn. Ale fyzické vlny sa dajú
modelovať digitálnym spôsobom na počítačoch (digitálna holografia). Japonský článok Holografia na
vlnách Walsha (Morita, Sakurai, 1973) pojednávajúci o elektrických sieťach s logickými operáciami je
pionierskou prácou, po ktorej nasledovali publikácie ďalších autorov. Táto práca bola zasvätená „Walshovým vlnám“ (t. j. Walshovým funkciám) šíriacim
sa v elektrických sieťach s logickými operáciami.

Z hľadiska uvedeného prístupu je liečebné pôsobenie na akupunktúrne body spojené s prestavbou
celého biologického systému booleovských funkcií. Také bodové pôsobenie je možné porovnať so
stláčaním potrebného klávesu počítača, ktoré mení
prácu celého počítača prostredníctvom automatickej zmeny stavu veľkého množstva prepínacích obvodov a booleovsko-algebrických korelácií.

Na základe nami odhalených prepojení genetického
systému s Walshovými funkciami rozvíjame matematickú teóriu genetickej logickej holografie. Do súčasnosti bolo vytvorených niekoľko počiatočných
matematických modelov genetických javov, napríklad, model rozmanitých opakovaní v sekvenciách
nukleotidov a model špirálovitej replikácie DNA.

V svetle uvedeného je prirodzené uvažovať o tom,
že aj genetický systém, ktorý zabezpečuje prenos logických systémov prostredníctvom reťaze generácií,
je organizovaný na princípe binárnych čísiel a ich
algebry logiky. Práve toto potvrdzuje náš výskum,
ktorý ukázal, že molekulárno-genetický systém je
tesne prepojený s didaktickými skupinami binárnych čísiel, booleovskou algebrou, spektrálnou logikou súboru booleovských funkcií a Walshových
funkcií. Na základe takejto matematiky sa v technike vytvárajú zariadenia s umelou inteligenciou a odrušovaného kódovania informácií (pozri naše publikácie na webovej stránke http://petoukhov.com/).

Walshove funkcie a diadické skupiny binárnych čísiel slúžia ako základ pre tzv. „spektrálnu logiku systémov booleovských funkcií“, ktorá umožňuje vytvárať digitálne zariadenia s bohatými možnosťami
umelej inteligencie: odhaľovaním a korekciou chýb;
adaptáciou na vonkajšie prostredie; učeniu v procese činnosti; vzájomnej súčinnosti s inými digitálnymi zariadeniami a pod.
V súvislosti s našou doktrínou geno-logického kódovania navrhujeme využívať v biológii matematiku „genetickej spektrálnej logiky“. V súlade s touto
doktrínou obsahujú živé organizmy nielen genetický kód sekvencií aminokyselín v bielkovinách, ale aj
inú – algebro-logickú formu kódovania, ktorá zabezpečuje odovzdávanie algoritmických procesov
po celom reťazci generácií (podľa analógie s paralelnou existenciou hardvéru a softvéru v počítačoch).

Logická holografia a genetika

Živé organizmy majú kvázi-holografické vlastnosti,
ktoré opisovali viacerí autori, napríklad nemecký
embryológ H. Driesch v roku 1921 dokázal v experimentoch so zárodkami morskej ježovky, že z jedinej
embryonálnej bunky obsahujúcej maximálne ½ alebo len ¼ celého zárodku je možné získať úplne normálne larvy. Podobné vlastnosti sú charakteristické
pre hologramy: na obnovu celého holografického

E. Schrödinger (1944) napísal: „… všetko čo je nám
známe o štruktúre živej matérie nás núti očakávať,
že sa činnosť živého organizmu nedá zúžiť na preja‑
vy zvyčajných fyzikálnych zákonov …, preto lebo jeho

– 37 –

Staročínska kniha premien, doktrína genologického kódu a genetická hudba (slovenská verzia)

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 3 a 4, ročník 2016

sieť vrodených prepínacích obvodov rôznych typov,
ktoré musia byť prepojené so systémami booleovských funkcií a binárnych čísel.
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už pred mnohými stáročiami. Tento čínsky systém
prevzal v mnohých aspektoch Pytagoras (Needham,
1962, v. 4).

Na porovnanie pripomenieme, že biologické enzýmy v organizme sú milióny krát efektívnejšie ako
katalyzátory v laboratóriu. To, čo urobí enzým za
1 sekundu v organizme, môže efektívny katalyzátor
v laboratóriu vykonať až za 200 tis. rokov. Predpokladáme, že taká zdedená super efektivita enzýmov
v živých organizmoch je stanovená nielen zákonmi fyziky, ale aj algebro-logickými algoritmami
geno-logického kódovania, a preto – v súlade so
Schrödingerom – táto superefektivita nemôže byť
pripísaná obyčajným zákonom fyziky. Ak si ľudstvo
osvojí biologické technológie geno-logického kódovania, potom medicína a mnohé odvetvia priemyslu
sa kardinálne zdokonalia.

Pojem „kvinta“ označuje pomer 3/2. Čísla 3 a 2 sú
základom staročínskej aritmetiky. Volali ich číslami Neba a Zeme. Tu je možné citovať klasické dielo
čínskej literatúry Jar a Jeseň. Lu Buwei o fundamentálnom význame hudby a čísiel 3 a 2 ako čísiel Neba
a Zeme: „Počiatky hudby siahajú do ďalekej minu‑
losti. Hudba vzniká z metra a jej koreňom je Veľká
jednota. … Hudba sa opiera o súlad medzi Nebom
a Zemou“.
Aj starí Gréci v dôsledku svojich úvah o hudobnej
harmónii a usporiadaní sveta prikladali mimoriadny význam hľadaniu vzťahu kvinty 3/2 v prírodných
systémoch. Napríklad, Archimedes pokladal za najväčší výdobytok svojho života odhalenie kvinty 3/2
vo vzťahu k objemom (ako aj povrchom) valca a do
neho vpísanej gule. Práve tieto geometrické útvary
boli, v súlade so závetom Archimeda, vygravírované
na jeho náhrobnom kameni.

Vzťahy hudobnej harmónie v parametroch
molekulárno-genetického systému;
genetická hudba

Už od dávnych čias existujú názory, že vibrácie
zohrávajú kľúčový význam v organizácii vesmíru.
Napríklad, Pytagorejci uvažovali o hudobných intervaloch v systéme planét ako aj v mnohých iných
oblastiach. J. Kepler napísal knihu Harmónia sveta.

Matematický poriadok v hudbe predstavuje súbor vzťahov medzi frekvenciami susedných tónov.
Pre hudobnú melódiu má základný význam reťazec
takýchto intervalových vzťahov. Pytagorov poriadok, ktorý je identický so staročínskym poriadkom,
je dvoj intervalový s dvoma druhmi intervalov (tónom a poltónom). Starí Číňania pripisovali dvoj
intervalovému (Jin-Jang) charakteru kvintovej postupnosti veľký význam (tento Jin-Jang charakter
chýba v rovnomerne temperovanom ladení). Pytagorov poriadok sa zakladá na vzťahu kvinty 3/2.
Po starej Číne aj Pytagorejci pokladali čísla 3 a 2 za
mužské a ženské čísla, ktoré môžu svojou vzájomnou súčinnosťou vytvárať nové hudobné tóny.

Podľa starých Číňanov bola hudba prítomná pri
stvorení sveta a zohráva kozmickú rolu: hudba
predstavuje mikrokozmos odzrkadľujúci štruktúru
Vesmíru. Hudba bola základným kameňom čínskej
civilizácie – najstaršej civilizácie z tých, čo sa zachovali do našich dní. Dokonca aj národný systém
mier a váh sa zostavoval v starej Číne v spojitosti
s hudbou, čo nemá v dejinách precedens (Needham,
1962; Jeremejev, 2005, s. 76).
Starí Číňania dávno pred Pytagorom pripisovali
podstatný význam hudobnej harmónii pri organizácii vzniku sveta. Starí Číňania mali hudobnú kultúru
na tej najvyššej úrovni. Využívali hudobný systém,
ktorý v súčasnosti poznáme v Európe pod názvom
„Pytagorov hudobný poriadok“ (alebo kvintová postupnosť) V spojitosti s predstavou o kozmickom
význame hudby v starej Číne Číňania uprednostňovali túto kvintovú postupnosť pred rovnomerne temperovaným ladením, ktoré im bolo známe

Uvedieme známu tabuľku, ktorá demonštruje použitie kvinty 3/2 na konštruovanie symetrického
reťazca 7 hudobných tónov Pytagorovho poriadku. V tomto reťazci je pomer frekvencií medzi susednými tónmi rovný kvinte 3/2. V súlade s tým sa
Pytagorov poriadok zakladá na geometrickom rade
s koeficientom radu 3/2.
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Fa (F)

Frekvencia tónu [Hz]
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Pomer frekvencie ku 293 Hz (Re (D1))

Do (C)

Sol (G)

Mi (E2)

Si (B2)

87

130

196

293

440

660

990

(3/2)−2

(3/2)−1

(3/2)0

(3/2)1

(3/2)2

(3/2)3

17, … Tieto kvintové postupnosti vytvárajú hierarchiu („matrijošku“): súbor zvukových frekvencií postupnosti s menším počtom stupňov sa kompletne
opakuje v súboroch zvukových frekvencií s veľkým
počtom stupňov.

HIERARCHIA KVINTOVÝCH DVOJINTERVALOVÝCH POSTUPNOSTÍ
(FREKVENCIE TÓNOV JEDNEJ OKTÁVY V HERTZOCH)
5 STUPŇOV
7 STUPŇOV
12 STUPŇOV
260,7
260,7
260,7

293,3

293,3

278,4
293,3

347,6

347,6

329,9
347,6

313,2
329,9
347,6

391,1

391,1

391,1

371,2
391,1

439,9

439,9

417,6
439,9

521,4

494,9
521,4

469,8
494,9
521,4

521,4

La (A1)

(3/2)−3

V časoch Pytagora takáto kvintová 7‑stupňová postupnosť stačila. Ale dvojintervalové postupnosti
(Jin-Jang postupnosti) existujú aj pri iných počtoch
stupňov v takom geometrickom kvintovom rade.
Presnejšie povedané, dvojintervalové postupnosti existujú pri kvantitatívnych stupňoch 3, 5, 7, 12,

3 STUPNE
260,7

Re (D1)

V starej Číne sa kvintová hudba úspešne využívala v hudobnej terapii. Je to o to zaujímavejšie, lebo
kvintové postupnosti sú spojené so systémom genetického kódu, ako je to uvedené v tejto prednáške.

17 STUPŇOV
260,7
264,3
278,4
293,3
297,3
313,2
329,9
347,6
352,3
371,2
391,1
396,4
417,6
439,9
445,9
469,8
494,9
521,4

na T (alebo uracila U v RNA). Písmená A – T a C – G
vytvárajú komplementárne páry, následne spojené
2 a 3 vodíkovými väzbami. Ak zohľadníme, že existuje číselné vyjadrenie týchto písmen: А = Т = 2,
С = G = 3, môžeme hovoriť o tom, že DNA predstavuje reťazec čísiel 2 a 3.

G. Leibniz tvrdil, že hudba je aritmetika duše, ktorá
počíta bez toho, aby si to sama uvedomovala.

Genetický kód koordinuje reťazec 20 aminokyselín v bielkovinách prostredníctvom 64 tripletov,
ktorých súbor predstavuje všetky možné kombinácie týchto štyroch písmen (АТС, ТТА,…). Keďže
А = Т = 2, С = G = 3, potom každý triplet má číselné
vyjadrenie v podobe vytvorenia množstiev vodíkových väzieb obsahujúcich tieto písmená. Napríklad,
triplet АСТ je predstavený číslom 2 × 3 × 2 = 12.

My sme obrátili našu pozornosť na to, že čísla 2 a 3
a vzťahy kvintovej hudobnej harmónie príroda začlenila do reťazca parametrov molekúl dedičnosti
DNA a RNA.
DNA a RNA obsahujú reťazec 4 „písmen“ – dusíkatých báz: adenína A, cytozína C, guanína G, tymí-
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Ak napríklad frekvenciu 87 Hz tónu fa porovnáme
s číslom 64, potom všetky ostatné čísla uvedeného
súboru budú automaticky zodpovedať ostatným
tónom Pytagorovho poriadku. Potom akýkoľvek
reťazec tripletov (napríklad génu inzulínu GGC –
ATC – GTT – GAA – CAG – TGT – …) je možné
jednoznačne asociovať s postupnosťou tónov z Pytagorovho poriadku (genetická hudba v Pytagorovom poriadku).

Ak v DNA skúmame súčasne dvojice susedných
tripletov, potom sa DNA javí ako kvintový reťazec 7 druhov čísiel vodíkových väzieb: 26 = 64,
25 × 3 = 96, 24 × 32 = 144, 23 × 33 = 216, 22 × 34 = 324,
2 × 35 = 486, 36 = 729. Párové vzťahy sa v tomto súbore čísiel rovnajú kvinte 3/2 v tých istých celých
stupňoch ako je to v Pytagorovom 7‑stupňovom
poriadku:
Fa
Do
Sol
87
130
196
(3/2)−3 (3/2)−2 (3/2)−1

Re
293
(3/2)0

La
440
(3/2)1

Mi
660
(3/2)2

Kvintové vzťahy sa realizujú v DNA nielen pre vodíkové väzby, ale aj pre rad iných parametrov, takých ako je napríklad počet atómov v postupnosti
purínov a pirimidínov (čísla 9 a 6 so vzťahom k 3/2)
alebo pre súhrn protónov v postupnostiach komplementárnych dusíkatých báz (čísla 60 a 40 so vzťahom k 3/2). Väzby týchto parametrov v DNA vytvárajú svoje vlastné reťazce kvínt, ktoré zodpovedajú
súborom tónov kvintových postupností. Inými slovami, príroda vytvorila DNA ako pletenec („vrkoč“)
rôznych reťazcov kvínt (kvintová polyfónia DNA).

Si
990
(3/2)3

Rodina kvintových genetických matíc

Vráťme sa k zobrazeniu písmen DNA vo forme kroneckerovskej rodiny matíc opísaných na začiatku
prednášky:
CCC

C

A

T

G

CCT

CTC

CAT

CGC CGT

ACC

ACT

ATC

AAC

AAT

AGC AGT GAC

CCA

TCT

CA CG TA TG

CAA CAG CGA CGG TAA

TAG

AA AG GA GG

ACA ACG

AC AT GC GT

ATA

CTG

TCC

TCG

CAC

CTA

CTT

TCA

CC CT TC TT

CCG

ATT

ATG

TAC

TAT

TTC
TTA

TGC

TTT

TTG
TGT

TGA TGG

GCC GCT GTC

GCA GCG GTA

GTT

GTG

GAT GGC GGT

AAA AAG AGA AGG GAA GAG GGA GGG

V tejto rodine matíc genetického označenia pomocou písmen môže byť každý symbolický prvok zamenený za číslo, ktoré určuje jeho počet vodíkových
väzieb (ak zohľadníme A = T = 2, C = G = 3). V dô-
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sledku toho vzniká kroneckerovská rodina číselných
matíc, ktoré sa nazývajú kvintové, pretože vzťah 3/2
charakterizujú súbory čísel v ich kvadrantoch, subkvandrantoch a pod.
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Každý zo 64 tripletov je predstavený jedným z čísel
vodíkových väzieb 2³ = 8, 2² × 3 = 12, 2 × 3² = 18,
3³ = 27, medzi ktorými sa párové vzťahy rovnajú
kvinte 3/2 v rôznych celých stupňoch, napríklad,
27/8 = (3/2)³, 18/8 = (3/2)² a pod. Z toho vyplýva,
že každá molekula DNA ako reťazec vodíkových
väzieb je charakterizovaná svojím vlastným reťazcom kvínt 3/2 v rôznych celých stupňoch.

Komplementum
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3
2

9
6
4

27
18
12
8

81 243
54 162
36 108
24 72
16 48
32

Ale tento „kvintový“ trojuholník uverejnil pred
2000(!) rokmi Nikomachos z Gerasy vo svojej známej knihe Úvod do aritmetiky. Nikomachos patril
do spoločenstva Pytagorejcov a jeho „kvintový“
trojuholník je známy už po stáročia ako základ Pytagorovej teórie hudobnej harmónie a estetiky. Podľa tohto trojuholníka bol vytvorený Parthenon a iné
významné architektonické diela, lebo architektúra
bola ponímaná ako strnulá hudba a hudba ako dynamická architektúra.

…
…
…
…
…
…

Kvintové genetické matice a zlatý rez

Uvedené kvintové matice majú skrytú väzbu na
zlatý rez φ = (1 + 50,5)/2 = 1,618… Ak vypočítame
druhú odmocninu z ktorejkoľvek kvintovej matice,
výsledkom bude „zlatá“ matica, ktorej všetky prv-
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ky sa rovnajú zlatému rezu v ktoromkoľvek celom
stupni (t. j. kvintové matice majú „podklad“ vo forme „zlatých“ matíc). Témy „kvinta“ a „zlatý rez“ sú
navzájom prepojené.
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Metrické tenzory, kvintové a zlaté matice

Zlatý rez je v priebehu mnohých rokov matematickým symbolom samoreprodukcie (Leonardo da
Vinci, J. Kepler a iní). Proporciu zlatého rezu zaznamenávajú viacerí autori v rôznych fyziologických
systémoch: srdcovo-cievnom, dýchacom, v elektrickej aktivite mozgu a pod. Odhalenie maticovej
väzby medzi zlatým rezom a genetickými maticami
svedčí v prospech molekulárno-genetických koreňov týchto fyziologických fenoménov.

V krátkosti spomenieme hlboký geometrický zmysel
prepojenia medzi kvintovými maticami [3 2; 2 3](n)
a zlatými maticami [φ φ−1; φ−1 φ](n). Toto prepojenie
je spojené s pojmom „metrický tenzor“ tvoriacim
základ Riemannovej geometrie a s množstvom aplikácií vo fyzike. Kvintové matice [3 2; 2 3](n) vyhovujú
termínu metrického tenzora a zlaté matice [φ φ−1;
φ−1 φ](n) sú maticami základných vektorov vo referenčnom systéme, v ktorom sú tieto tenzory vybudované (pozri v knihe S. V. Petuchova, 2008).

– 41 –

Staročínska kniha premien, doktrína genologického kódu a genetická hudba (slovenská verzia)

Konkrétne, súbor čísiel v každej z týchto kvintových
matíc vytvára kvintový geometrický rad a celý celok
týchto číselných súborov vytvára nasledujúci číselný trojuholník:

Komplementum

HIERARCHIA FIBONACCIHO STUPŇOVITÝCH
(ALEBO PENTAGRAMOVÝCH) POSTUPNOSTÍ
(FREKVENCIA TÓNOV OKTÁVY V HERTZOCH)
3 STUPNE
5 STUPŇOV
8 STUPŇOV 13 STUPŇOV
260,7
260,7
260,7
260,7
281,0
292,4
292,4
292,4
315,1
328,0
328,0
341,3
341,3
341,3
341,3
367,8
382,8
382,8
398,4
398,4
398,4
398,4
429,3
446,8
446,8
446,8
481,4
501,0
501,0
521,4
521,4
521,4
521,4

F
1

A

φ

φ2

E

3

4
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3

G

φ
K

φ

φ

D

φ

B

L

1
H

C

V každej z týchto zlatých matíc sú vzťahy medzi číslami so susednými hodnotami rovné druhej mocnine zlatého prierezu φ². Kroneckerovskú rodinu
zlatých matíc určuje nový – „zlatý“ – trojuholník
z ich čísiel (podobný kvintovému trojuholníku Nikomacha:
φ1 φ2 φ3
φ−1 φ0 φ1
φ−2 φ−1
φ−3

φ4
φ2
φ0
φ−2
φ−4

Zlatý rez je prepojený s Fibonacciho číslami, ktoré
sú realizované v živej prírode v známych zákonoch
fylotaxisa (rozloženia listov) a ktorým sú venované
stovky publikácií. Vzťah dvoch susedných čísel z Fibonacciho radu sa blíži k zlatému rezu pri pohybe
smerom nadol v smere k zväčšeniu jeho čísel.

…
…
…
…
…

Rodina dvojintervalových kvintových postupností
s počtom stupňov 2, 3, 5, 7, 12, 17, … vychádza z Pytagorovho algoritmu pre geometrický rad s koeficientom 3/2. A existujú dvojintervalové postupnosti, ak ten istý Pytagorov algoritmus použijeme pre
geometrický rad s koeficientom φ²: 1, φ², φ4, φ6, …?
Áno, také postupnosti existujú a počty stupňov
v nich sú 2, 3, 5, 8, 13, 21, …, kde uvedené čísla patria k Fibonacciho postupnosti (Fn+1 = Fn−1 + Fn: 1, 2,
3, 5, 8, 13, 21, …). Fibonacciho čísla charakterizujú
mnohé osobitosti týchto nových postupností: počet
stupňov v nich, súčty každého z dvoch druhov intervalov a pod. Z tohto dôvodu sa takéto postupnosti nazývajú Fibonacciho stupňovitými. Vytvárajú
hierarchickú rodinu podľa analógie s rodinou kvintových postupností.

Vzťah φ² existuje v rodine navzájom vpísaných pentagramov, ako vzťah medzi stranami susedných
pentagramov takejto rodiny. Z tohto dôvodu sa
nové postupnosti nazývajú tiež pentagramovými.
Pentagram bol u Pytagorejcov symbolom zdravia.
Na začiatku boli Fibonacciho stupňovité postupnosti objavené počas matematickej analýzy molekulárno-genetického systému ako matematické
postupnosti. V dôsledku ich zjavného prepojenia
s hudobnými kvintovými postupnosťami upútali
pozornosť hudobníkov Moskovského štátneho kon-
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zervatória P. I. Čajkovského, ktorí ich začali skúmať
z hľadiska hudobnej harmónie. Pri tom boli objavené bohaté harmonické charakteristiky týchto postupností a perspektívy ich využitia v kompozičnej
tvorbe a hudobnej terapii.

Prvý koncert takejto genetickej hudby Moskovského konzervatória sa uskutočnil v Rakúsku, vo Viedni 4. júna 2015. Video fragmentov tohto koncertu
s vysvetlivkami sa nachádza na webových stránkach: http://youtu.be/rB1qi1NtPzw, http://youtu.
be/gagKLDuO9z8.
Druhý a tretí koncert genetickej hudby Moskovského konzervatória sa konal vo Viedni 19. a 20. júna
2016. Video ich fragmentov je na webovej stránke
https://youtu.be/kxxH3‑793WQ.
Členovia nášho Centra konzervatória okrem iného otvárajú novú triedu hudobných nástrojov na
základe Fibonacciho stupňovitých postupností
(http://pentagramon.com/en/). V centre bol vytvorený špeciálny počítačový program, ktorý zabezpečuje znenie genetickej hudby počas hry na obyčajnom syntetizátore, ktorý je napojený na počítač.

Tu môžeme pripomenúť, že sluchové vnímanie
človeka zahŕňa nekonečné množstvo zvukových
frekvencií v rozsahu približne od 20 Hz do 20 kHz.
Pytagorova postupnosť vyberá z tohto množstva
malé množstvo frekvencií, ktoré sú matematicky
vzájomne prepojené a vytvárajú harmonický súbor. Ale nikto nikdy netvrdil, že je to jediný možný
harmonický súbor zvukových frekvencií. Z tohto
dôvodu sa mnohí významní vedci pokúšali nájsť
nové hudobné postupnosti: J. Kepler, R. Descartes,
G. Leibniz, L. Euler a iní. Ale v ich epoche neboli
k dispozícii poznatky o genetickom kóde a tenzorovej analýze, ktoré nám umožnili odhaliť hierarchiu
Fibonacciho stupňovitých postupností pre hudobnú
tvorbu.

Tradičná východná medicína, hudba a mnohé aspekty života v starej Číne a susediacich krajinách
vychádzali zo staročínskej Knihy premien. Konfucius hovoril: „Keby som mal k dispozícii viac rokov,
50 z nich by som venoval štúdiu Knihy premien.
Nils Bohr si za osobný erb zvolil symbol Jin-Jang.

Do značnej miery v spojitosti s týmito novými postupnosťami Moskovské štátne konzervatórium
otvorilo v roku 2012 oficiálne Centrum medzidisciplinárneho výskumu hudobnej tvorby, ktorého jednou z úloh je rozvoj genetickej hudby ako nového
smeru hudobnej kultúry. Konkrétne, tento rozvoj
zahŕňa skúmanie aplikácií genetickej hudby v hudobnej terapii, ktorá je populárna na celom svete
a má korene v starej Číne.

Kniha premien a genetické matice

Kniha premien je zasvätená systému symbolov JinJang vrátane štyroch základných diagramov: starý
Jang, stará Jin, mladý Jang, mladá Jin. V tomto systéme existuje známa tabuľka 64 hexagramov v reťazci
Fu‑Shi:
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K mnohopočetným analógiám medzi systémom
genetického kódovania a schémou Knihy premien
patria aj nasledujúce:
Molekulárno-genetický systém
4 základné dusíkaté bázy DNA: adenín,
cytozín, guanín, tymín
T

A

C

G

Kniha premien
4 základné digramy:
starý Jang ( ), starý Jin ( ),
mladý Jang ( ) a mladý Jin ( ).

Tretí kroneckerovský stupeň genetickej
C T (3) matice štyroch dusíkatých báz
A G
vytvára maticu (8 × 8) 64 tripletov.

Tretí kroneckerovský stupeň
(3)
matice štyroch diagramov
vytvára (8 × 8)-maticu 64 hexagramov

2 a 3 vodíkové väzby spájajú
komplementárne dvojice báz v DNA:
А – Т a С – G.

Čísla 2 a 3 sa stali základom staročínskej
aritmetiky.

V tabuľke 64 hexagramov v reťazci Fu‑Shi sa každý
hexagram skladá z dvoch trigramov, ktoré číslujú
jeho riadky a stĺpce a ktoré sú identické s trojmiest-

nym binárnym číslom. Analogická situácia vzniká
v matici 64 tripletov DNA.

– 44 –

Staročínska kniha premien, doktrína genologického kódu a genetická hudba (slovenská verzia)

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 3 a 4, ročník 2016

101

Komplementum

111

110

101

100

011

010

001

000

111

CCC
111111
63

CCT
111110
62

CTC
111101
61

CTT
111100
60

TCC
111011
59

TCT
111010
58

TTC
111001
57

TTT
111000
56

110

CCA
110111
55

CCG
110110
54

CTA
110101
53

CTG
110100
52

TCA
110011
51

TCG
110010
50

TTA
110001
49

TTG
110000
48

101

CAC
101111
47

CAT
101110
46

CGC
101101
45

CGT
101100
44

TAC
101011
43

TAT
101010
42

TGC
101001
41

TGT
101000
40

100

CAA
100111
39

CAG
100110
38

CGA
100101
37

CGG
100100
36

TAA
100011
35

TAG
100010
34

TGA
100001
33

TGG
100000
32

011

ACC
011111
31

ACT
011110
30

ATC
011101
29

ATT
011100
28

GCC
011011
27

GCT
011010
26

GTC
011001
25

GTT
011000
24

010

ACA
010111
23

ACG
010110
22

ATA
010101
21

ATG
010100
20

GCA
010011
19

GCG
010010
18

GTA
010001
17

GTG
010000
16

001

AAC
001111
15

AAT
001110
14

AGC
001101
13

AGT
001100
12

GAC
001011
11

GAT
001010
10

GGC
001001
9

GGT
001000
8

000

AAA
000111
7

AAG
000110
6

AGA
000101
5

AGG
000100
4

GAA
000011
3

GAG
000010
2

GGA
000001
1

GGG
000000
0

111

110

101

100

011

010

001

000

CHYAN

TUI

LI

CHEN

HSUN

KAN

KEN

KUN

111111

111110

111101

111100

111011

111010

111001

111000

110111

110110

110101

110100

110011

110010

110001

110000

101111

101110

101101

101100

101011

101010

101001

101000

100111

100110

100101

100100

100011

100010

100001

100000

011111

011110

011101

011100

011011

011010

011001

011000

010111

010110

010101

010100

010011

010010

010001

010000

001111

001110

001101

001100

001011

001010

001001

001000

000111

000110

000101

000100

000011

000010

000001

000000

111
CHYAN
110
TUI
101
LI
100
CHEN
011
HSUN
010
KAN
001
KEN
000
KUN

– 45 –

Staročínska kniha premien, doktrína genologického kódu a genetická hudba (slovenská verzia)

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 3 a 4, ročník 2016

XX. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou, Štúrovo, Slovenská republika

Komplementum

XX. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou, Štúrovo, Slovenská republika

certifikáciu na výkon hudobnej terapie a má k dispozícii unikátne zariadenia a metodiky. Konkrétne
sa v ňom používajú akusticko-hudobné vplyvy na
akupunktúrne body.

V súlade so zakladateľom analytickej psychológie
Carlom Jungom, ktorý bol znalcom Knihy premien,
jej trigramy a hexagramy „fixujú univerzálny súbor
archetypov (vrodenýcxh psychických štruktúr)“. Jung
tvrdil, že aktívna komunikácia s archetypmi podvedomia uvedenými v systéme Knihy premien má
liečivý účinok. Na svojej klinike Jung liečil ľudí tak,
že im zabezpečoval rôzne formy intenzívnej komunikácie s archetypmi nevedomia (Jungova metóda
amplifikácie). My veríme, že po našej prednášky,
v ktorej boli mnohostranne predstavené archetypy
Knihy premien budú poslucháči zdravší. Aj opísané
postupnosti genetickej hudby sú výrazne previazané s týmito archetypmi, čo dáva dodatočný dôvod
pre ich využitie v plnení úloh hudobnej terapie.

Referencie

1. Darvas, G., Koblyakov, A., Petoukhov, S.,
Stepanyan, I.: Symmetries in moleculargenetic systems and musical harmony.
Symmetry: Culture and Science, 2012, 23, No.
3–4, pp. 343–375.
2. Penrose, R.: Shadows of the Mind: A Search
for the Missing Science of Consciousness.
Oxford: Oxford University Press, 1996, 480 p.
3. Petoukhov, S. V.: Matrix genetics, algebras of
the genetic code, noise-immunity. RCD, 2008,
Moscow, Russia, ISBN 978‑5‑93972‑643‑6
(in Russian), Online: http://petoukhov.
com/matrix-genetics-petoukhov‑2008.pdf.
4. Petoukhov, He.: Symmetrical Analysis
Techniques for Genetic Systems and
Bioinformatics: Advanced Patterns and
Applications. IGI Global: Hershey, USA,
2009, Online: http://www.evernote.com/l/
AFnRwSleQRRMI7PGAKFzZgkUEdMP10
Lv5J0/.
5. Stewart, I.: Life’s other secret: The new
mathematics of the living world. Penguin: NewYork, 1999, USA.

V závere člnku poznamenávame, že v oblasti genetickej hudby naše Centrum Moskovského konzervatória spolupracuje s moskovským Centrom
hudobnej terapie a regeneratívnych technológií
(www.doctor-art.ru, доктор-мьюзик.рф). Vedie ho
doktor medicínskych vied, profesor S. V. Šušardžan,
špecialista v oblasti reflexológie. Má aj vysokoškolské hudobné vzdelanie (v minulosti bol sólistom
„Boľšovo teatra“). Je prezidentom Európskej akadémie hudobnej terapie. Jeho centrum má štátnu

editorsky recenzované
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Energetická a informačná medicína –
medicína budúcnosti
Dr. med. Folker Meißner

Počet pacientov trpiacich rakovinou a chronickými chorobami, ako je cukrovka, permanentne rastie napriek
tomu, že výdavky na výskum a liečbu sú veľmi vysoké. Ako je to možné? Hľadáme nesprávne veci? Áno, alebo
presnejšie: áno, veda hľadá nesprávne. Ak sa na tento problém pozrieme z holistického pohľadu, zvolili by
sme iný prístup a skončili by sme pri energetickej a informačnej medicíne ako medicíne budúcnosti. Dovoľte
mi vysvetliť, prečo.
V súčasnosti je medicína založená na biochemickom modeli, každá jedna reakcia je spojená s molekulami, látkami, hormónmi, DNA atď. Nejaký ten
elektrický prúd smie tiež zohrávať úlohu. Avšak,
ak sa pozrieme napríklad na rýchle zmeny, musíme
konštatovať, že sú prítomné efekty, ktoré nevieme
vysvetliť len v kategóriách bežnej chémie alebo fyziky. James Oschman, priekopník energetickej medicíny, v Gregovom Beckerovom filme „Živý matrix“ („The Living Matrix“, pozn. prekl.) vysvetľuje,
že synchronizácia pohybu baletky, krasokorčuliarky a bežiaceho pantera musí byť vykonaná niečím
iným, než sú elektróny a chemické látky, pretože
reakčný čas týchto fyzikálnych a chemických dejov
je príliš dlhý pre umožnenie rýchlosti zodpovedajúcich reflexov. Okrem iného naznačuje existenciu
poľa, ktoré riadi celý systém.

V druhom kroku musíme uznať pacientov za subjekty vlastnej liečebnej cesty radšej, než ich považovať
za objekty, ktorým môžeme niečo predať. Pacienti
by mali byť podporovaní v prevzatí zodpovednosti
za svoje zdravie a za spôsob života. Toto znamená,
že terapeuti nielen liečia svojich pacientov, ale mali
by vystupovať ako učitelia pomáhajúci svojim pacientom nachádzať skryté možnosti a doteraz nepoužité zdroje. Aj vo veľmi starých zdrojoch Tradičnej Čínskej Medicíny nájdeme rady pre terapeutov,
aby prestali s liečbou, ak pacient zjavne nechce zmeniť svoj spôsob života.
Keď sa pozrieme na chorobu, zistíme, že to nie sú
len príznaky. Za každým príznakom je príčina, prečo je symptóm stále aktívny. Navyše, za každou
príčinou existuje dôvod, prečo táto príčina stále
pracuje. Dovoľte mi vysvetliť to na prípade bolesti
sedacieho nervu. Symptómom je bolesť vyžarujúca
dole do nohy. MRI vyšetrenie ukáže, že dislokovaná
medzistavcová platnička je príčinou bolesti a neurochirurg odporučí chirurgický zákrok. Operácia
možno uľaví bolesti na nejaký čas. Avšak, je tu aj dôvod pre vyskočenú platničku: neúnosný život, ktorý pacient už roky žije. Kým nie je tento základný
problém vyriešený, choroba bude mať tendenciu sa
vrátiť, takže je pravdepodobné, že sa iná platnička
posunie do spinálneho kanála a spôsobí ešte viac
bolesti a väčšie postihnutie.

Podľa môjho názoru jedným z najviac blokujúcich
faktorov je spôsob náhľadu konvenčnej medicíny
na choroby a liečbu. Náš medicínsky systém je založený na štatistike a štatistika je vytváraná pre systém – a funguje dobre v prípade chemickej (alopatickej) liečby. Avšak nefunguje pri metódach, ktoré
nemôžu byť skúmané v dvojito zaslepenom režime
(mimochodom, toto platí aj pre chirurgiu). Pacienti
sú konfrontovaní so štatisticky preukázanými účinkami, takže každý by mal podľa tohto zareagovať,
ako aj prijať vedľajšie účinky – teda vylúčiť akúkoľvek myšlienku na vyliečenie, na úplné zbavenie sa
choroby. Nikto nehľadá udržateľnú liečbu, ktorá
je skutočne „šitá na mieru“. Takže v prvom kroku
sa musíme stiahnuť z tejto chorobnej a štatisticky
orientovanej medicíny a radšej sa prikloniť k individualizovanej medicíne budúcnosti orientovanej na
uzdravenie.

Tu vstupuje do hry energeticko-informačná medicína. Každá choroba začína nesprávnou informáciou
v danom subsystéme (viď Obr. 1). Ak nie je tento
informačný problém vyriešený, nastane funkčné
alebo aj telesné poškodenie, ktoré si vyžaduje čoraz
náročnejšie liečenie a náklady. Kým liečba v ranom
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štádiu môže stáť nejakých 50 €, neskôr v priebehu
choroby zaplatíme 5 000 € alebo až 50 000 €. Nebolo
by efektívnejšie, keby sme liečili chorobu v čo najranejšom štádiu, alebo jej dokonca predišli? Rozhodne áno. Pred vysvetlením, ako to urobíme, by som sa
chcel zamerať na spôsob, ako vidíme svet, pretože
náš individuálny uhol pohľadu je kľúčovým faktorom pre úspešné liečenie, keďže determinuje našu
schopnosť vnímať tie správne veci, alebo vnímať
veci správnym spôsobom.
Obr. 1.

Rád by som tieto zmeny vysvetlil použitím obrázku, ktorý môže byť dešifrovaný rôznymi spôsobmi.
Ak sa pozeráte na Obr. 3, aké číslo vidíte? Sú tu
štyri možnosti: 21, 24, 71 a 74? Aká je vaša voľba?
Ste 21‑čkár alebo 74‑kár? Čokoľvek si vyberiete,
je správne pre vás, ale správna odpoveď ohľadom
perfektného zraku je 74. Ak vidíte 21, 24 a 71, napovedá to, že niečo chýba, že ste špecificky farboslepí
na červenú a zelenú. Za bežných okolností by ste
to nezistili, ale ak sa chcete uchádzať o vodičský
preukaz na lode, mohli by ste byť donútení absolvovať podobné testy. K riadeniu lode na otvorených
vodách potrebujete vedieť, ktoré svetlo je červené
alebo zelené, pretože vám to napovie polohu a smerovanie lode alebo vstup do prístavu. Pri šoférovaní iba na cestách nebezpečenstvo nehrozí, pretože
viete, že sivé svetlo navrchu semafora je to červené.

Každá choroba začína nesprávnou
informáciou

PREVENCIA

LIEČBA

ENERGO-INFORMAČNÁ MEDICÍNA
oblasť nemateriálnej
energie

funkčná
oblasť

morfologická
oblasť

Obr. 3.

Skutočné farebné videnie

cena liečby

energetická
funkčné
nerovnováha →
poruchy
nedostatok energie

morfologické
zmeny

smrť
buniek

Keď sa pozrieme na svet okolo nás, naše oči vytvárajú veľmi špecifický obraz, ale tento obraz je ešte
viac tvorený alebo filtrovaný a upravovaný naším
mozgom. Len 2 % informácií je prijatých cez zrakové orgány, 98 % sú výpočty a modelovanie. Čiže to,
čo vidíme ako jednotlivci, je rozhodne iné, než to,
čo vidí náš sused, napriek tomu, že sa pozeráme na
tie isté predmety (viď Obr. 2). Podobne, ako terapeuti, môžeme vidieť niečo iné, než čo vníma iný terapeut. Neexistuje žiadne správne a nesprávne, sú to
len rozdiely v našom vnímaní.
Obr. 2.

Takže ak ste 74‑kový terapeut, schopný vidieť všetky veci, ktoré sa môžu udiať, ste vysoko kvalifikovaný. Avšak, ak ste 21‑kár, 24‑kár alebo 71‑kár, veľmi
pravdepodobne vám ujde informácia, ktorú vám
pacient ukazuje. V tomto prípade je pre vás skvelé
vedieť o svojej čiastočnej neschopnosti a mali by ste
zvážiť konzultáciu so 74‑kovým terapeutom o jeho
nálezoch, ak si nie ste istý tými svojimi. Nie je problém v pokračovaní liečenia pacientov, ak máte predstavu o tom, čo vám môže uchádzať.

Individuálny pohľad na okolitý svet

Informačná medicína je založená na informácii ako
lieku. Ako môžeme dostať tú správnu informáciu
a kde ju máme dať a nechať pracovať? Každý má zobrazenie v globálnom informačnom poli. Čo potrebujeme vedieť, je „IP adresa“ (alebo iná metafora je
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Obr. 5.

číslo mobilného telefónu) v poli (viď Obr. 4). Hneď
ako vieme adresu alebo číslo, vieme prečítať aj informáciu, ktorá sa tam nachádza. Pochopiteľne aj
naopak, môžeme tam napísať informáciu, aby sme
umožnili telesným systémom prispôsobiť sa a využiť
túto danú informáciu na zbavenie sa blokov v informačnom toku. „IP adresa“ by mala byť čo najprecíznejšia, aby sme zabezpečili to, že riešime výhradne
vybranú osobu. Takže keď používate napríklad radionický systém a hľadáte „Smith“, dostanete tisíce
potenciálnych adries. Ak zvolíte „William Smith“,
je to precíznejšie a dostanete menej výsledkov a keď
zvolíte „William Smith, narodený 10. 12. 1980“, je to
takmer perfektné. Jedine súčasná fotografia by bola
ešte lepšia. To isté platí pre inú osobu, ktorej „IP adresa“ je určite odlišná (viď Obr. 5). Hneď, ako vieme
adresu, dokážeme prečítať informáciu, ktorá je tam
uložená a poslať informáciu na zmene nastavení alebo referenčných bodov. V závislosti od použitého
prístroja sú výsledky niekedy úchvatné, nečakané,
a tým schopné ubezpečiť nás o správnosti postupu. Môžeme napríklad prečítať informácie ako parametre krvného obrazu, k čomu by sme normálne museli vziať vzorky krvi. Môžeme vyhodnotiť,
ako je orgán vzdialený od svojho koherentného stavu, t. j. ako je orgán zdravý a stabilný, bez ultrazvuku
a akejkoľvek invazívnej metódy.
Obr. 4.

Určenie IP adresy druhého človeka
v cloude

Vráťme sa späť k tomu, ako vidíme a vnímame svet,
rád by som doplnil, čo už bolo povedané. Existuje model dvoch hemisfér mozgu zodpovedajúcich
za odlišné veci. O ľavej hemisfére sa hovorí, že je
spojená s fyzikálnym univerzom, ako je logika, vedomé rozhodnutia, poriadok a sebauvedomenie,
s merateľnými dátami ako je čas, hmotnosť, dĺžka,
sila, poloha, sekvencia, príčina, následok. Pravá hemisféra je však spojená s informačným univerzom,
s nemerateľnými vecami ako je kreativita, inšpirácia, intuícia, vzhľad a podvedomá myseľ. Pre pravú
hemisféru neexistuje plynutie času. Ale „čas“ existuje aj v pravom mozgu. V gréčtine nájdeme dva výrazy pre čas: „chronos“ pre plynúci čas (napríklad
použitý v slove chronometer) a „chairos“ pre tie momenty, ktoré popisujeme ako „mali sme sa dobre“
(angl. having a great time, pozn. prekl.). „Chronos“
je zjavne spojený s ľavým mozgom, kým „chairos“ sa
perfektne hodí k pravej hemisfére.

Určenie IP adresy človeka v cloude

Ak cestujeme, pre mozog sú to dve cesty. Prvá je vykonaná ľavou hemisférou, kde viete o svojej polohe,
čase začiatku, predpokladanom príchode, rýchlosti
a smere. Cesta pravej hemisféry je charakterizovaná okolnosťami – vašim úmyslom urobiť si výlet,
vašou motiváciou a zmyslom cesty. Ak použijeme
túto metaforu na liečenie a uzdravenie, môžeme
povedať, že ľavá časť mozgu vie o poškodení, o stave
zotavenia, o momente, kedy je funkcia znovunastolená, kým pravá časť mozgu vie niečo o dôvode vašej
choroby, o účele choroby a o vašej túžbe byť uzdravený, nie len „opravený“. Môžete byť liečený v ľavej
hemisfére (vyriešením základných problémov na
úrovni príznaku a príčiny), ale uzdravenie sa deje
pravou hemisférou (vyriešením problémov na úrov-
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ra toxín spôsobujúci depresiu, alebo či jedinec trpí
depresiou, ktorá vyčerpáva imunitný systém a tak
umožňuje rast húb. Kontrolujeme svoju rovnováhu viac než jedným spôsobom a som presvedčený,
že stabilná nerovnováha (viď Obr. 7) je normou
viac ako homeostáza. Ak pozorujete vaňu s rovnakým množstvom pritekajúcej a odtekajúcej vody,
mohli by ste si myslieť, že stabilná výška povrchu
znamená homeostázu alebo rovnováhu, ale vo vode
je pohyb, dokonca turbulencie. Takže existuje skôr
stabilná nerovnováha než rovnováha.

Pri práci s energo-informačnou medicínou sa snažíme dostať informáciu, ktorú potrebujeme, aby sme
vedeli, čo je zle, kde sa deje dysfunkcia a aké sú dôvody pre zotrvávanie poruchy. Na trhu je niekoľko
nápomocných prístrojov, ktoré nám poskytujú informáciu o hmatateľných a nehmatateľných telesných systémoch, o blokádach informačného toku
a ich príčinách. Jedným z týchto prístrojov je Ti‑
meWaver, radionický systém, ktorý používam denne v mojej ambulancii. TimeWaver používa spojenie
medzi systémom, terapeutom a pacientom, ktoré je
v informačnom poli v dimenziách vyšších ako je
priestor a čas. Takže výmena informácií sa vykoná
v energetickom a informačnom kontrolnom poli.
Obr. 6.

Obr. 7.

Telo je dynamický otvorený systém
STABILNÁ NEROVNOVÁHA

Spektrálna analýza elektrónového poľa

• Otvorený systém
• Nelineárne systémy
• Disipatívne štruktúry

Zaznamenaný marker osoby

M(Entropia) = M(Negentropia)

Spojenie vybraných markerov
z databázy s markerom osoby

*** VŠETKO JE MOŽNÉ ZMENIŤ *** VŠETKO JE MOŽNÉ ZMENIŤ ***

Iný špičkový systém, ktorý tiež denne používam,
je ERI System vyrábaný CMS Swiss, ktorý vykonáva spektrálnu analýzu elektrónového poľa tela
(viď Obr. 6), porovnáva výsledky známe ako klastre
s okolo 200 000 dátovými súbormi a na základe porovnania poskytne informáciu použiteľnú na liečenie. Informácia je liek, ako už bolo povedané. Systém používa veľmi moderný spôsob matematických
algoritmov známych ako vlnová transformácia, ktorá nám umožní merať dynamické biologické deje
v reálnom čase. V každom danom okamihu počas
merania viete, ktorý systém vyžaduje pozornosť,
kde nájdete zápal alebo degeneráciu, ako sú vyvážené charakteristiky kyslosti a zásaditosti, ktoré vírusy, huby a baktérie spôsobili imunologické jazvy,
ktoré sú aktívne a kde aktuálne narúšajú homeostázu alebo – aby sme boli precíznejší – stabilnú nerovnováhu. Zistíte, či jedinec trpí hubou, ktorá vytvá-

Naše telo je orchester subsystémov, ktoré sú
–– otvorené, t. j. interagujú s vonkajškom,
–– nelineárne, t. j. grafy jeho reakcií nie sú rovné
čiary, skôr sú tvarom parabolické, hyperbolické
alebo najmä logaritmické a
–– disipatívne, t. j. potrebuje energiu, aby praco
valo.
Potrebujeme teda iný druh informácií o našom systéme, aby sme pochopili dynamické procesy v našom tele. Ohľadom komplexnosti nášho biochemického tela vieme použiť ako argument, že v našom
tele je okolo 70 biliónov (7 × 1013) buniek, v každej
jednej je viac ako 100 000 (105) chemických reakcií
za sekundu, takže v našom tele je celkovo takmer
1019 (jednotka s devätnástimi nulami) reakcií za sekundu. Neexistuje žiaden technický systém, ktorý
je schopný sledovať tieto reakcie, ale niektoré sú

– 50 –

Energetická a informačná medicína – medicína budúcnosti

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 3 a 4, ročník 2016

ni dôvodu) – inými slovami: neexistuje uzdravenie
bez pravej hemisféry.

Komplementum

schopné sledovať ich výsledky ako proteíny, hormóny alebo neurotransmitéry. Vediac, že hormóny ako
serotonín, dopamín, oxytocín, klotho, adrenalín alebo kortizol sú vylučované žľazami na základe rozhodnutia hypotalamu založenom na spôsobe prežívania nášho života, sme dokonca schopní vyjadriť
sa o emočnej situácii a stave pacientovej psychiky.
V neposlednom rade zostáva dodať, že sme nakoniec schopní odhadnúť pacientovo spojenie s jeho
alebo jej Vyšším Ja a s duchovným svetom. To druhé
je dôležité pre odstránenie karmických vzorcov.
Klasická medicína nemá ani túto možnosť, ani záujem o takéto skúmanie. Energetická medicína bude
teda pravdepodobne špičkovou medicínou, pokiaľ
už ňou nie je.

s duchovným svetom – spirituálnu alebo medicínu
vedomia (viď Obr. 8).

LIEČENIE

Obr. 8.

Huba medicíny budúcnosti

DUCHOVNÁ
MEDICÍNA

ENERGOINFORMAČNÁ
MEDICÍNA

Použitím týchto moderných detekčných systémov
sme schopní čítať dáta z informačného poľa ako
„z cloudu“:
–– krvné parametre, čo by normálne vyžadovalo
odber venóznej krvi
–– stav koherencie orgánov, t. j. ako sú vzdialené od
obvyklého perfektného stavu.

LIEČBA NA FYZICKEJ ÚROVNI

Terapeut používajúci akupunktúru, ako bola učená v roku 800 pred Kristom, vykonáva spirituálnu
medicínu, keďže kľúčom je viac intuícia, snímanie bodov než ich hľadanie. Starí Číňania hovorili: bod je tam, kde majster vpichne ihlu. Majster je
vedený svojim duchovným tímom. Existuje však aj
odpoveď pre tých, ktorí neveria v duchovný svet.
Moderná veda naznačuje zlučovanie dvoch polí:
hypersonického poľa pacienta reprezentovaného
daným bodom a hypersonickým poľom terapeuta,
ktorý má úmysel vzbudiť uzdravenie, a teda nájde bod. Hádam, že všetky druhy naturálnej medicíny sú nejako založené na spirituálnej medicíne,
aj keď sú použité len lieky – v tomto prípade pracuje
esencia rastliny.

Sme tiež schopní napísať informáciu do „cloudu“
očakávajúc, že telo ju zužitkuje, t. j.
–– informáciu o biochemických liečivách („jemný
aspirín“, „chemo online“, „detox skrz svetlo“),
aby sme sa vyhli vedľajším účinkom chemických
látok
–– absentujúca terapia rakovinových buniek cez
prepojené skalárne vlny spájajúce tumor pacienta s jeho vzorkami v Petriho miske; keď sú
bunky v Petriho miske liečené ožiarením alebo
zabité toxínmi, kým generátor skalárnych vĺn
poskytuje neustále prepojenie s tumorom v ľudskom tele, rakovinové bunky v tele sa budú správať tak, akoby boli liečené tak isto, ako tie v Petriho miske a zomrú.
Myslím si, že medicína budúcnosti bude zahŕňať
rôzny typy medicíny. Ako prvé budeme potrebovať,
aby sa na telo orientovaná medicína zaoberala telesným poškodením, poskytla chirurgické zákroky
a lieky pre menšie akútne poruchy. Za druhé budeme mať energo-informačnú medicínu zahŕňajúcu spôsoby, ktoré pokrývajú liečbu aj uzdravenie.
A za tretie, predpokladám, že budeme potrebovať
typ medicíny, ktorá umožní a pracuje cez spojenie

Ako som spomenul už na začiatku tohto článku, počet chronicky chorých pacientov dramaticky rastie.
Použitím modelu symptóm, príčina a dôvod by sme
sa mali pokúsiť nájsť hlboký koreň, dôvod choroby
a potom zmazať starý vzorec. V HOLAR Medicine™
(ktorá je súborom modalít s uvažovaním o príčinách a dôvodoch ochorení špecifickým spôsobom,
ktorú som vyvinul pred niekoľkými rokmi) tento
postup nazývame „prepísanie životného kalendára“
(viď Obr. 9). Niekedy to nie je také ľahké, ale vždy
stojí za to to skúsiť. Dovoľte mi vysvetliť, ako „prepísanie“ funguje.
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Vyčistenie minulých a prítomných
časov

sa veľmi skoro vymažú a zároveň sa predchádza
ďalším rezonanciám. Pacient si môže spomenúť na
udalosť, ale bez akejkoľvek emočnej fixácie alebo
návalu. Každé ochorenie založené na tomto zážitku z detstva má teraz „povolenie“ zmiznúť, pretože
odkaz ochorenia bol uznaný a ocenený. Poslíčková
„choroba“ môže navždy odísť.

REWRITE LIFE CALENDAR

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 3 a 4, ročník 2016

VYMAZAN IE
ENERGETICKÉHO PODPISU

Emócia

UDALOSŤ

KONZULTÁCIA

To bol len jeden príklad na prístup založený na informačnej medicíne. Je ich nespočetne veľa. Ako bolo
vysvetlené vyššie, existujú dokonca prístroje, ktoré
vedia pomôcť v odhalení príčin a dôvodov. Meraním variability tepu vieme posúdiť stres, v ktorom
sa osoba nachádza, a použitím tej istej modality
sa pacienti môžu sami trénovať vo zvyšovaní svojej odolnosti. Je to udržateľná cesta stať sa zdravým
a zotrvať zdravý bez permanentného dohľadu terapeutom.

Emócia

UDALOSŤ
OBNOVA BEZ EMOČNEJ FIXÁCIE

Poďme ale naspäť k traumatizovanému pacientovi.
Aký bol dôvod, že si pacient niesol traumu taký dlhý
čas bez toho, aby si vôbec uvedomil jej prítomnosť?
Každý má svoj vlastný súbor informačného poľa,
ktoré zahŕňa náš aktuálny stav mysle a tie z minulosti, naučené slabosti detstva, vzdelanie, presvedčenia, závislosti a mnoho ďalších (viď Obr. 10).
Z tohto informačného poľa vieme generovať buď
zdravie alebo chorobu, je to len spínač, ktorý treba
prepnúť. V HOLAR Medicine™ sa snažíme naučiť
pacienta nájsť spínač a prepnúť ho smerom k zdraviu a šťastiu. Tisíce pacientov to úspešne urobilo,
takže by som povedal, že to funguje. Avšak, aby boli
terapeuti schopní viesť pacientov týmto spôsobom,
musia získať zopár nových vlastností. Normálne
školení lekári alebo liečitelia, t. j. školení len v spôsobe myslenia v zmysle klasickej medicíny, nie sú
jednoducho nevyhnutne svojím profesným vzdelaním kvalifikovaní. Je tu ešte niekoľko vecí na učenie,
najmä s ohľadom na osobný vývoj terapeuta. Každý terapeut budúcnosti sa musí podrobiť nejakému
hlbšiemu vzdelaniu a výcviku založenému na prepojenom myslení, fuzzy logic, holistických uhloch
pohľadu, transpersonálnej psychológii, spirituálnom liečení atď.

Keď príde pacient uvádzajúci príznaky, ktoré má
dlhý čas, tieto majú pravdepodobne pôvod deformácie energetického poľa v detstve alebo ranej adolescencii. Snažím sa zistiť, ktoré emócie sú spojené s príznakmi (ako hnev, závisť/nie dosť dobrý/á,
opustenie, strach alebo smútok). Spomína si pacient(ka) na dobu alebo udalosť, kedy cítil(a) tie isté
emócie v minulosti? Pravdepodobne pacient(ka)
povie príbehy, ktoré zažil(a) so veku 14 alebo 15 rokov. Pýtam sa na podobné udalosti, ktoré sa stali
ešte skôr v ich živote a pacienti si častejšie spomenú na traumatické zážitky siahajúce do raného detstva, do doby, keď mali 4 alebo 5 rokov alebo menej.
Teraz použijeme techniky ako NLP, HOLAR-EFT
(špeciálny typ EFT dopĺňajúci EFT budúcnosťou
a afirmáciami a cvičeniami zameranými na uzdravenie) alebo Matrix Reprinting na vyčistenie emočnej alebo energetickej signatúry traumy(tráum)
v danom špecifickom bode časovej osi, keď sa stala
prvýkrát – môže to byť dokonca moment, keď bol
pacient v stave embrya. Ak sa mi podarí pomôcť pacientovi zbaviť sa tejto informácie, všetky rezonancie založené na tomto špecifickom zážitku z detstva
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Obr. 10. Individuálny súbor informačného poľa

VIERA

Obr. 11. Osobný vývoj

posad
nutosť
LOGIKOU

TERAPEUTI 2020+
PREMENA

INFORMAČNÉ POLE
POKORA

CHOROBA

ZDRAVIE
Ja™

V minulosti boli terapeuti experti, ľudia za nimi
chodili pre pomoc alebo profesionálnu radu. V súčasnosti sú pacienti viac informovaní o svojich
problémoch, niekedy sú vydesení článkami, ktoré
našli na internete, niekedy uvedení do omylu reklamnými výrokmi. Rozhodne majú závažné otázky na svojich terapeutov a je na týchto terapeutoch,
aby boli pripravení adekvátne odpovedať. Takže
okrem zdravého sebavedomia postaveného širokou
bázou na vedomostiach vo svojom odbore je jednou
zo základných charakteristík moderného terapeuta
ďalšie holistické vzdelanie. Navyše sa do zoznamu
dostáva ďalšia vlastnosť, a to pokora. Keď pracujeme
s uzdravovaním, ako terapeuti by sme mali vedieť,
že to nie sme my, kto uzdravuje, ale je to duchovná
sila. Preto je pokora nevyhnutná na to, aby táto sila
nastúpila a prebrala kontrolu v procese uzdravenia.
Pre úplné porozumenie, čo sa deje a pre podporu
pacientov najlepším možným spôsobom, by sa mali
terapeuti podrobiť vlastnej transformácii z dobre
vyškoleného lekára alebo liečiteľa na holisticky skúseného, sústredeného, duchovného učiteľa pacientov podobného šamanovi. Obr. 11 ukazuje súhrnne
štyri úrovne vývoja terapeutov budúcnosti.

Hneď ako terapeut dosiahol stav 4 (transformáciu),
konečne simultánne zosobní charakteristiku lekára,
kňaza a liečiteľa, ktoré mu umožnia spojiť sa s pacientom na dôvernej vedomej úrovni (viď Obr. 12).
Spolu s pacientovým úmyslom uzdraviť sa je teraz
magický súbor predpokladov k uzdraveniu kompletný. Nezáleží na metóde energo-informačnej medicíny, ktorú si terapeut zvolí, uzdravenie sa hneď
začne a problémy sa vyriešia. Prepojenie medzi vedomím terapeuta a pacienta bude podľa psychológa
S. Wolinskiho, ktorý povedal: „Vedomie je riedidlo
na lepidlo tvojich problémov“, stačiť.
Obr. 12. Moderný terapeut: lekár – kňaz –
liečiteľ

VEDOMIE
A DÔVERA

ZÁMER

LIEČITEĽ
LEKÁR

KŇAZ

PACIENT
UVEDOMENIE JE RIEDIDLO
NA LEPIDLO TVOJICH PROBLÉMOV
(S. Wolinsky)
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Medicína budúcnosti špeciálne pre pacientov trpiacich chronickými chorobami holisticky pokryje
telo, myseľ a ducha. A navyše, aj pacientov spoločenský vklad a duchovné spojenie budú považované za hlavné faktory holistického zdravia dopĺňajúce počet hlavných subsystémov na päť. (Svetová
zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako „stav
kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody“

a nielen ako „stav neprítomnosti choroby a slabosti“.
pozn. prekl.) V spektre klasickej medicíny neexistuje
disciplína schopná pracovať súčasne na tele, mysli,
duši, sociálnom vklade a spirituálnom prepojení,
ale energo-informačná medicína toho schopná je.
Takže energo-informačná medicína je medicínou
budúcnosti.
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Pyramídový model v akupunktúre a oko
MUDr. Magdaléna Miklósová

NZZ – očná ambulancia, Hodská 3160/101, 924 01 Galanta, Slovenská republika,
e‑mail: miklosovamagdalena@gmail.com
Autorka prezentuje potencionálne možnosti aplikácie pyramídového modelu v oftalmológii. Analýza horizontálnych a vertikálnych vzťahov pyramídového modelu v akupunktúre z pohľadu oftalmológa nadväzuje na pilotnú štúdiu, v ktorej bol prezentovaný pyramídový model orbity.

Kľúčové slová

Obr. 1.

pyramídový model v akupunktúre, zrakový orgán,
naturálna medicína, energo-informačný systém

Akupunktúrny pyramídový model

Úvod

Komplexný dynamický pyramídový model v akupunktúre predstavuje integrujúci model usporiadania vzájomných vzťahov meridiánov, elementov,
tripletov a iných zložiek energo-informačného systému[6]. Pyramídový model v akupunktúre ako univerzálny model, ktorý zasahuje do viacerých oblastí
naturálnej medicíny, bol podrobne opísaný jeho autormi[4]. Následne bola publikovaná detailná analýza horizontálnych aj vertikálnych vzťahov pyramídového modelu[5][8].

Pyramídový model v oftalmológii

Orbity – modrá pyramída (štruktúry orbity: cievy, zrakový nerv, očná guľa, okohybné
svaly a koža mihalníc predstavujú meridiány:
CO – cor, VU – vesica urinaria, HE – hepar,
VE – ventriculus (v mieste prechodu stredovej
zvislej osi pyramídy cez jej základňu je najviac
úponov okohybných svalov– 5 – 8 mm od limbu
rohovky) a IC – intestinum crassum – sú znázornené na stredovej zvislej osi pyramídy) –zelená pyramída – „pyramída v pyramíde“ (očná
guľa predstavuje meridián HE, na vrchole pyramídy retinálne cievy predstavujú meridián CO,
meridián VU prezentuje sklovec (98 % tvorí
voda), svaly dúhovky predstavujú meridián VE
a epitel rohovky meridián IC (epitel rohovky
a koža majú rovnaký embryonálny pôvod), horizontálnu rovinu pyramídy tvorí dúhovka, ktorá
je ďalším mikrosystémom).

Aplikácia pyramídového modelu v oftalmológii
bola prezentovaná v súvislosti sledovania účinku
akupunktúry na hodnoty vnútroočného tlaku[2].
Uvedená pilotná štúdia analyzuje štrukturálne aj
funkčné vzťahy akupunktúrneho pyramídového
modelu v rozsahu orbity (očný bulbus a prídavné
orgány oka). Pyramídový model orbity predstavuje
potencionálne možnosti usporiadania vzájomných
vzťahov elementov, meridiánov a pri možnej existencii fraktálneho princípu[6] sa znázorňuje aj ďalšia,
menšia pyramída (Obr. 1).

Horizontálna rovina pyramídového modelu

Zrakový orgán je komplexnejší, vytvára zrakový
systém. Okrem očnej gule a akcesórnych očných
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orgánov patrí k nemu zraková dráha (nervus oti‑
cus, chiasma opticum, tractus opticus, corpus ge‑
niculatum laterale, radiatio optica, zraková kôra)
aj okohybný systém (kôrové a subkortikálne centrá,
nukleárna a infranukleárna časť, okohybné svaly)[1]
[3]
. Celý zrakový orgán ako celok tvorí horizontálnu
rovinu – bázu ďalšej pyramídy (Obr. 2).

Obr. 3.

Horizontálna rovina pyramídového
modelu – extrakraniálne ohraničenie

Štruktúry zrakového orgánu – vľavo:
schematické znázornenie (tvoria
horizontálnu rovinu pyramídového
modelu).
Visual cortex
Radiatio
optica

Tractus
Chiasma
N. opticus

Čísla 1 až 8 označujú projekciu YIN a YANG zreťazení (Z) univerzálneho oktagramu a sú v blízkosti akupunktúrnych bodov (1 – YIN Z sa projektuje do lokalizácie TM17, vľavo: 2 – YANG Z
do VF19, 3 – YANG Z do VF7 a 4 – YIN Z
do VF1, 5 – YANG Z pod glabelu, vpravo: 6 –
YIN Z do VF1, 7 – YIN Z do VF7 a 8 – YANG Z
do VF19.

Corpus
geniculatum
laterale

Bulbus oculi

Obr. 4.

Zrakový orgán
–– očná guľa (bulbus oculi)
–– prídavné orgány (organa oculi accessoria)
–– zraková dráha (ophthalmocephalon):
nervus opticus
chiasma opticus
tractus opticus
corpus geniculatum laterale
primárne zrakové centrum
radiatio optica
tractus geniculocalcarina
zraková kôra – fissura calcarina
–– okohybný systém
kôrové, subkortikálne centrá
nukleárna, infranukl. časť
okohybné svaly

Horizontálna rovina pyramídového
modelu
Rotačný
mikrosystém
hlavy – RMH

Pyramída,
vrchol
nad TM20

Vľavo: perikraniálny rotačný mikrosystém (zreťazenia YIN tvoria meridiány LP – lien pancreas, PU – pulmo, TC – tricalorium, PE –
pericard – 1, 4, 6, 7 a zreťazenia YANG tvoria
meridiány IT – intestinum tenue, VF – vesica
fellea, RE – ren, VU – vesica urinaria – 2, 3, 5,
8) – vpravo hore: rotačný mikrosystém hlavy –
RMH a dole: schéma extrakraniálnej pyramídy.

Horizontálnu rovinu pyramídového modelu po
obvode hlavy ohraničuje: interpupilárna línia –
vpredu, orbitosuprameatálna línia – po stranách
a horizontálna línia nad protuberancia occipitalis
externa – vzadu. Po spojení týchto línií a premietnutí univerzálneho oktagramu dostaneme subtyp
rotačného mikrosystému hlavy – perikraniálny rotačný mikrosystém, ktorý ako jeden z TST (Taktil-

Intrakraniálny priebeh zrakovej dráhy a ďalšie štruktúry zrakového orgánu sú ďalej sledované a znázornené na rezoch MR‑zobrazení hlavy (magnetická
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Obr. 2.

ný Solárov test) možno používať v akupunktúrnej
diagnostike aj liečbe (Obr. 3 a Obr. 4). Pohľad na
extrakraniálnu pyramídu s vrcholom nad akupunktúrnym bodom TM20 je znázornený na Obr. 4.

Komplementum

rezonancia). Na axiálnom – orbitooccipitálnom
reze MR‑zobrazení hlavy (Obr. 5) je intrakraniálny pohľad na horizontálnu rovinu pyramídového
modelu: očný bulbus, nervus opticus, chiasma op‑
ticum, primárne zrakové centrum, zraková kôra
v occipitálnom laloku. Horizontálna rovina tvorí
základňu pyramídy. Štruktúry vertikálnej roviny pyramídového modelu sa znázorňujú na sagitálnom
reze MR‑obrazu mozgu. Po zakreslení magického,
egyptského trojuholníka s charakteristickým pomerom strán 3 : 4 : 5 a doplnení celej klasickej pyramídy
dostaneme schematický obraz pyramídového modelu zrakového orgánu (Obr. 6 a Obr. 7).
Obr. 5.

Obr. 6.

Obr. 6 Klasický, egyptský trojuholník
s pomerom strán 3 : 4 : 5 – MRI mozgu –
sagitálny rez: žltá vodorovná línia –
horizontálna rovina pyramídového
modelu, prerušovaná vertikálna línia –
vertikálna rovina/os pyramídového
modelu.

Obr. 7.

Obr. 7 Pyramídový model zrakového
orgánu – MRI mozgu – sagitálny rez

Horizontálna rovina pyramídového
modelu – intrakraniálny pohľad,
MR‑zobrazenie hlavy: axiálny –
orbitooccipitálny rez.

Žltá vodorovná línia – horizontálna rovina –základňa pyramídy, prerušovaná vertikálna línia –
vertikálna os s meridiánmi (CO – cor – na vrchole pyramídy, VU – vesica urinaria – na rozhraní
strednej a hornej tretiny vertikálnej osi, HE –
hepar – na rozhraní dolnej a strednej tretiny,
VE – ventriculus – v úrovni základne, IC – intestinum crassum – v podzemnej časti vo vzdialenosti ⅓ dĺžky nadzemnej časti vertikálnej osi).
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mieste sa nachádza corpus callosum a o niečo nižšie
diencephalon (thalamus, corpus geniculatum latera‑
le – primárne zrakové centrum, hypothalamus, epifýza – tretie oko, sídlo vyšších duchovných síl, intelektuálnych schopností a intuície). Corpus callosum
spája pravú a ľavú hemisféru mozgu – aj occipitálne
laloky (má význam v stereopercepcii), ak súčasť limbického systému riadi vegetatívne a somatické funkcie pri emotívnom správaní (má význam pre vyššie
funkcie mozgu: emócie, motivácia, učenie, pamäť)
– možné vysvetlenie regulujúcej funkcie meridiánu
HE na psychiku.

Vzťahy a súvislosti vertikálnej osi pyramídového
modelu (štrukturálne aj funkčné) sú stručne uvedené v Tab. 1. Pre podrobnejší popis korelácií medzi
určitou zložkou vertikálnej osi a zrakovým orgánom
je ako príklad uvedený – meridián pečene – HE.
Meridián HE je lokalizovaný na vertikálnej osi pyramídového modelu vo výške ⅓ pyramídy nad základňou. Z hľadiska tradičnej akupunktúry meridián HE
(yinový ) patrí k elementu DREVO a oko spolu so žlčníkom, šľachami, väzivom a nechtami patria k orgánovému systému pečene. Ako vidieť na sagitálnom reze MR‑zobrazení mozgu (Obr. 7) na danom
Tab. 1.

Tab. 1 Charakteristika meridiánov vertikálnej osi pyramídového modelu podľa príslušnosti
k elementu v energo-informačnej, psychoregulatívnej a biochemicko-morfologickej rovine.

meridián
Energoinformačná
rovina
Psychoregulatívna
rovina
Biochemickomorfologická
rovina

OHEŇ:

CO

VODA:

VU

HE
DREVO:

HARMÓNIA –
ČAS
STABILITA, DYNAMIKA

vyzretie, emócie

ZEM:

VE

PRIENIK – DYNAMIKA HMOTA – STABILITA

sinus sagitalis sup.
a vyššie (sídlo lásky)

znovuzrodenie,
múdrosť, vnímanie
fronto-pariet. laloky
CNS

– cievy

– mozog

motivácia,
emocionalita, pamäť
corpus callosum
Epifýza – tretie oko,
sídlo intuície
– oko

Príklad poruchy rovnováhy pyramídového
modelu v oftalmológii

Obr. 8.

Pyramídový model v akupunktúre je vhodný na modelovanie rôznych fyziologických a patologických
procesov aj v oftalmológii. V predchádzajúcej práci
boli prezentované súvislosti medzi pyramídovým
modelom a tvorbou, cirkuláciou a odtokom komorovej vody. Na Obr. 8 je znázornená porucha rovnováhy horizontálnej roviny a jej možný dôsledok
na rôzne zakrivenie rohovky v rôznych rovinách,
ktorý sa klinicky prejaví ako astigmatismus. Porucha homeostázy komplexných meridiánov (v uvedenom príklade na meridiáne č. 2 – 6 periokulárneho rotačného mikrosystému) sa môže prejaviť ako
patologická zmena rotácií meridiánov v zreťazeniach – nevyvážená polarita yinovej a yangovej rotácie alebo yinového a yangového zreťazenia (v horizontálnej rovine) aj ako nevyvážená polarita yin
a yang v príslušnej osi (v horizontálne rovine, ktoré
komunikujú s vertikálnymi štruktúrami cestou párových meridiánov)[7].

potreba istoty
mesencephalon
motorické cent.
– svaly

KOV:

IC

HARMÓNIA –
ENERGIA

duchovno,
inšpirácia
medulla oblongata
– dýchanie/koža

Porucha rovnováhy horizontálnej
roviny – dysbalancia v periokulárnom
rotačnom mikrosystéme v meridiáne
zreťazení YANG a YIN č. 2 – 6 (vľavo)
a jej možné dôsledky na zmenu
zakrivenia rohovky v šikmom meridiáne
(vpravo).

Astigmatismus hypermetropicus simplex:
plan +3,0 cyl 125 st.

Porucha rovnováhy sa najčastejšie prejaví v obidvoch rovinách pyramídového modelu – príkladom
je astigmatizmus kombinovaný s myopiou alebo
hypermetropiou, ktorý je častejší ako jednoduchý
astigmatismus (Obr. 9).
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Záver

Pyramídový model v akupunktúre je univerzálny
a komplexný:
–– možno aplikovať aj v oftalmológii,
–– modeluje usporiadanie a možné vzájomné vzťahy zrakového aj okulomotorického systému
komplexne,
–– integruje akupunktúrne princípy a poznatky z iných vedných odborov a medicínskych
disciplín naturálnej medicíny,
–– rozširuje vedomosti o všetkých zložkách energo-informačného systému a pomáha lepšie pochopiť jeho fungovanie.
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Súhrn

Skúsenosť ukazuje, že dlhodobý pobyt človeka (napríklad na lôžku, alebo v práci) v geopatogénnej zóne spôsobuje poruchy vo fungovaní organizmu, čo sa môže prejaviť negatívnou zmenou zdravotného stavu. Príspevok prezentuje štatistické parametre výskytu faktora dlhodobého pobytu pacientov v geopatogénnej zóne
v prípade niektorých ochorení.

Kľúčové slová

ne negatívneho) sa deje prostredníctvom fyzikálneho pôsobenia (fyzikálneho poľa a jeho časových
a priestorových zmien) formou interakcie s okolím,
pričom prítomnosť fyzikálneho poľa a jeho spomínané zmeny môžu natoľko zmeniť prostredie, že to
ohrozuje zdravotný stav ľudí. Geopatogénny objekt
(GPO) môže mať geometriu izometrického telesa
(bod, guľa), alebo dvojrozmerného telesa (línia, tyč,
doska, …) – vtedy sa označuje ako geopatogénna
zóna (GPZ). Uvažované fyzikálne polia sú elektromagnetické, tiažové, tepelné, pole elastického vlnenia (zvuk a zemetrasenie) a rádioaktivita. V tejto súvislosti je potrebné mať na pamäti, že každý hmotný
objekt je vymedzený nie len jeho vizuálnymi hranicami, ale aj jeho fyzikálnymi poľami, ktoré (teoreticky) siahajú do „nekonečna“ (Obr. 1).

Geologické objekty, geofyzikálne polia, geopatogénne objekty, interakčné vzťahy, zdravotné poruchy

Úvod

Ľudia si oddávna všimli, že existujú v prírode miesta, ktoré majú negatívny vplyv na ich zdravotný stav,
pokiaľ sa v nich dlhšie zdržujú. Čiastočne nízka
úroveň poznania a čiastočne aj náboženský vplyv
spôsobili, že paradoxne ani moderná veda sa týmto
fenoménom nezaoberá, takže jeho riešenie zostáva kdesi na okraji vedeckého bádania, kde sa viac
uplatňuje fantázia ako reálne fakty. Pritom fyzikálne, chemické, biologické, geologické a iné prírodné
parametre poskytujú široké možnosti podrobne
skúmať tento fenomén. V rozpornej situácii nekritického nadšenia na jednej strane a ostentatívneho
odmietania na strane druhej sa pokúšame priniesť
informácie, ktoré by mohli byť akceptované ako objektívne a posúdiť ich nestranne.

Formou GPZ sú aj geologické nehomogenity (geologické objekty), ktorých fyzikálne polia (ich časové
a priestorové zmeny) tiež môžu meniť prostredie do
takej miery, že to ohrozuje zdravie ľudí, resp. ovplyvňuje priebeh liečenia. Prax ukazuje, že negatívny
vplyv GPZ vykazuje hlavne elektromagnetické pole.
Jeho priestorové zmeny súvisia so zmenami elektrickej rezistivity geologických materiálov a štruktúr (napr. zlomy) a so zmenami elektrochemických
procesov, ktoré v horninovom prostredí prebiehajú.
Časové zmeny súvisia s procesmi interakcie Zem –
Slnko (hlavne slnečný vietor) a Zem – solárne a galaktické prostredie.

Geopatogénny objekt a zóna

Ako v úvode uvádzame, predmetom tohto príspevku je prírodný, topograficky lokalizovaný objekt (označovaný ako geopatogénny objekt), ktorý
má negatívny vplyv na zdravotný stav niektorých
(vnímavejších) osôb, ktoré sa v jeho blízkosti dlhodobejšie (spravidla počas spánku) zdržujú. Predpokladajme, že tento vplyv spočíva v hmotnom
stave takéhoto objektu a v jeho hmotných zmenách
v čase. Predpokladajme, že jeho pôsobenie (vráta-
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Príklad fyzikálneho poľa: magnetické
pole tyčového magnetu pôsobí na
železné piliny, ktoré sa natočia tak,
aby ich pozdĺžna os ležala v smere
siločiar magnetického poľa.

je 60 (t. j. 57,69 %) žien a 44 (t. j. 42,31 %) mužov
(Obr. 4). Z uvedeného je možné predbežne usudzovať, že citlivosť na účinky GPZ je u žien a mužov
zhruba rovnaká s jemne vyššou citlivosťou u žien.
Obr. 3.

Podiel tých pacientov zo základného
súboru, ktorí sa dlhodobo zdržujú
v GPZ.
prítomnosť v GPZ
104
GPZ+
23,85 %

Metodika zisťovania

Sledovanie dlhodobého pobytu pacienta v GPZ bolo
a stále je robené na vzorke, ktorá momentálne obsahuje 436 pacientov (z toho je 263 (t. j. 60,32 %) žien
a 173 (t. j. 39,68 %) mužov (Obr. 2)). Pri určovaní
ich diagnózy sa okrem iného školeným senzibilom
pomocou virgule, resp. kyvadla priamo v mieste ich
lôžok, prípadne na mape zisťovala prítomnosť prejavu GPZ a jej orientácie, pretože to je miesto, v ktorom sa počas 24 hodín zdržujú najdlhšie. Pri tom
sa zisťovala šírka GPZ a jej poloha voči susednému
lôžku.
Obr. 2.

332
GPZ−
76,15 %

súbor 413 pacientov

Obr. 4.

Zastúpenie mužov a žien v súbore
pacientov, ktorí sa dlhodobo zdržujú
v GPZ.
GPZ pozitívny

Zloženie sledovaného súboru pacientov
podľa pohlavia

44
muži
42,31 %

zastúpenie pohlavia

173
muži
39,68 %

60
ženy
57,69 %

súbor 104 pacientov

263
ženy
60,32 %

Zo skupiny 104 pacientov žije 59 (t. j. 56,73 %) v rodinnom dome a 45 (t. j. 43,27 %) v bytovom dome
(Obr. 5). Teda mierne prevyšuje riziko bývania
v rodinnom dome nad rizikom bývania v bytovom
dome.

súbor 413 pacientov

Výsledky pozorovaní

Z uvedenej vzorky 436 pacientov sa v GPZ dlhodobo
zdržuje 104 (t. j. 23,85 %) pacientov (Obr. 3), z toho
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Diskusia

Typ bývania v súbore pacientov, ktorí sa
dlhodobo zdržujú v GPZ.

Prezentovaný príspevok podáva prvé (pilotné) výsledky širšie koncipovaného projektu posudzovania vplyvu GPZ na stav zdravia a priebeh liečenia
ľudí. Je zrejmé, že viaceré faktory, ktoré vstupujú
do týchto procesov (lokalizácia a posúdenie GPZ)
je potrebné objektivizovať s cieľom zvýšiť ich spoľahlivosť. Vzhľadom na ľudský faktor a jeho vyššiu
mieru neurčitosti bude zrejme potrebné realizovať
štatisticky významné overovanie polohy a charakteru GPZ na dosiahnutie relevantných regresných
vzťahov prezentujúcich vzťah GPZ a zdravotného
stavu a priebehu liečenia pacientov.

bývanie

263
rodinný dom
56,73 %

Záver

Ak hodnotíme získané poznatky je potrebné pripomenúť, že štatistický súbor je malý a teda nie
dostatočne reprezentatívny. Napriek tejto relatívne malej štatistickej vzorke je možné usudzovať,
že citlivosť mužov a žien na negatívne účinky dlhodobého pobytu v GPZ na zdravotný stav je zhruba
rovnaká, že účinok GPZ je v prípade bývania v rodinnom dome mierne vyšší ako pri bývaní v bytovom dome a že najvyššiu citlivosť na vplyv GPZ je
možné očakávať vo vekovej skupine od 30 do 39 rokov. V ďalšom skúmaní sa ukazuje potrebné zahrnúť do hodnotenia účinok prerušenia dlhodobého
pobytu v GPZ a efekt tohto prerušenia v pri rôznych
diagnózach a liečebných postupoch, zhodnotiť pomer žien a mužov v objekte bývania a v jednotlivých
vekových skupinách ako aj ďalšie relevantné faktory,
ktoré z podobných štúdií vyplývajú.

súbor 104 pacientov

Vekový faktor tu zrejme nehrá úlohu: histogram
vekového rozloženia pacientov, ktorí sa dlhodobo
zdržujú v GPZ je skoro symetrický (Obr. 6) s maximom vo vekovej skupine 40 – 49 rokov. Tento údaj
by mohol naznačovať na vyššiu citlivosť na vplyv
GPZ v uvedenej vekovej skupine.
Obr. 6.

Vekové rozloženie pacientov, ktorí sa
dlhodobo zdržujú v GPZ.

30

25
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Úvod

metódy neakceptovania oponentúry ostali. Už aj vo
vede sa konečne blýska na lepšie časy a spoločnosť
je ochotnejšia podporovať tiež výskum teórií mimo
konzervatívneho fyzikalistického prúdu.

Od počiatku civilizácií nás sprevádza fenomén náboženstva. Všetky sväté knihy hovoria o všemohúcom a nekonečne dobrom Stvoriteľovi, ktorý nám
ľuďom stvoreným na jeho obraz dal dar slobodnej
vôle. Táto téza sformovala rôzne filozofické prúdy. Časť sa snažila „vysvetliť“ charakter stvoriteľa,
iné prúdy zas s jeho existenciou polemizovali. Veda
bola súčasťou filozofie. Zviazanosť filozofie a vedy
zastával aj sir Isaac Newton. Až jeho nasledovníci
sa rozhodli akceptovať výhradne realizmus, ktorý sa
do dnešných čias pretavil do formy fyzikalizmu.

Mocným nástrojom vedy je štatistika. Spôsob vyhodnocovania veľkých súborov dát, keď sa v náhodnom správaní sledovaného subjektu dajú pozorovať
súvislosti, je nenahraditeľný. Ide o prístup, ktorým
overujeme opakovateľnosť výsledku pokusov vychádzajúcich z postulátov overovanej hypotézy.
Ale častokrát zabúdame na dôležitý fakt, že výsledkom je odhad. Vybraná štatistická metóda nám ponúka záver, na základe ktorého vieme alebo nevieme
hypotézu vyvrátiť. Štatistika hypotézu nepotvrdzuje, len udáva jej pravdepodobnosť. Absolutizovanie
hodnôt štatistických výsledkov, keď sa odchýlky
mimo rozsahu stanoveného metodológiou v lepšom
prípade považujú za zanedbateľné chyby nehodné ďalšieho štúdia, v horšom prípade sa zatajujú,
sa stalo normou. Štatisticky podložený údaj o bez‑
pečnosti operácie slepého čreva je irelevantný pre pa‑
cienta, ktorý spadá do minimálneho počtu prípadov,
keď došlo ku komplikáciám či úmrtiu. Pre neho je zlý
výsledok jednoducho istý jav, 100 %.

Výskum rádioaktivity a naň nadväzujúca časticová
fyzika donútila vedu prijať existenciu funkčných hypotéz nad rámec našej logiky zmyslového vnímania
sveta. Pripomeňme si pokus s elektrónom a dvojštrbinou (Thomas Young, 1801). Ak pozorujeme fotografickú platňu za dvojštrbinou, ktorou prechádza
jediný elektrón, na platni sa objavia interferenčné
obrazce. Vysvetľujeme to tak, že elektrón musel
prejsť oboma otvormi súčasne. Ale ak experiment
doplníme o detektor, ktorý dokáže zistiť, ktorou štrbinou elektrón prešiel, zistíme, že sa chová ako častica a interferenčný obrazec sa nevytvorí. To logicky
znamená, že elektrón prešiel len jednou štrbinou.
Naše pozorovanie priamo ovplyvní výsledok pokusu, resp. správanie elementárnej častice. Pre nás
nepochopiteľný svet elementárnych častíc prinútil
vedu vrátiť sa k svojim koreňom – filozofii. Žiaľ, filozofia sa potichu vytratila zo všeobecného vzdelávania a do štúdia univerzitných technických odborov
sa dnes vracia opatrne ako voliteľný predmet.

Do súčasného každodenného života patrí výpočtová technika. Bežne používame pojem umelá inteligencia. Od našich počítačov a smartfónov očakávame, že spracujú zadané údaje. Ale konečné využitie
dodaných informácií je na nás. Bez práce programátorov by sme vlastnili len kusy plastu, kovu a pár
vzácnych prvkov. Bez vlastného rozhodnutia sme
majiteľmi bezcenných informácií. Akokoľvek sofistikovanú výpočtovú techniku z pohľadu dnešných
vedomostí oprávnene nepovažujeme za formu života. No vážne otázky na túto tému nekladú len autori vedecko-fantastických diel (napr. Isaac Asimov:
„Ja, robot“ (1950); Philip K. Dick: „Second Variety“
(1953)), ale aj renomovaní fyzici a kozmológovia.

V posledných storočiach bol náboženský dogmatizmus nahradený realistickým „vedeckým“ dogmatizmom, ktorý je reprezentovaný prúdom fyzikalizmu.
Vo všeobecnosti je dogmatizmus mocenské využitie
existujúcej úrovne poznania, ktoré sa vzďaľuje od filozofického základu viery či vedy. Žiaľ, „osvedčené“
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Tento súhrnný článok ponúka pohľad na energo-informačné procesy a autonómiu živých organizmov z novej perspektívy vybraných poznatkov súvisiacich s pojmami slobodnej vôle a inteligencie nielen nás ľudí v kozmickom priestore.
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náš vesmír rozplynie do nebytia alebo prevážia príťažlivé sily. Objavila sa teória pulzujúceho vesmíru
(Bouncing Universe)[3], ktorý neskolabuje do hmotného bodu, ale do telesa tvoreného supratekutinou
z neutrín.
Fyzika stále počítala s rovnomerným rozširovaním
sa vesmíru. Spočítali sme jeho vek na cca 13,798 miliardy rokov. Vďaka technickému pokroku sme sa
pozreli na reliktné neutrínové mikrovlnné žiarenie,
ktoré je pozostatkom z obdobia krátko po veľkom
tresku (Obr. 1). Vedci zistili, že rozdelenie hmoty
bolo v ranom vesmíre nerovnomerné. Toto zistenie pri platnom modeli inflácie vesmíru ukázalo,
že predstava o pre nás logicky rovnomernom rozpínaní vesmíru má vážne trhliny.

Fyzikalizmus a kreacionalizmus sú nezlučiteľné
pohľady na svet. No v oboch prípadoch je otázka
pôvodu inteligencie rovnaká: Je naša inteligencia
výsledkom evolúcie sebauvedomenia mozgu ako
„biopočítača“ živých organizmov, alebo ide o cielený výsledok práce „programátora“ – Stvoriteľa?
A akú úlohu zohráva pre inteligenciu mozog?

Obr. 1.

Kozmologické otázky

Jediný vesmír?
V roku 1927 belgický kňaz Georges Lemaître vyslovil hypotézu vesmíru rozpínajúceho sa od svojho
počiatku. Teóriu veľkého tresku veda prijala a rozvinula. Počiatočné vlastnosti mladého vesmíru po
veľkom tresku sú nám dodnes nejasné. Donútili
fyzikov hľadať jednotný popis všetkých síl vesmíru,
keď hlavne zjednotenie gravitačnej interakcie naráža na problém prepojenia dvoch „nezlučiteľných“
hypotéz – všeobecnú teóriu relativity Alberta Einsteina (teda rozšírenú klasickú mechaniku v trojdimenzionálnom priestore s ďalšou dimenziou,
časom) a kvantovú mechaniku (kde čas a priestor
odporujú našej intuitívnej logike). Väčšina vedeckej
obce prijala ako funkčné zjednotenie fyzikálnych interakcií teóriu superstrún[24], ktorá vo svojom modeli pracuje s 10‑timi alebo 26‑timi časopriestorovými
dimenziami. Teória superstrún zároveň vniesla do
vzniku vesmíru podľa teórie veľkého tresku problém. Vesmír podľa nej nemohol začať zo singularity, teda jednorozmerného bodu, vesmír musel mať
v momente vzniku nejaké rozmery.

Reliktné žiarenie. Zdroj: NASA

Fyzička Laura Mersini-Houghton[30] rozpracovala
teóriu multivesmíru. Štatistická pravdepodobnosť
vzniku nášho vesmíru narastie z hodnoty blízkej
nule (aj v matematickom ponímaní) na omnoho
vyššiu hodnotu (aj keď vo fyzikálnom ponímaní stále hovoríme o nule), ak paralelne vzniká viac vesmírov. Oponentúra argumentuje rizikom štatistiky:
Ak udalosť nastala náhodným javom, jej štatistická
pravdepodobnosť je irelevantná. Jednotlivé vesmíry môžu mať rôzne fyzikálne vlastnosti, ale navzájom sa ovplyvňujú pre fyziku najproblematickejšou
energiou – gravitáciou. Védy uvádzajú, že aj du‑
chovné prepojenie prechádza rôznymi vesmírmi.

Pozorovanie a modelovanie zrýchľujúceho rozpínania sa vesmíru a existencie hmoty priviedlo vedcov
k hypotéze o existencii tmavej energie (sila, ktorá spôsobuje rozpínanie vesmíru) a tmavej hmoty
(sila, ktorá núti vesmír zhlukovať sa, „kondenzovať“
do hmotnej formy od častíc až po superkopy galaxií)[20]. Skúmanie pomeru pôsobenia tmavej energie
a hmoty má dať odpoveď na otázku, či sa časom

Teória multivesmíru vedie časť vedeckej obce k úvahám, či temná energia a temná hmota nemajú byť
vysvetľované vplyvom okolitých vesmírov. Vrhá to
aj nový pohľad na „priveľa“ dimenzií potrebných na
fungovanie strunových teórií. Zaujímavé je, že pri
uplatnení Ockhamovej britvy vychádza teória mul‑
tivesmíru pre uvádzané problémy ako najjedno‑
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Súčasná úroveň poznania a otvorenejší prístup prírodných vied nás nútia zmeniť pohľad na samotný
pojem života, organizmu a inteligencie. Inteligenciu
dnes všeobecne vnímame ako schopnosť užitočne
vyhodnotiť získané či vložené informácie pomocou
naprogramovaného algoritmu. Výsledky výskumu
vedú vedné odbory k prehodnoteniu pôvodnej poučky, že inteligencia je to, čím sa my ľudia odlišujeme od ostatných foriem života.

Komplementum

XX. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou, Štúrovo, Slovenská republika

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 3 a 4, ročník 2016

Inteligentný vesmír?
Pokusný vývoj kvantového počítača[32], keď nie sme
obmedzení len na binárne spracovanie dát, posúva
aj pohľad na vesmír, ktorý prestáva byť fyzikálnymi
zákonmi sa riadiaci neživý priestor. Predbežné testy
na možnú konštrukciu kvantového počítača vedú
k zaujímavým výsledkom, že informáciu je možné
interpretovať ako správanie sa molekuly. Odpoveď na zadanú úlohu sa získa na základe jej správania sa na úrovni častíc. Vzájomný vplyv častíc
(napr. dve častice vybrané pozorovateľom majú vždy
opačný spin) je jedným z pilierov kvantovej mecha‑
niky. Ak si uvedomíme, koľko častíc obsahuje náš
vesmír, môžeme si predstaviť obrovský kvantový
počítač schopný neuveriteľného spracovania hoci aj
náhodných udalostí a možnou formou samoedukácie ich využiť. Napokon vlákna a štruktúry tvorené
superkopami galaxií nášho vesmíru veľmi pripomínajú priestorový encefalogram (Obr. 2 a Obr. 3).
Táto kozmická sieť nevyhnutne nastoľuje otázku nie‑
len pôvodu, ale aj možného dosahu Sheldrakeových
morfických polí[39].
Obr. 2.

Neurónová aktivita v mozgu. Zdroj:
Infinity Imagined

Živý vesmír?
Živý organizmus sa okrem schopnosti vyhodnotiť dáta z okolia a schopnosti sebaopravy vyznačuje i schopnosťou replikovať sa. Určite stojí za po‑
všimnutie, že podobné vlastnosti sú typické aj pre
niektoré počítačové programy, hlavne tie škodlivé.
Bez replikácie sa získaná skúsenosť neodovzdáva
nasledujúcej generácii. V teórii vesmíru schopného
evolučného vývoja[25][45] obrátili vedci pozornosť na
čierne diery.
Skolabovaná hmota vo forme čiernej diery je cenný
zdroj informácií pre všetky kozmologické a kvantové teórie. Čierna diera dlhodobo vedie k predstave
o možnom prechode do nových dimenzií – nového
vesmíru. Ak sa vesmír replikuje pomocou čiernych
dier[23], evolučne úspešný musí byť taký vesmír, ktorý je schopný vytvárať ich čo najviac. Vesmír potrebuje na tvorbu veľkého množstva čiernych dier
dostatočné množstvo chemických prvkov C, O,
H a N[40], teda uhlík, kyslík, vodík a dusík, t. j. základné stavebné prvky živej hmoty.

Štruktúra distribúcie svetla vo vesmíre.
Zdroj: UCL Mathematical and Physical
Sciences

Teória jemného ladenia vesmíru[12] hovorí, že náš
vesmír má presne také (fyzikálne) vlastnosti, ktoré
sú nevyhnutné na vznik života. Inými slovami, stačila by minimálna odchýlka fyzikálnych zákonov
a náš vesmír by neexistoval vo forme, akú pozorujeme. Je teda život zmenšený fraktálový obraz evolúcie vesmírov, ktoré vyvíjajú svoje fyzikálne vlastnosti tak, aby sa mohli „množiť“ pomocou čiernych
dier?
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Obr. 3.

duchšie vysvetlenie v porovnaní s argumentmi jej
oponentov. Na druhej strane je nutné uviesť, že ďal‑
šie oblasti výrazne komplikuje. Teóriu multivesmíru
dnes väčšina vedeckej obce tvrdo oponuje. Pohľad
na náš vesmír ako na súčasť skupiny iných vesmírov
je ale podstatný pre ďalej uvádzané úvahy.
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sféry Venuše bolo veľké množstvo vody v minulosti aj na týchto vnútorných terestrických planétach
pred pásmom asteroidov. Merkúr je planéta najbližšia k Slnku, má veľmi tenký plášť a jeho kovové jadro
predstavuje 80 % jeho objemu. Napriek tomu sa na
jeho povrchu nachádzajú známky sopečnej činnosti,
má slabé magnetické pole (teda napriek jeho veľkosti
stále čiastočne tekuté jadro) a hlavne vodu vo forme
ľadu v kráteroch mimo dosahu slnečných lúčov[33].
Teória o vode pochádzajúcej z komét[36] po veľkom
bombardovaní objektmi z Edgeworthov-Kuiperovho pásu po ukončení formovania dnešných planét
nedokázala presvedčivo zdôvodniť množstvo a chemické zloženie vody na našej planéte. Kométy obsahujú najmä tzv. ťažkú vodu, kde je namiesto vodíka
deutérium, ako potvrdila aj misia ESA Rosetta[13].

Evolúcia živých organizmov

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 3 a 4, ročník 2016

Pozrime sa podrobnejšie na evolúciu s dôrazom na
prepojenie energo-informačných polí planéty Zem
a živých organizmov.
Vo fyzike sa učíme, že každá aktívna sústava transformuje prijímanú energiu do iných foriem energie.
Živý organizmus definujeme ako sústavu schopnú
využiť prijatú energiu na vlastné opravy a reprodukciu. Nám známy život funguje na báze DNA. Niektorí vedci[41] dokonca kladú otázku, či existencia
živých organizmov nie je len platformou pre evolúciu a reprodukciu samotného genómu, teda či
živý organizmus nie je len akési bionické zariadenie,
na ktorom sa genóm učí, rozvíja a ďalej reprodukuje úspešné variácie. Odborná diskusia a oponentúra naznačuje, že minimálne v tejto oblasti má veda
nádej vyhnúť sa dogmatizmu. Predstava, že sme len
forma, ktorou sa naša DNA evolučne presadzuje,
je predsa len pre mnohých ťažko akceptovateľná.
Na druhej strane nám genetický výskum ponúka
odpovede na otázky o vývoji života na našej planéte.
Ale do akej miery ovplyvňuje život na báze DNA
priestor, v ktorom existuje?

Model Konstantina Batygina[2] vychádza z poznatkov o extrasolárnych planetárnych systémoch,
keď často nachádzame jediného plynného obra väčšieho ako Jupiter rotovať blízko materskej hviezdy
(bližšie ako je obežná dráha Merkúra od Slnka)[17][18].
Tu je potrebné zdôrazniť, že súčasné technológie dokážu detegovať len relatívne veľké planéty. V ranom
planetárnom disku bola voda pred pásmom asteroidov viazaná výhradne v horninách[22]. Za pásmom
asteroidov, kde sa voda nachádzala vo forme ľadu,
sa formoval Jupiter. Ako veľká planéta pritiahol
k sebe veľa materiálu. Ten ho začal spomaľovať v pohybe okolo raného Slnka. Gravitácia našej hviezdy
ho pritiahla až pred dnešné pásmo asteroidov. Spolu
s Jupiterom sa sem dostal aj ľad. Medzitým sa sformoval druhý veľký plynný obor, Saturn. Vplyvom
jeho gravitácie sa Jupiter vrátil za pásmo asteroidov
na súčasnú pozíciu. Po jeho migrácii ostal v oblasti
terestrických planét ľadový materiál – voda. Pásmo
asteroidov predstavuje miesto, v ktorom by mala byť
ešte jedna terestrická planéta. Napriek dostatočnému množstvu materiálu slapové sily Jupitera nikdy
nedovolili v tejto oblasti vznik planéty. Pásmo asteroidov tvorí dodnes akúsi kamennú klenbu medzi
terestrickými a plynno-ľadovými planétami. Je ná‑
hoda, že v antickej mytológii sa píše o súboji titanov,
ktorí majú mená podľa planét (Zeus/Jupiter a Kro‑
nos/Saturn)? Aký môže mať význam biblický verš …
a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou…
[Gen 1, 7]? Napokon v textoch starých civilizácií na‑
chádzame priveľa vedomostí, ktoré ľudia v dávnych
dobách nemohli vtedajšou technológiou (akú im pri‑
sudzujeme) zistiť. Gravitácia Jupitera tiež vytvára

Kozmické telesá
Extrasolárne planetárne systémy vedcov prekvapili.
Očakávali sústavy podobné našej slnečnej sústave.
Objavy astronómov prevýšili akékoľvek predstavy
autorov vedecko-fantastických príbehov. Poznatky
o exoplanétach posunuli predstavy o vývoji našej
slnečnej sústavy. Aj novo získavané poznatky o objektoch našej slnečnej sústavy vedeckú obec prekvapujú, dokonca šokujú.
Súčasné rozloženie planét slnečnej sústavy najlepšie vysvetľujú modely zohľadňujúce migráciu planét
v priebehu jej formovania. Prvé migračné modely[42]
popisovali výmenu pozície planét Urán a Neptún,
čím sa vysvetľovala disproporcia medzi ich veľkosťami a pozíciami (Neptún je väčší a hmotnejší ako
Urán a podľa fyzikálnych modelov distribúcie hmoty v pôvodnom planetárnom disku by mal byť k Slnku bližšie). Tento model nevedel vysvetliť pôvod
veľkého množstva vody (nielen) na našej planéte.
Podľa geológie Marsu a chemického zloženia atmo-
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s neuveriteľnou inteligenciou? Samozrejme ani táto
hypotéza nie je väčšinou vedeckej obce prijímaná.
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na Mars vyhnaný Seth, predstaviteľ nespútanej ni‑
čivej sily. Dnes pozorujeme na jeho povrchu ničivé
prachové búrky, ktoré môžu trvať roky.
Obr. 5.

Rekonštrukcia Marsu s oceánom. Zdroj:
NASA

Z nových poznatkov geologickej histórie našej
planéty vieme, že organický život sa objavil veľmi rýchlo po sformovaní pevného povrchu Zeme.
Biochemické laboratórne pokusy preukázali rýchlu
tvorbu komplexných organických zlúčenín a bazálnych stavebných prvkov RNA[14]. Vedci sa všeobecne zhodujú, že pre existenciu života (na báze DNA)
je nevyhnutná tekutá voda. Logický záver je, že ak
má akákoľvek planéta na povrchu tekutú vodu aspoň pol miliardy rokov, je výskyt jednoduchých
(jednobunkových) foriem života vo vesmíre vysoko
pravdepodobný.
Obr. 4.

Porovnanie veľkosti Venuše, Zeme
a Marsu bez atmosfér. Zdroj: Lunar and
Planetary Institute
Venuša je planéta najviac podobná Zemi. V období svojho vzniku mala pravdepodobne tak isto na
povrchu tekutú vodu (Obr. 6). Klimatické podmienky[7] na tejto planéte boli pravdepodobne veľmi priaznivé pre život a dokonca aj zložením atmosféry bola skutočne dvojčaťom ranej Zeme. Dnes
Venuša spĺňa predstavy pekla. Nevieme presne,
aká katastrofa vyvolala súčasný stav. Planéta rotuje v porovnaní s ostatnými planétami v protismere.
Obežná doba okolo Slnka trvá 224 pozemských dní
a okolo svojej osi rotuje 243 pozemských dní. Venuša má dnes slabé magnetické pole, pretože rotuje
príliš pomaly na vytvorenie efektu dynama. Jej pole
je pravdepodobne vytvárané silnými elektrickými
výbojmi vo veľmi hustej atmosfére. Jej povrch svedčí o búrlivej sopečnej činnosti vo veľmi krátkom
čase. Hustá atmosféra je výsledkom nezvrátiteľného, veľmi silného skleníkového efektu. Atmosférický
chvost tvorený pôsobením slnečného vetra zasahuje
až na obežnú dráhu Zeme. Teplota na povrchu je
oveľa vyššia, aká by mala byť vzhľadom na vzdialenosť od Slnka (480 °C oproti teplote povrchu Merkúra 420 °C). Ak porovnáme miesta zákrytu Venuše
a Zeme pri obehoch okolo Slnka, tieto body vytvá‑

Výskum naznačuje, že minimálne tri dnešné terestrické planéty (Obr. 4) pred pásmom asteroidov
mali po sformovaní na svojom povrchu tekutú vodu.
Mars[6] má príliš malé gravitačné a elektromagnetické pole, aby si dlhodobo udržal hustú atmosféru a povrchovú vodu (Obr. 5). Podľa súčasných
poznatkov bola na červenej planéte tekutá voda
dostatočne dlho na vznik jednoduchých foriem života. Dnes na nej nepozorujeme žiadnu vulkanickú
aktivitu, aj keď sme na jej povrchu objavili najväčšie známe vulkány medzi terestrickými planétami.
Ľad na jej povrchu po zahriatí slnkom tečie a aj
zloženie hornín naznačuje, že možnosť bývalého
a dokonca súčasného života na tejto planéte je stále
otvorená. Podľa staroegyptskej mytológie bol práve
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ochranný štít, priťahuje k sebe vesmírne telesá, ktoré by mohli našu planétu ohroziť. v roku 1994 dopadla na povrch Jupitera kométa. Výbuch po zrážke na jeho povrchu zanechal stopu veľkosti našej
planéty. Prakticky všetky telesá slnečnej sústavy sú
geologicky veľmi zaujímavé a aj nové zábery Pluta
dokazujú, že predstava o chladných, nudných, krátermi posiatych svetoch je mylná.

Komplementum

rajú pentagram, ktorý nielen v naturálnej medicíne
predstavuje cyklus živlov.
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Obr. 6.

Veľkosť našej obežnice, Mesiaca, jej nízka a nerovnomerná hustota a geologický výskum mesačných
hornín podporujú teóriu vzniku súčasnej Zeme
a Mesiaca po zrážke protoplanét Gea a Theia. „Šťastný“ uhol zrážky spôsobil, že sa planéta Gea nerozpadla. Časť Theie sa nachádza pod našimi nohami
a časť sa sformovala do nášho satelitu z prstenca
úlomkov. Zrážke sa pripisuje aj prísun dodatočnej
energie, ktorú absorbovalo jadro Zeme[17], vďaka
čomu má planéta stále silné magnetické pole. Mesiac je najväčší nezachytený satelit v pomere k veľkosti planéty v našej slnečnej sústave. Cháron je síce
takmer rovnako veľký a dokonca ťažší ako Pluto,
ide ale o dvojicu trpasličích planét. Veľký Mesiac,
spočiatku pravdepodobne obiehajúci bližšie okolo Zeme, má vplyv nielen na rýchlosť rotácie našej
planéty, a tým aj na stabilnejšiu klímu, ale aj na jej
obežnú dráhu okolo Slnka. Podľa dnešných meraní
sa Mesiac od Zeme vzďaľuje o 3,8 cm za rok, čo spô‑
sobuje spomaľovanie rotácie Zeme a predlžovanie
dĺžky dňa.[21] Súčasne vyvoláva silné slapové javy,
vzdúvanie vodnej hladiny oceánov a zemskej kôry.
Zalievanie sopečných jazierok plných organických
prvkov vodou pri prílive a odparovanie vody z tejto organickej „polievky“ po odlive umožnilo alebo
minimálne urýchlilo vznik života na báze DNA.
Pre vznik života na Zemi bol teda vplyv Mesiaca
dôležitou výhodou.

Rekonštrukcia Venuše s oceánom.
Zdroj: NASA

Zrod života na Zemi
Väčšina vedeckej obce sa zhoduje, že komplexný
život existuje na našej planéte vďaka súbehu „šťastných“ udalostí. Sformulovali ich do teórie vzácnej
planéty[46].

Prvé jednoduché jednobunkové organizmy podobné dnešným prokaryotickým formám „vládli“ našej
Zemi podľa vedeckou obcou prijatých geologických
hodín najmenej 2,5 miliardy rokov. Z geologických
a klimatologických štúdií[26][31][35] prišli vedci k záveru, že ich dôležitým príspevkom bolo rýchle absorbovanie atmosférického a vo vode rozpusteného
CO2 do svojich bunečných schránok a následné
ukladanie do hornín. Išlo o takú rozsiahlu úpravu
atmosféry, že na našej planéte nedošlo k nezvratnému silnému skleníkovému efektu ako na jej dvojičke
Venuši. Ukladanie CO2 z odumretých organizmov
hlavne do vápencových hornín vytvorilo v súčinnosti s pohybom kontinentov výmenník tohto
plynu. Usadeniny s obsahom CO2 sa posúvajú pohybom pevninských dosiek pod tieto geologické
platne. Vysoká teplota a tlak vyvolávajú na miestach
ich prekrytia intenzívnu sopečnú činnosť (rífové sopečné pásma) a plyn sa vracia do atmosféry
v množstve, ktoré umožňuje biosfére udržať rozsah teplôt vhodných na jeho opätovné rozpúšťanie

Naša modrá planéta sa nachádza v zóne, v ktorej je
voda na jej povrchu v tekutom stave. Jej atmosféra
bráni odpareniu oceánov do vesmírneho priestoru.
Neustály kolobeh vody a vodných pár v kombinácii s plochami súše vytvára rôznorodú, ale relatívne stabilnú klímu. Voda je fenomenálna chemická
zlúčenina[34]. Najvyššiu hustotu má v tekutom stave
pri takmer 4 °C, a nie v pevnom skupenstve. Je to
silné polárne rozpúšťadlo. Voda je schopná v tekutom stave absorbovať množstvo plynov, prvkov
a chemických zlúčenín. V pevnom stave má voda
nižšiu hustotu ako v kvapalnom. Ľad tak tvorí na
jej povrchu jedinečnú izolačnú vrstvu Pod ľadom
v hustejšej tekutej vode nedochádza k významnejšej
konvekcii a jej ďalšiemu ochladzovaniu. Právom ju
považujeme za najdôležitejšiu podmienku a súčasť
života na báze DNA.
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v oceánoch. Táto teplota súčasne umožňuje odoberať vo vode rozpustený plyn na tvorbu vápencových
schránok živých organizmov. Výmenník CO2 spolu
s tepelným výmenníkom oceánskych prúdov je mechanizmus umožňujúci „samoopravnú“ schopnosť
našej planéty vyrovnávať tepelné výkyvy atmosféry.

Ten tvrdí, že genómy troch rôznych typov buniek
sa vyvíjali spoločne, pričom sa delili o svoju DNA.
To vyústilo do vzniku prvých jednobunkových organizmov. Vzájomné zdieľanie génov alebo podľa
autora zdieľanie „evolučných vynálezov“ mohlo
spôsobiť, že sa z jednoduchých organizmov postupne vyvinuli zložitejšie. V princípe sa dá povedať,
že v prvých štádiách sa život vyvíjal kolektívne a až keď dosiahol istý stupeň organizácie alebo
„kolektívnej múdrosti“ (je podobnosť so Sheldrake‑
ovými poľami náhodná?), začal sa vyvíjať individuálne v typických krokoch popísaných Darwinovou
teóriou. Aj keď Woese patrí medzi vedcov, ktorí
provokujú otázkou, či nie sme len platformou pre
evolúciu genómu, predstava zdieľania génov a evolučných vynálezov je veľmi blízka predstave vzájomného kooperatívneho vplyvu energo-informačných
polí prvotných typov RNA a neskôr DNA v prostredí, ktorého dôležitou súčasťou bola tekutá voda.
Je práve voda „pamäťové a komunikačné médium“?
Názor akceptovaný naturálnou medicínou je stále
v rozpore s laboratórnymi pokusmi. Jeden argument
konzervatívnej vedy spočíva vo veľmi krátkej dobe,
keď je voda schopná informáciu samovoľne udržať.
Uvádzajú sa časy, pri ktorých výrobcovia počítačo‑
vej pamäte RAM blednú závisťou. Pri týchto poku‑
soch sa podľa všetkého zabúda na podstatný fakt,
že pre vodu nie je dôležitá iba vnesená informácia,
ale aj okolité energo-informačné pole. Teda dôležitý
je nielen typ vloženej informácie, ale aj väzba infor‑
mácie na prostredie.

Ďalším dôležitým príspevkom bol odpad metabolizmu živých organizmov – voľný atmosférický
kyslík. Ten sa spočiatku viazal na čisté železo na
povrchu a vytváral železnú rudu. Ďalšia produkcia kyslíka viedla k tzv. Hurónskemu zaľadneniu[15]
(pred cca 2,2 miliardami rokov) a príchodu aeróbnych organizmov.
Nielen planéta musí byť vhodná pre život. Život na
nej musí dostať šancu prispôsobiť si planétu. Vhodné podmienky pre vznik života sa líšia od vhodných
podmienok pre jeho dlhodobú existenciu. Vzájomnú a dokonca medzidruhovú komunikáciu jednobunkových organizmov dnes skúmajú mnohí mikrobiológovia. Rozhodne nejde o organizmy schopné
sa len slepo premnožiť, vyčerpať zdroje a zamoriť
vlastné okolie toxickým odpadom metabolizmu vedúcim k úhynu populácie. Pozorovanie planktónu
oceánológmi viedlo k záveru, že u jednoduchých
organizmov je model spolupráce oveľa častejší ako
vzťah predátor – korisť. Jednobunkové organizmy si
prirovnanie k našej konzumnej spoločnosti naozaj
nezaslúžia.
Ako je možné, že v globálnom celoplanetárnom
meradle došlo k nastoleniu takej presnej rovnováhy? Ako jednobunkové organizmy dokázali spolupracovať presne tak, aby vytvorili na Zemi stabilné
podmienky vhodné pre dlhodobú existenciu života?
Hovoríme o jednoduchých bunkách bez bunečného
jadra. Podľa našich dnešných vedomostí jednobunkovce nevyhodnocujú okolie a reagujú iba na kontakt s chemickými prvkami schopnými interagovať
s membránou bunky ako samoregulačné systémy.
Mikrobiológovia študujú ich neuveriteľne rozmanité a neočakávane komplikované komunikačné
schopnosti[16], ktoré uvádzanými mechanizmami
rozhodne nevieme uspokojivo vysvetliť.

Došlo k úprave podmienok na našej planéte naozaj náhodným metabolizmom prvých organizmov
a ďalšie životné formy sa iba prispôsobili vytvoreným podmienkam? Mali sme znova len náhodou
šťastie? (Nevšednú úvahu o zdieľanej inteligencii
jednobunkových organizmov na úrovni planéty
predstavil Isaac Asimov vo vedecko-fantastickej no‑
vele Nemesis v roku 1989.)
Evolúcia
Pripomeňme si vyvrátené mýty o evolúcii.
1. Darwinom definovaná postupná evolúcia, teda
plynulý vývoj, platí výhradne pri obsadzovaní
nových ekotopov a pozvoľných klimatických
zmenách. Motorom pre vznik úplne nových
druhov sú prudké zmeny prostredia spravidla
vyvolané globálnou katastrofou. Tieto evolučné
zmeny nie sú plynulé, ale skokové. Pritom geo-

Predpoklad Darwinovej evolučnej teórie, že všetky organizmy sa vyvinuli z jediného prvotného
predka, zaujímavo oponuje biológ Carl Woese[47]
(1928 – 2012) z University of Illinois-Champaign.
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logické éry, ktorých rozhrania reprezentujú evolučné skoky, majú pomerne pravidelný cyklický
charakter.
2. Katastrofu neprežijú ani najsilnejšie, ani najinteligentnejšie druhy. Obvykle prežívajú druhy
schopné širšej vnútro- a medzidruhovej kooperácie a „veční hľadači príležitostí“, teda druhy
v období pozvoľnej evolúcie vytláčané na okraj
zdrojov ekotopu bez ohľadu na svoju rodovú
príslušnosť.
3. Organizmy sa neprispôsobujú prostrediu nad
rámec nevyhnutnej potreby. Živé organizmy
nevydávajú energiu na vylepšovanie svojich
schopností dobrovoľne, iba pod tlakom. Ak by
sme dokázali oživiť živočícha s evolučnou výbavou porovnateľnou s dinosaurom, cicavcom
alebo rastlinou z druhohôr, keď mnohobunkovce čelili oveľa ťažším podmienkam ako dnes,
veľmi pravdepodobne by „prevalcoval“ dnešné
druhy (ak by jeho imunitný systém zodpovedal
dnešným podmienkam). Ako príklad nám môžu
slúžiť žraloky, ktoré sa museli vyrovnať s ohromujúcimi zmenami od raných prvohôr. Zachovali si väčšinu (ak nie všetky) vylepšení zmyslov
a reakcií.

druhov. Napriek všeobecným predstavám sú pralesy
ekotopmi s relatívnym nedostatkom živín, čo vytvára silný tlak na rozdelenie zdrojov a potravnú špecializáciu. Následný úbytok zalesnenia pre neskoršiu suchšiu klímu vedie k vývoju živočíchov veľkých
rozmerov. Tie najväčšie vymierania na našej planéte
majú periodický cyklus trvajúci cca 100 miliónov
rokov.
Nervová sústava
Druhé úplné zaľadnenie Zeme pred geologickou
érou kambrium (Snowball Earth)[37] odštartovalo rozvoj mnohobunkových organizmov. Citlivé
nervové bunky umožnili niektorým organizmom
reagovať na mechanické podnety. U ďalších organizmov schopných pohybu sa objavil nový fenomén, a to lokálne zmyslové orgány vnímajúce svetlo. To vyvolalo potrebu centrálneho vyhodnotenia
podnetov, teda zrodu neurónových uzlín v rámci
nervovej sústavy.
V období kambria vývoj organizmov v pobrežných
moriach akceleroval a došlo k rozdeleniu živočíšnych druhov na skupinu článkonožcov a strunovcov, predkov stavovcov. Rozdelenie sa netýkalo len
vonkajšej telesnej stavby, ale aj rôznych typov prístupu k štruktúre nervovej sústavy. Príklad štruktúry nervovej sústavy stavovcov nasledovali v ordoviku aj hlavonožce (teda skupina bezstavovcov,
mäkkýšov). Používajú vo väčšej miere „internú“ pamäť, podnety sú ukladané priamo do mozgu, aj keď
hlavonožce majú navyše „pomocné“ centrum pre
každé rameno. Článkonožce dodnes používajú skôr
„externú“ pamäť, teda označujú trasy hlavne chemickými značkami a nespoliehajú sa na asociácie,
ktoré v mozgových centrách vyvolávajú spomienky.
Práve preto sa hmyz stal predmetom záujmu vývojárov robotickej techniky na vývoj „spolupracujúcich“ robotov.[11][27]

Zaujímavým faktom k druhému bodu je, že predkovia nových druhov existujú už pred zmenou či
katastrofou. Zmeny geologických ér minimálne od
obdobia permu majú podobnú schému[28]. Najprv sa
zvýši koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére
zvýšenou sopečnou činnosťou obvykle spojenou
s výraznou zmenou pozície kontinentov. Dochádza
k úbytku rozmanitosti druhov živých organizmov.
Organizmy, ktoré obsadili najvýhodnejšie miesta
v ekotope, spravidla nadobúdajú dovtedy nevídané
rozmery. Na druhej strane sa objavujú úplne nové
druhy s novou stratégiou rozmnožovania.
Zvýšený obsah irídia vo vrstvách ohraničujúcich geologické éry dokazuje, že veľké katastrofické zmeny boli „dokončené“ stretom našej planéty s iným
pomerne veľkým kozmickým telesom. To viedlo
k vyhynutiu väčšiny, hlavne veľkých živých tvorov
z najlepších pozícií v ekosystéme. Po takto prudkej
zmene vďaka vyššej koncentrácii CO2 v atmosfére
(po vyčistení atmosféry od prachu a popola) prospievajú rastliny a planéta sa zalesní. Tieto pralesy
sa stávajú akousi škôlkou poskytujúcou podmienky pre zosilnenie populácie a diverzifikáciu nových

Pokusy ruského vedca Ivana Sergejeviča Pavlova
(1849 – 1936) s vyvolanými reflexmi na základe pamäťových podnetov sú všeobecne známe rovnako
ako fakt, že u hmyzu nevieme nepodmienené reflexy
potvrdiť. Pavlovove pokusy položili základy výskumu schopnosti učiť sa. Dnes vieme, že mozog pre
emočne dôležité či často používané podnety skracuje svoje komunikačné dráhy, aby jeho reakcia bola
čo najrýchlejšia. Často opakované aktivity dokonca
ukladá do hlbších vrstiev „nevedomia“. V podstate
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obojživelníkom. Napriek tomu sú ich revolučné ana‑
tomické zmeny využívané všetkými suchozemskými
stavovcami.
Vznik listu a rozvoj lesov zo stromovitých rastlín
viedol opäť k zvýšeniu obsahu kyslíka v atmosfére až
na 35 %. Vysoký obsah kyslíka v atmosfére umožnil
obrovské rozmery článkonožcov, ale kvôli neskoršiemu vývoju bola dôležitejšia neschopnosť vtedajších organizmov rozkladať drevnatú hmotu, ako aj
časté lesné požiare, pretože sa vytvorili obrovské
zásoby uhlia. To sa pravdepodobne v perme, období
jediného kontinentu a obrovskej sopečnej aktivity
v oblasti celej dnešnej sibírskej panvy, stalo takmer
osudové pre všetky aeróbne organizmy. Obrovské
zásoby uhlia z obdobia karbónu zhoreli a požiare
prispeli k nevídanému prehriatiu planéty, keď vymrelo 90 % živých organizmov.[4]

Rozdielnu anatómiu stavovcov a bezstavovcov zobrazujú Obr. 7 a Obr. 8. Priama súvislosť medzi
vývojom mozgu či nervových uzlín a ohraničenými
zmyslovými orgánmi (na začiatku očí) je zrejmá.
Obr. 7.

Nervová sústava hmyzu. (voľne
dostupný obrázok ClipArt)

mozog
podpažerákový hrudné
ganglión
uzliny

Obr. 8.

brušné
uzliny

Zaujímavým faktom je reakcia našej planéty na
zvýšený obsah kyslíka v atmosfére v hodnotách, ktoré
umožnili globálne zaľadnenie.[37] Zem reagovala in‑
tenzívnou sopečnou činnosťou, keď sa emisiou skle‑
níkových plynov oteplila planéta tak, aby bola pre
život komfortnejšia. Bolo otvorenie sibírskej panvy
reakciou na vysoký obsah kyslíka v atmosfére z obdo‑
bia karbónu? Sú obrovské vulkány na Marse dôka‑
zom, že aj táto planéta sa produkciou skleníkových
plynov snažila zhustiť a čo najdlhšiu dobu udržať
atmosféru, aby ochránila existujúci život na svojom
povrchu?

Nervová sústava rýb. Zdroj: Prisma
Biologie

miecha
mozog

Do permu sa kontinenty na Zemi vždy nachádzali vo väčších zoskupeniach. Od obdobia permu sa
extrém jediného kontinentu postupne mení na
pomerne rovnomerné rozptýlenie kontinentov po
celom povrchu planéty. Tento proces bol bolestivý. Prakticky celé druhohory sú poznamenané
zvýšenou sopečnou činnosťou vyvolanou postupným rozpadom superkontinentu. Vyšší obsah CO2
v atmosfére síce prospieva rastu rastlín, ale znižuje
ich nutričnú hodnotu. To vedie vedcov k úvahám,
že nutnosť väčšieho príjmu potravy prispela k nebývalým rozmerom bylinožravých dinosaurov.

Rastliny
V ordoviku sa udiala veľmi významná udalosť –
mnohobunkový život začal osídľovať suchú zem.
Objavili sa prvé suchozemské rastliny. A zástupcovia článkonožcov sa stali prvými suchozemskými
priekopníkmi z ríše zvierat. V období devónu sa na
súši objavujú stromovité rastliny a na súš sa definitívne v silúre vydali po predchádzajúcich pokusoch
aj stavovce – obojživelníky. Zaujímavým faktom
evolúcie je, že každý evolučný prelom je akoby skúša‑
ný na priekopníckych druhoch, ktoré aj po úspešnom
„teste“ vyhynú. Ich „skúsenosti“ sú preberané novými
druhmi. Napríklad prvé stavovce schopné pohybu
na súši boli Tiktaaliky, ktoré nie sú priamo príbuzné

Na konci permu väčšina živých organizmov strati‑
la schopnosť reagovať na zmeny na planéte. Zmeny
na Zemi takmer vrátili vývoj života o pol milióna
rokov vývoja späť. Je súčasné rovnomerné rozdelenie
kontinentov reakciou na energo-informačné procesy
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sa z často opakovaných vedomých reakcií stáva inštinkt. Zautomatizované vžité reakcie ako zamykanie dverí či šoférovanie si často nevieme v pamäti
spätne vyvolať, zatiaľ čo emočne silné zážitky, ktoré
spustili v našom organizme množstvo nervových
chemických stimulantov, si pamätáme veľmi dlho.
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tém suchozemského života by skolaboval. Netýka sa
to len kvitnúcich rastlín, článkonožce sú pre rastliny
nesmierne dôležití „pôdni hospodári“. Rastliny používajú na komunikáciu s článkonožcami ich primárne komunikačné prostriedky, chemické informácie.
A zďaleka sa to netýka len vône, ktorá je u väčšiny
kvitnúcich rastlín a na živicu bohatých ihličnanov
príjemná a vyvoláva v ľuďoch pocit harmónie.

Revolúcia kvetu
Vývoj suchozemských rastlín priamo ovplyvňuje
rozmanitosť a vývoj fauny. Krásnym príkladom je
prelomová udalosť z druhohorného obdobia triasu. Objavili sa kvitnúce rastliny.[38] Rastliny nemajú
ohraničené zmysly. Najskôr preto nemôžeme v ich
anatómii nájsť centrálnu nervovú sústavu. Rozhodne sú ale schopné medzidruhovej komunikácie
a dokonca podľa priekopníckych pokusov sú schopné aj somatických zmien[10], ktoré u živočíchov jednoznačne prisudzujeme emóciám. Revolučný efekt
rozmnožovania sa rastlín kvetmi má viac dôsledkov.

Špecializácia hmyzu na konkrétne kvety viedla
k nebývalej rozmanitosti cicavcov. Do dnešnej doby
prežilo z druhohorných cicavcov len pár skupín, na‑
príklad vajcorodé cicavce, vačkovce a hlavne placen‑
tovce z konca kriedy. Na rozšírenie ponuky zareagovali aj dinosaury. Vedľa skôr krokodílom podobných
druhov sa objavili operené dinosaury. Jedna ich malá
skupina – vtáky – prežila dodnes. Druhovou rozmanitosťou vedú dnes vtáky nad cicavcami v pomere 2 : 1. Objav operených dinosaurov so schopnosťou
nočného videnia vyvolal priamy tlak na cicavce, ktoré museli prežiť nástup nových predátorov.

Kvitnúce rastliny prestali byť pri rozmnožovaní závislé od vodných zrážok či vetra. Dodnes na svoje
rozmnožovanie využívajú predovšetkým hmyz,
ale aj niektoré stavovce, ktoré sú špecializované na
peľ a nektár v ich kvetoch. Dôsledkom pre samotné
rastliny je ich neuveriteľné rozšírenie po planéte.

Pozastavme sa pri týchto dvoch druhoch. Operené
dinosaury prebrali od svojich príbuzných vynikajúco vyvinuté zrakové vnímanie. Vyhodnocovanie
zrakových vnemov ale nekladie také silné nároky
ako vyhodnocovanie zvukových vnemov. To sa stalo
doménou cicavcov, prevažne nočných tvorov, ktoré po svojich predkoch, terapsidoch, zdedili stredné ucho. Rozdiel komplikovanosti vyhodnocovania
vnemov viedol k anatomickej rozdielnosti mozgu. Zvukové vnemy sa považujú za náročnejšie na
analýzu, a preto už rané cicavce mali väčší pomer
veľkosti mozgu k veľkosti tela ako dinosaury. Tento
rozdiel sa začal vyrovnávať práve až nástupom operených dinosaurov (Obr. 9).

Snaha o zefektívnenie prenosu génov viedla kvitnúce rastliny k tvarovej a farebnej diverzite kvetov,
aby prilákali špecializované opeľovače. To viedlo
u živočíchov k vývoju oka, konkrétne k vnímaniu
červenej farby.
Suchozemské rastliny a článkonožce sú neodškriepiteľne prepojené druhy. Dnes na svete pripadá odhadom jeden zástupca hmyzu na jedného zástupcu
ostatných živočíšnych druhov vrátane iných zástupcov článkonožcov. Ak by vyhynuli všetky stavovce,
život na planéte by pokračoval bez väčších problémov ďalej. Ak by však vyhynuli článkonožce, ekosys-
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Vtáčí mozog stále predsa len viac pripomína mozog
krokodílovitých. Spoločnou črtou ich správania je
okamžitá reakcia na podnet. Ak aj vychováte aligátora ako domáceho maznáčika, jeho inštinktívne
reakcie prebijú akúkoľvek „empatiu“ ku chovateľovi. Pritom hovoríme o zvierati, ktoré má silný rodičovský pud. Mozog vtákov a cicavcov vyhodnocuje
podnety podrobnejšie, a teda ich reakcie sú založené na zložitejších vzorcoch.

mozoček

Schopnosť sépií a chobotníc riešiť logické problémy
je všeobecne známa. Úteky veľkých chobotníc sú
povestné. Prekvapivé sú aj ich priateľské reakcie na
ľudí i v divočine.[29] Ich komorové oči patria medzi
najstaršie v živočíšnej ríši a chobotnice sú schopné
rozlišovať jednotlivých ľudí. Neuveriteľné pritom je,
že u hlavonožcov nedochádza k medzigeneračnej
výmene skúseností, pretože rodičia po nakladení vajíčok umierajú. Toto sa mení v Stredozemnom mori.
Náš bezohľadný environmentálny tlak spôsobuje,
že sépie prestávajú vyrastať ako samotári, obmedze‑
ním ich biotopov ich nútime žiť v skupinách. Spôso‑
bíme tým vývojový skok v ich inteligencii? Kognitívne správanie sme u hlavonožcov mimo schopnosti
rozlišovať aj jedincov iného druhu nepreukázali.

Kognitívne správanie
Je nesmierne ťažké posudzovať inteligenciu iných
živých tvorov, ako sme my ľudia. Nedokážeme sa
prispôsobiť inej perspektíve a skúsenosti, ako je tá
naša ľudská.
O rastlinách dnes už vieme, že sú schopné manipulácie a „výmenného obchodu“ so živočíchmi. Vieme,
že podobne ako hmyz dokážu viesť kruté chemické
vojny. A dokážu vnímať emócie iných živých organizmov, reagovať na hudbu či dokonca rozlišovať
osoby vo svojej blízkosti.[43] Aj keď sa pomaly zoznamujeme s pestrou škálou ich komunikačných
schopností, rozhodne nevieme posúdiť ich inteligenčné schopnosti. Podľa doterajších pozorovaní
však vytvárajú rozsiahle medzidruhové informačné
siete, pri ktorých využívajú dokonca aj huby.

Podľa našich meradiel patria medzi najinteligentnejšie vtáky papagájovité a krkavcovité. Kaledónske
vrany sú schopné nielen riešiť hlavolamy náročné aj
pre ľudí, no sú schopné i výroby nástrojov. Lokálne rozdiely v tvare nástrojov rovnakej funkcie, rôznorodý dialekt pri hlasovom prejave označujúcom
rovnaké „pojmy“, preukázateľné prispôsobovanie
sa novo príchodzích jedincov zvyklostiam v danej
lokalite, to všetko jednoducho spĺňa kritériá, ktorými definujeme pojem kultúra.[44] Aj keď je mozog
krkavcovitých podobný nášmu (Obr. 10), jeho centrá majú odlišnú morfológiu. Kognitívne schopnosti
sme dokázali u viacerých druhov vtákov.
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Obr. 10. Mozog krkavca.
Zdroj: awaytogarden.com
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Obr. 11. Porovnanie vzhľadu mozgu cicavcov.
(voľne dostupný obrázok ClipArt)
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Čo sa týka cicavcov, v súčasnosti vieme kognitívne
schopnosti potvrdiť u delf ínov, slonov a ľudoopov.
Sľubne vyzerajú aj pokusy s veľrybami. Súhrnná
referencia, v ktorej sú jednotlivé prípady podložené konkrétnymi zdrojmi, sa nachádza na stránkach
Animal Cognition[1].
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Presvedčenie, že hmyz používa externú pamäť, nabúrava pozorovanie sťahovavých druhov motýľov
rodu babôčka, aj keď tu môžu oponenti operovať
s vrodenými inštinktmi. Je však kognitívne správanie naozaj viazané na anatómiu mozgu? V roku 2015
vedci zistili, že schopnosť sebaidentifikácie pred zrkadlom majú niektoré druhy mravcov[8], teda spoločenského hmyzu. Mravce rozhodne nemajú zložitý
mozog porovnateľný s vtákmi ani cicavcami. Je teda
kognitívne správanie forma inštinktu? Alebo preceňujeme úlohu mozgu, či už ako sídla našej osobnosti, alebo ako vynikajúceho biopočítača umožňujúceho zložité vyhodnocovanie?

Priamym dôsledkom schopnosti sebauvedomenia je schopnosť empatie. Vnímanie vlastnej jedinečnej osobnosti nám umožňuje vnímať aj ostatných
ako samostatné bytosti podobné nám. Schopnosť
prejaviť súcit, ako aj vymedzenie a ochrana vlastného spoločenstva, schopnosť kalkulovať a získavať
podporu ostatných členov spoločenstva, ako aj nepriateľské postoje k „cudzím“ krásne popisuje Jane
Goodalová[19] u našich geneticky najbližších príbuzných, šimpanzov.
Schopnosť empatie definuje zlaté pravidlo filozofie:
„Nečiň druhým, čo nechceš, aby konali tebe“, ktoré definuje našu humanitu a tvorí základ ľudských
civilizácií. Nie náhodou je citované v Starom i Novom zákone. Výskum mozgovej aktivity vedie vedcov k záveru, že za kognitívne správanie zodpovedá
oblasť predného laloka nazývaná kortex. Ak porovnáme morfológiu mozgu živočíchov schopných kognitívneho správania, nájdeme veľkú anatomickú
podobu (Obr. 11).

Je zrejmé, že kognitívne správanie, ako ho vnímame my, preukážeme s vyššou pravdepodobnosťou
u organizmov žijúcich v kolektívnych spoločenstvách s hierarchickým usporiadaním. Schopnosť
sebauvedomenia a s ňou súvisiaca schopnosť empatie minimálne k vlastnému druhu logicky musí pozitívne ovplyvňovať životaschopnosť spoločenstva.
Ľudská inteligencia
V čom sme vlastne jedineční? Čím sa skutočne líšime od ostatných živočíchov? Je technický pokrok
výrazom inteligencie? Sme len živočíchy s lepšie
rozvinutými inštinktmi a lepšou schopnosťou učenia sa? Pozrime sa stručne na našu vlastnú evolúciu
vo svetle nových poznatkov.

– 74 –

Inteligencia v energo-informačných súvislostiach

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 3 a 4, ročník 2016

motorika

Komplementum

Pred zhruba 4 miliónmi rokov sa začala africká kontinentálna doska lámať na dve časti. Vznikla Východoafrická priekopová prepadlina (Great Rift Valley).
Plocha pralesa ustúpila savane a nové podmienky
donútili primáty postaviť sa na zadné nohy. Chôdza
na dvoch končatinách je menej energeticky náročná
a umožnila týmto primátom sťahovať sa za potravou na veľké vzdialenosti. Objavil sa rod hominidov
Australophitecus. Týmto veda oficiálne datuje fosílne pozostatky hominidov, predkov dnešných ľudoopov a nás ľudí. Prvé živočíchy, ktoré začali chodiť
výhradne po zadných nohách, boli dinosaury. Týmto
zástupcom krokodílom podobných plazov to poskyt‑
lo výhodu rýchlejšieho pohybu a lepších reakcií.[9]
Vedci považujú fakt uvoľnenia predných končatín
za prvý krok k tvorbe nástrojov. Kaledónske vrany,
niektoré ryby a množstvo ostatných živočíchov používajúcich nástroje túto teóriu privádzajú do rozporu.

dvakrát rozumného, teda nášho predka z Afriky
(cca 250 tis. rokov).
Človek neandertálsky bol dlho predstavovaný ako
brutálny ľudoopom podobný jedinec neschopný
abstraktného myslenia, ktorý bol po stretnutí s moderným človekom v poslednej dobe ľadovej odsúdený k vyhynutiu. Postupne v ňom vedci začali objavovať ľudskú bytosť výborne prispôsobenú drsným
podmienkam Európy v ľadových a medziľadových
dobách, ktorá neuniesla civilizačný tlak a obchodného ducha moderných ľudí, ktorí si vymieňali informácie oveľa efektívnejšie. Jeho duševný rozvoj
bol pripisovaný priamemu kontaktu s modernými
ľuďmi.

Prvým zdokladovaným technologickým nástrojom
hominidov je pästný klin. Objavil sa pri fosíliách
Homo Ergaster (cca 1,8 mil. rokov), človeka pracovitého, ktorého považujeme za potomka Homo Ha‑
bilis, človeka zručného. Homo Ergaster predstavuje
zlom nielen vďaka vysoko sofistikovanému univerzálnemu opracovanému kamennému nástroju.
Žil v púštnych oblastiach dnešnej Etiópie v rodinných zväzkoch a predpokladáme, že sme po ňom
zdedili veľké množstvo potných žliaz. Dôsledkom
uvoľnenia dýchacích ciest od úlohy ochladzovania
organizmu je podľa vedcov schopnosť využívať hlasivky na prvú ľudskú reč. Vedci tiež predpokladajú,
že ide o prvého zástupcu rodu Homo, ktorý mal výrazné očné bielka, čo umožnilo presun dôležitosti
oznamovania emočných prejavov z reči tela na mimiku. Je to tiež prvý migrujúci zástupca rodu Homo,
ktorého ázijských potomkov vedci pomenovali
Homo Erectus, teda človek vzpriamený.

Forenzný výskum fosílií, DNA a hlavne objavy v gibraltárskych jaskyniach[5] nás donútili úplne prehodnotiť pohľad na našich „bratrancov“. Išlo o mohutných, aj keď agresívnejších jedincov bielej pleti
s inteligenciou minimálne porovnateľnou s druhom
Homo Sapiens Sapiens. Naši africkí predkovia tmavej pleti nemali šancu v konfrontácii s neandertálcami uspieť. Ľudské dejiny konfrontácií civilizácií
nás nenechávajú na pochybách, že došlo aj ku konfliktom. Ale archeologické náleziská vypovedajú aj
o obchodnej výmene a dokonca o spoločnom potomstve. Gibraltárske objavy svedčia zjavne o tom,
že neandertálski ľudia mali abstraktné myslenie.
No najväčším prekvapením sú nálezy dokazujúce,
že obradne pochovávali svojich mŕtvych dávno pred
stretnutím s modernými ľuďmi. Obradné pochovávanie (v rovnako rozmanitých formách ako u moderných ľudí) jasne vypovedá o ich viere v posmrtný
život. Vieme o zvláštnom správaní slonov pri nájde‑
ní pozostatkov vlastného druhu a podobné správanie
bolo zaznamenané aj u hrochov. Ľudia sú ale jediní,
ktorí svojich mŕtvych pochovávajú s obradným ritu‑
álom dokazujúcim vieru v posmrtnú existenciu.

Pästný klin je bezpochyby jedinečný nástroj porovnateľný s dnešným švajčiarskym vreckovým nožom.
Ale iným faktom je, že bol tiež jediným kamenným
nástrojom počas celého milióna rokov až do zrodu
Homo Heidelbergensis (cca 800 tis. rokov). Až pri
tomto druhu rodu nachádzame nové typy kamenných nástrojov a dôkazy o používaní ohňa. Heildelbergský človek sa považuje za priameho predka
dvoch typov ľudí – v Európe Homo Sapiens Ne‑
anderthalensis (cca 400 tis. rokov) a človeka vraj

Neolitická revolúcia (začiatok poľnohospodárstva)
a viera v posmrtný život – fenomén náboženstva
boli základom ľudských civilizácií, keď ľudstvo rozvíjalo sofistikovanú techniku, vedu a filozofiu. Základným zjednocujúcim faktorom ľudskej spoločnosti a civilizácií nebol blahobyt či len stotožnenie
sa s panovníkom. Bol to apel na vieru a duchovné
hodnoty. Toto sa zmenilo až po občianskej vojne
vo Francúzsku (1789). Spolupatričnosť spoločnosti
sa začala budovať na národných hodnotách, ktoré
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viedli k najkrvavejším konfliktom v ľudskej histórii.
Kupovanie lojality ľudí štátom formou sociálnych
programov odosobnilo prirodzenú komunitnú empatiu a prakticky ju z ľudských komunít vyhubilo.
Viera v nekonečný ekonomický rast nás nabáda
k zvyšovaniu našej častokrát zbytočnej spotreby.
Že je takto budovaná civilizácia nezdravá, dokazuje jej nestabilita. Vznik fanatických fundamentalistických extrémnych prúdov je vážnym varovaním,
že aj naša konzumná spoločnosť je extrém, v ktorom chýba skutočný duchovný rast.

ako výsledok číslo, ktorému nikto nerozumie. Vzá‑
pätí upozorní na potrebu správne položenej otáz‑
ky, aby bola odpoveď zrozumiteľná. Civilizácia
teda vybuduje ešte silnejší počítač, ktorý má vypo‑
čítať správnu otázku. Je to bionický počítač – pla‑
néta Zem, ktorá má aj vďaka živým organizmom
a ľuďom dostatočnú výpočtovú kapacitu. Tesne pred
ukončením výpočtu je Zem nezmyselne zničená inou
civilizáciou.
Naša existencia je súčasťou ohromného celku, a to
nielen po fyzickej stránke. Dnes nám veda iným jazykom prezentuje ako novinky vedomosti, ktoré už
staroveké civilizácie považovali za základné princípy. Sú častokrát popísané v metaforách. Ide o princípy známe a používané v naturálnej medicíne. Ak aj
pripustíme, že sme „len“ bionickou platformou pre
reprodukciu našej DNA a náš mozog je samovoľne
sa vyvíjajúci „počítač“, deficit duchovna v našej spoločnosti je nepopierateľný. Nedostatkom zodpovednosti trpí celá drancovaná planéta. Ponúkané riešenia sú málo zmysluplné a politicky nepriechodné.
Naše nádeje sa upierajú k novým technológiám, ktoré má ponúknuť veda. Skúsenosť nás ale učí, že ak
vymyslíme automobil, ktorý bude energiu získavať
fotosyntézou, v krátkom čase spôsobíme prebytkom
kyslíka v atmosfére globálne zaľadnenie planéty.

Záver

Nové vskutku odvážne hypotézy teoretickej fyziky, ako aj nové nečakané poznatky o správaní sa
organického života už od jednobunkových foriem
jednoznačne posúvajú vedu späť k jej koreňom –
k filozofii. Výskum kvantového počítača prináša
vnímanie vesmíru ako možného ohromného úložiska dát. Predstava multivesmíru a úvahy o jeho možnej evolúcii a reprodukcii posúva vedecké hypotézy do oblastí, v ktorých prehodnocujeme fenomén
života. História našej planéty priamo ovplyvňovaná
životom nás upozorňuje, že náš vplyv nemusí byť
len technologický. Čo dnes vieme o organizmoch,
s ktorými sa delíme o našu planétu, ukazuje, že sú
nám oveľa bližšie, ako sme si mysleli. Sme s nimi
prepojení oveľa silnejšími väzbami, než sme si doteraz pripúšťali.

Nie sú to technológie, ktoré nás spasia. Tie môžu
len pomôcť. Riešenia by sme mali hľadať v schopnosti empatie na tej najvyššej filozofickej a duchovnej úrovni, akej sme schopní. Zdá sa, že úroveň tejto
schopnosti je to jediné, čím sa odlišujeme od ostatných organizmov na planéte. Tento dar, táto schopnosť zaväzuje. Nestačí, aby sme boli dobrí hospodári celej planéty. Musíme byť dobrými pastiermi.

Súčasťou nášho tela je zhruba rovnaký počet mikroorganizmov, ako je počet buniek nášho tela.
Bez nich by sme neprežili. Už len stravovacími
návykmi priamo ovplyvňujeme našu črevnú faunu a flóru. Prejedanie sa spôsobuje premnoženie
hnilobných baktérií, čo má priamy vplyv na našu
imunitu. Ale tieto väzby sú oveľa komplikovanejšie. Sme preukázateľne živočíšny druh schopný sebauvedomenia. Do akej miery je súčasťou nášho „ja“
naša mikroflóra a mikrofauna, to stále netušíme.
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MUDr. Teodor Mochnáč, PhD.

AKUPUNKTUM, Centrum akupunktúry a diabetickej nohy, Pod vinohradmi 14 A, 949 01 Nitra,
Slovenská republika, e‑mail: tmochnac.akupunktura@gmail.com
Jubilejný XX. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou sa konal
v Štúrove v dňoch od 30. 9. 2016 do 2. 10. 2016.
Prezident kongresu MUDr. Solár Gustáv, PhD. úvodom privítal vzácnych hostí z domova i zo zahraničia
a vyjadril radosť zo stretnutia. Po slávnostnom otvorení kongresu poprial účastníkom kongresu, aby spoločne
strávené nasledujúce dni boli príjemné a vzájomne obohacujúce.
Úvodnú prednášku na tému „Súčasnosť, interdisciplinarita a budúcnosť naturálnej medicíny“ predniesol MUDr. Solár G., PhD. (Slovenská
republika). Zdôraznil, že naturálna medicína je
integrálnou súčasťou medicíny a uceleného systému medicíny. Naturálna medicína je medicínskou
aplikáciou interdisciplinárneho štúdia energoinformačných procesov a poznatky akupunktúry sú
jedným zo základných pilierov naturálnej medicíny.
Zdôraznil, že v budúcnosti je dôležité koordinovať
interdisciplinaritu, vzdelávanie, legislatívu, materiálno technické zabezpečenie a projekty.
Dr. med. Meißner F. (Nemecká spolková republika) v prednáške „Energetická a informačná medicína – medicína budúcnosti“ poukázal na rozdiely
štatisticky orientovanej medicíny a medicíny založenej na skúmaní vedomia a liečby vedomia, čo je
medicína veľmi individuálna . Poukázal na človeka
ako spirituálnu bytosť i s fyzikálnymi skúsenosťami.
Zdôraznil budúcnosť informačnej medicíny, ktorá
čerpá informácie z tzv. „informačného mraku“. Budúcnosťou takejto medicíny je liečba na nefyzikálnej úrovni ako energoinformačná medicína, spirituálna medicína ovplyvňujúca vedomie.
Prof. MUDr. Muldašev E. R., DrSc. (Ruská federácia) riaditeľ Všeruského očného centra plastickej
a rekonštrukčnej chirurgie v Ufe a vynikajúci očný
chirurg v prednáške „Miesto bohov, po stopách tibetskej medicíny“ poukázal na realitu našej viery
v Boha a v dušu, ale aj na ignorovanie týchto poznatkov v medicíne. Organizátor a účastník viac ako
20 vedeckých expedícií do Tibetu a iných „zázračných“ miest na zemi poukázal na geografické fakty

a súvislosti s horou Kailas, ako najväčším pyramidálnym komplexom na svete. Na jeho neprehliadnuteľný vplyv na vytvorenie matrice života na Zemi,
ktorý dal do súvislosti s realitou 5 elementov, ktoré
sú zdrojom dynamiky mikrokozmu aj makrokozmu.
Čerpajúc z týchto poznatkov objavil preparát Alloplant, ktorý využíva nielen v očnej chirurgii, ale aj
v ortopédii, traumatológii, onkológii, rekonštrukčnej chirurgii a v akupunktúre.
Prednáška „Inteligencia v energo-informačných
súvislostiach“ od Ing. Solára J. (Slovenská republika) pojednávala o vnímaní mikro a makrosveta cez
funkciu psychoregulačnej kategórie – inteligencie.
Nachádza súvislosti mikrosveta – internej pamäte
živočíchov s makrosvetom – vesmírnou pavučinou,
multivesmírom a kvantovými počítačmi, prípadne
s biopočítačmi.
Prof. MUDr. Nigmatulin R. F., DrSc. (Ruská federácia) venoval pozornosť vo svojej prednáške
„História Alloplantu alebo sága o cudzorodom
tkanive“ preparátu Alloplant. Oboznámil nás s vývojom histórie transplantácie cudzorodých tkanív
a vyzdvihol otázku, či patrí transplantácia tkanív
a biomateriálov do metodiky naturálnej medicíny.
Venoval pozornosť etapám vývoja technológie Al‑
loplant. Na príkladoch a histologickom dôkazovom
materiáli ukázal účinnosť takejto metodiky v regeneratívnej chirurgii. Jeho záverečnými slovami:
„Lekár lieči a príroda uzdravuje“ poukázal na dôkaz
nevyčerpateľných možností prírody, ktoré nám naturálna medicína pomáha odhaľovať.
Prof. MUDr. Muldašev E. R., DrSc. (Ruská federácia) v prednáške „Regeneratívna medicína Al-
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loplant“ poukázal na vývoj chirurgie od obdobia
odstraňovania škodlivých tkanív v organizme pomocou mechanických náhrad až k regeneratívnej
chirurgii. Zdôraznil biologické vlastnosti alloplantu, získaného z mŕtvych tiel organizmov. Predstavil
Alloplant ako atraktant kmeňových buniek. Na príkladoch jednotlivých pacientov ukázal regeneratívny účinok Alloplantu na kostné tkanivo, v prípade
degeneratívnych ochorení kĺbov a aj u onkologických stavov, regenerácie ciev, nervového tkaniva
a rohovky.
MUDr. Galiachmetov R. F., CSc. (Ruská federácia) v prednáške „Farmakopunktúra biomateriálom Alloplant“ informoval o možnostiach použitia
Alloplantu v jeho disperznej forme v akupunktúre
a jeho vplyvu na regeneráciu tkaniva v prípade chemickej traumy rohovky u zajacov a tiež v dermatológii.

elastické vlnenie, rádioaktivita a niektoré geologické
anomálie.
Prednáška autorov Doc. Ing. Gajdoš V., CSc.
a MUDr. Gajdoš J. (Slovenská republika) „Siete
Hartmann a Curry“ sleduje charakteristiku jednotlivých polí, ktoré by spĺňali parametre pravidelných Curryho a Hartmanových sietí. V prednáške
zhodnotili charakteristiku jednotlivých fyzikálnych
polí, elektromagnetického, magnetického poľa
zeme, kondenzátového efektu, lokálneho tepelného
a gravitačného poľa, seizmicity, obehu telurických
prúdov. Ani jeden fyzikálny vplyv dané charakteristiky Curryho a Hartmanových sietí nespĺňa. Takým
spôsobom vystupuje do popredia otázka, čo vlastne infointerakčne meriame, ak mapujeme geozóny
prostredia.
Doc. Ing. Šimúth J., CSc., Ing. Krištof-Kraková T., Ing. Hornická M. a RNDr. Biliková K.,
CSc. (Slovenská republika) vypracovali prednášku
„Apiterapia vo svetle epigenomiky“. Doc. Ing.
Šimúth J., CSc. informoval o včelstve, ktoré nielen
opeľuje rastliny, ale spätne sa rastliny odvďačujú peľom a medom ale aj liečivami (sekundárnymi
metabolitmi). Hovoril o významných svetových
producentoch včelieho medu, včelieho peľu a materskej kašičky, ktorí zabezpečujú nezávadné ekologické prostredie na ich výrobu. Zdôraznil vplyv
epigenetiky, ako podnože genetiky, na kód DNA
pod vplyvom enzymatických modifikácií Cytosinu.
Poukázal, že práve včela je jediný biologický systém,
na ktorom sa dajú študovať epigenetické nutričné
faktory. Pritom včelia kašička je najdôležitejší epigenetický faktor vo výskume prírody. Poukázal na
Apalbumin 1 ako na model regeneratívnej medicíny
a tkanivového inžinierstva. Je najvýznamnejším faktorom proliferácie kože a angiogenézy .
Prof. Yamaguchi K., PhD. (Japonsko) sa v prednáške „Metóda prírodného/naturálneho včelárenia podľa Kikuji Yamagichi a hodnotenie
kvality materskej kašičky“ zmienil o výskume
včelej kašičky a jej ekologickej výrobe firmou Japan
Royal Jelly Co., Ltd., kde sa využíva objav Doc. Ing.
Šimútha J., CSc. na hodnotenie kvality včelej kašičky.
Doc. Yamaguchi Y., BA (Japonsko) v prednáške
„Medzinárodná spolupráca Vedeckého centra
spoločnosti Japan Royal CO., Ltd. a Oddelenia
Molekulárnej Apidológie Ústavu Ekológie lesa
SAV zameraná na pravosť a kvalitu včelích pro-

V ďalšom bloku Doc. MUDr. Slobodníková J.,
CSc., h. Prof. (Slovenská republika) v prednáške
„Endogénny estrogén a karcinóm prsníka“ oboznámila prítomných s najčastejším malígnym ochorením u žien, karcinómom prsníka. Zdôraznila,
že jeho výskyt v celosvetovej populácii aj u nás neustále rastie. V celosvetovom meradle je to nárast až
o 33 %. Toto ochorenie je možné až v 75 % ovplyvniť zmenou životného štýlu, nakoľko u postmenopauzálnych žien je endogénny estrogén produkovaný tukovým tkanivom a nadobličkami.
V prednáške na tému „História, súčasnosť a budúcnosť baktériofágovej terapie“ Doc. MUDr.
Čambala M., PhD. (Slovenská republika) osvetlil
vývoj baktériofágovej liečby infekčných ochorení
spôsobených predovšetkým v dôsledku stafylokokovej a streptokokovej infekcie. Spomenul historický vývoj a príčiny, prečo sa takáto terapia viac nerozšírila. Vyzdvihol najmä budúcnosť baktériofágovej
terapie v súčasnosti, keď boli potvrdené významné
úspechy v kombinácii s ATB v liečbe systémových
ochorení a v imunológii.
Autori MUDr. Gajdoš J. a Doc. Ing. Gajdoš V.,
CSc. (Slovenská republika) vypracovali prednášku
„Hodnotenie vplyvu dlhodobého pobytu pacienta v geopatogénnej zóne na jeho zdravotný stav“.
V súbore 413 pacientov zistili vplyv geozóny u 104
pacientov. Vplyv geozóny sa častejšie vyskytol u ľudí
bývajúcich v rodinných domoch ako len v bytoch.
Ako príčina vplyvu sú udávané rôzne fyzikálne polia. Napr. gravitačné pole, elektromagnetické pole,

– 81 –

Správa z XX. interdisciplinárneho lekárskeho kongresu naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou v Štúrove v dňoch od 30. 9. 2016 do 2. 10. 2016

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 3 a 4, ročník 2016

Správy z odborných podujatí

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 3 a 4, ročník 2016

duktov“ predstavil spoločnosť Japan Royal Co., Ltd.
Predstavil jej kooperujúce spoločnosti po celom Japonsku a vysvetlil význam spoločnosti v ekologickej
produkcii včelej kašičky v úzkej spolupráci so Slovenským ústavom molekulárnej apidológie.

spôsobom diagnostiky 5 elementov je použiteľná
v praxi naturálnej medicíny. Ako dôkazový materiál
si berie inštrumentálne vyšetrenie IDS-M, na základe ktorého môže v 88,6 % predpovedať výsledok
terapie. Taktiež týmto spôsobom dokazuje realitu
fungovania interakcií medzi elementmi.
Prof. Petuchov S. V., DrSc. (Ruská federácia)
v prednáške „Staroveká čínska ‚Kniha premien‘
a koncepcia logiky génového kódovania“ rozobral význam knihy Yi-Jing v súvislosti so zložením
genetického kódu DNA. Významnou súčasťou je
použitie tohto kódu v muzikoterapii v tzv. genetickej hudbe, na základe čoho bolo v Moskve založené konzervatórium Centrum pre interdisciplinárne
štúdiá muzikálnej kreativity, ktoré študuje vplyv
muziky na zdravie človeka.
PaedDr. Solárová Z., PhD. (Slovenská republika)
v prednáške „Elementy v histórii“ popisuje elementy, ktoré sa vyskytujú v rôznych kultúrach len
s malými odlišnosťami. Spája tieto predstavy jednou spoločnou charakteristikou a to sú pyramídy,
kde nachádza súvislosti tibetskej a čínskej medicíny.
Oko je jednou zo štruktúr, ktorá vytvára spoločnú
predstavu o pyramidálnom modeli fungovania každej štruktúry, kde sa spájajú elementy, meridiány
a čakry. Vytvárajú súvislosti s hexagramovou sekvenciou Fu-Shi v Yi-Jing.
MUDr. Solár G., PhD. (Slovenská republika)
v prednáške „Pyramídový model a čakry“ pojednáva o spoločných súvislostiach pyramídového modelu a čakier. Tento model predstavuje komplexné
a univerzálne dynamické priestorové usporiadanie
energoinformačných sietí, kde je rozmiestnenie
elementov podľa 9 palácov alebo podľa magického štvorca. Autor spája do zaujímavých súvislostí
rozmiestnenie čakier a párov meridiánov. Definuje čakru ako komplexný energoinformačný systém
vyššieho rádu, v ktorom sa stretáva 12 meridiánov.
Čakra integruje horizontálnu rovinu, ktorá určuje
charakteristiku vnútornej dynamiky a vertikálnu
rovinu, ktorá určuje vývojové a komunikačné charakteristiky. Je spojená cez triplety s meridiánmi.
Zdôrazňuje symetriu čakier. Nakoniec popisuje
charakteristiku jednotlivých čakier. Prednáška bola
úvodom do ďalšej veľmi širokej problematiky energoinformačných procesov.
Záverečná prednáška MUDr. Miklóšovej M. (Slovenská republika) na tému „Pyramídový model
a oko“ je príkladom, ako možno pyramídový model
v akupunktúre použiť v praxi očného lekára. Pouka-

Prof. Yamaguchi K., PhD., Research Assoc.
Kawahata I., PhD., Gautierez E., MS, XU H., BS
a iní (Japonsko) prezentovali prednášku na tému
„Materská kašička významne uľahčuje CRE –
sprostredkovanú transkripciu súvisiacu s učením sa a pamäťou sprevádzanú stimuláciou expresie somatostatínu, modulátora proteolytickej
degradácie A‑beta-oligomérov v myších hypokampálnych neurónoch“. V prednáške vyzdvihli
antimikrobiálnu, protirakovinovú, protizápalovú,
antioxidačnú neurotopickú aktivitu včelej kašičky.
Zdôraznili jej vplyv na zlepšenie dlhodobej pamäte
najmä pri Alzheimerovej chorobe.
Prednáška od autorov Prof. Yamaguchi K., PhD.,
Suzuki T., BS, Murata K, PhD., Prof. Emerius Fujii A., PhD., MS, DD Sc., Doc. Yamaguchi Y., BA
(Japonsko) „Zubná pasta obsahujúca materskú
kašičku a med v prevencii proti paradentóze –
významný synergický účinok materskej kašičky
a medu proti ústnym a patogénnym baktériám,
ako sú Streptococcusmutans a Porphyromonasgingivalis“ bola zameraná na účinok zubnej
pasty s prímesou včelej kašičky na patológiu ďasien.
RNDr. Bíliková K., CSc. (Slovenská republika),
Prof. Yamaguchi K., PhD., Doc. Yamaguchi Y., BA
(Japonsko) v prednáške „Molekulárne-biologický prístup k vysvetleniu terapeutických účinkov
včelej materskej kašičky a medu“ informujú o včelích produktoch, ktoré sú bohaté na fytochemické
komponenty a majú terapeutické vlastnosti zahrňujúce protirakovinový, antioxidačný, antibakteriálny, antifugálny a antivirotický účinok. Spomenuli
apoalbumíny, proteíny včelej kašičky, ktoré sú nielen nutričným zdrojom, ale hrajú významnú úlohu
v protibakteriálnom účinku v indukcii cytokinínov,
ktoré sa zúčastňujú na regulácii obranných peptidov a proteínov.
Odborný blok posledného dňa otvoril svojou prednáškou MUDr. Mochnáč T., PhD. (Slovenská republika). V prednáške, pilotnej štúdii „Infointerakčná diagnostika elementov v akupunktúre“,
podáva dôkaz vo veľkom súbore vyšetrení 246 pacientov, že infointerakčná metodika diagnostiky EIS
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Správy z odborných podujatí
diska odbornej úrovne poskytnutých informácií,
ale aj potvrdením pokračujúceho trendu interdisciplinarity.
Výrazným posunom vpred bola účasť významných
odborníkov zo zahraničia:
Prof. MUDr. Muldašev E. R., DrSc. riaditeľ Všeruského očného centra, plastickej a rekonštrukčnej
chirurgie v Ufe a jeho zástupcu Prof. MUDr. Nigmatulina R. F., DrSc. z Ruskej federácie, Dr. med.
Meißner F. z Nemeckej spolkovej republiky, zakladateľ Nemeckej akadémie pre energetickú medicínu a bioenergetiku, svetovo uznávaný symetrológ
Prof. Ing. Petuchov S. V., DrSc. z Ruskej federácie,
Prof. Yamaguchi K., PhD., riaditeľ Výskumného
ústavu apimedicíny JRJ a ďalší zástupcovia Vedeckého centra spoločnosti Japan Royal Jelly Co., Ltd.,
ktorých mimoriadny záujem vyvolala práve vedecká
činnosť lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny
a prvej kliniky akupunktúry a naturálnej medicíny
pod vedením MUDr. Solára G., PhD.
Počas rokovaní na tomto podujatí sa stretli záujmy
týchto vedeckých kapacít, no predovšetkým záujem
všetkých pomôcť chorému človeku.
Účastníci kongresu prezentovali výnimočne vzácnu
zhodu v názoroch na energoinformačnú podstatu
akupunktúry. Rukolapné dôkazy, vychádzajúce zo
skúseností a z účasti na vyše dvadsiatich expedíciách do Tibetu a iných krajín, prezentované autormi Ruskej federácie nenechali nikoho z účastníkov
kongresu na pochybách, že história ľudstva je celkom iná ako ju poznáme a že smerovanie naturálnej
medicíny je správne.
Ako veľké uznanie zazneli záverečné slová profesora MUDr. Muldaševa E. R., DrSc., ktorý zhodnotil
kongres ako jeden z výnimočných a to nielen odbornou úrovňou ale aj tým, že sa stal stretnutím ľudí
„lásky“, bohatých duchom a s otvoreným srdcom.
S nadšením oznámil účastníkom kongresu založenie
novej medzinárodnej organizácie naturálnej medicíny združujúcej zástupcov zo Slovenskej republiky,
Ruskej federácie,z Nemeckej spolkovej republiky
a Japonska, ktorej sídlo bude v Slovenskej republike
a prezidentom sa stal MUDr. Solár G., PhD.

Na záver sa MUDr. Solár G., PhD. poďakoval všetkým účastníkom podujatia a vyjadril ich dôležitosť
a ukončil XX. interdisciplinárny lekársky kongres
naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou
v Štúrove. Vyjadril presvedčenie o úspešnom ďalšom pokračovaní medzinárodnej a interdisciplinárnej spolupráci na poli vedeckého rozvoja. Vyslovil
nádej na ešte vyššiu kvalitu budúcich kongresov.

Vyhodnotenie kongresu.

Interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny, ktorý sa koná pravidelne na jeseň je akýmsi vyvrcholením sezóny a prehliadkou najnovších
výsledkov klinickej praxe, výskumu slovenskej
akupunktúry a celej naturálnej medicíny. Rovnako
tradičnou a dnes už aj neodmysliteľnou súčasťou
týchto kongresov je rozsiahla interdisciplinárna
účasť popredných vedcov a odborníkov z odborov
súvisiacich s akupunktúrou a naturálnou medicínou.
V tomto duchu sa konal aj XX. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou v Štúrove, počas ktorého sa potvrdilo,
že úsilie o dosahovanie medziročného zvyšovania
odbornej úrovne bolo úspešné a naviac kongres
progresívne naviazal na predošlý ročník v oblasti
medzinárodného rozmeru.
XX. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej
medicíny s medzinárodnou účasťou bol jubilejný
kongres, ktorý bol výnimočný nielen svojim jubileom.
Obohatením kongresu bola už tradične veľká účasť
lekárov akupunkturistov a lekárov z rôznych medicínskych odborov. Účasť odborníkov z nelekárskych
odborov – molekulárna biológia, fyzika, matematika, apidológia a pod. bola nielen obohatením z hľa-
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zuje na geometrické, filozofické, kozmologické súvislosti. Poukazuje na univerzálnosť a komplexnosť
tohto modelu, ktorý modeluje a integruje akupunktúrne princípy interdisciplinárne z rôznych medicínskych aj nemedicínskych odborov.

Správy z odborných podujatí

Posolstvo medzinárodného spoločenstva, ktoré
bolo vyslané smerom na Slovensko, je významným medzníkom v našej činnosti a svedčí o záujme
o našu vedeckú prácu. Je dôležitým ocenením výnimočnej kvality výskumu v naturálnej medicíne na
Slovensku. Založenie medzinárodnej inštitúcie naturálnej medicíny so sídlom v Slovenskej republike
je dôkazom kvality práce a organizačného úsilia celého kolektívu Spoločnosti naturálnej medicíny pod
vedením MUDr. Solára G., PhD. Na záver môžem
len dodať: „Nech je toto úsilie plodné na úžitok všet‑
kých tých, ktorí tomu úsiliu prajú“.
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Informácie

Časopis Akupunktúra a naturálna medicína je
kvartálne internetové periodikum Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny (LSNM). Zaoberá sa štúdiom energoinformačných procesov vo fyziológii aj
patológii a environmentálnych a sociálnych vplyvov
na človeka z pohľadu naturálnej medicíny a najmä
odboru akupunktúra. Uverejňuje aktuálne recenzované príspevky z teórie, praxe a kliniky akupunktúry a iných medicínskych, prírodovedných, technických a spoločenských vedných odborov v súlade
s odborným interdisciplinárnym zameraním tohto
periodika.
Časopis vychádza v slovenskom a v anglickom jazyku.

www.naturalnamedicina.com bezprostredne po ich
vydaní.
Licenčné ujednania
Celý obsah časopisu je voľne dostupný len pre
nekomerčné účely. Čitateľovi je dovolené rozmnožovať (kopírovať) a rozširovať (distribuovať) obsiahnutý text časopisu a tvoriť vlastné diela na základe
získaných informácii výhradne s citovaním pôvodného zdroja.
Za kompletnú vecnú a obsahovú stránku príspevku
vrátane existujúcich autorských práv tretej strany
zodpovedá osobne autor, ktorý zároveň garantuje,
že príspevok nebol uverejnený v odbornej ani inej
tlači, ani elektronicky publikovaný. Autor zaslaním
svojho rukopisu do redakcie časopisu Akupunktú‑
ra a naturálna medicína súhlasí s jeho zverejnením
bez nároku na honorár, s jeho recenzovaním a trvalým zverejnením v časopise, zároveň súhlasí so
spracovaním jeho osobných údajov. Autor podľa
zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov si nevyhradzuje
k svojmu autorskému dielu právo udeľovať súhlas
na rozmnožovanie a na verejný prenos tohto diela,
tým nie sú dotknuté ostatné práva autora podľa autorského zákona.

Vydavateľ a redakcia časopisu nezodpovedá za žiadne následky spôsobené prípadným nesprávnym
použitím zverejnených medicínskych a liečebných
metód, techník a postupov, taktiež nezodpovedá za
žiadne trestnoprávne ani občianskoprávne následky súvisiace s nedodržaním právnych predpisov na
strane autorov príspevkov a zadávateľov reklamy
a inzercie. Za obsah textov, reklám, fotografií a obrázkov zodpovedá ich autor a zadávateľ. Vydavateľ si
vyhradzuje právo na umiestnenie inzercie a reklamy,
pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Držiteľom oprávnenia publikovať časopis
Akupunktúra a naturálna medicína je Prvá klinika
akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s. r. o.

Redakcia si vyhradzuje právo vykonať v prípade
potreby drobné jazykové a grafické úpravy v rukopise a taktiež rozhodnúť o jeho zaradení v ktorom
konkrétnom čísle časopisu a v ktorej rubrike bude
autorov článok uverejnený. Nevyžiadané rukopisy
redakcia nevracia.

Otvorený prístup (Open Access)
Časopis Akupunktúra a naturálna medicína
uprednostňuje otvorený prístup k informáciám,
tzn. že všetky príspevky publikované v časopise Akupunktúra a naturálna medicína sú online voľne bezplatne dostupné na web stránkach
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Redakčná politika

Informácie

Pokyny pre prispievateľov
Internetový časopis Akupunktúra a naturálna me‑
dicína uverejňuje tieto druhy príspevkov:

4. Iné články majúce vzťah k akupunktúre a naturálnej medicíne.
Pre články charakteru úvahy a eseje a práce nevyžadujúce odborné posúdenie je vyhradená
rubrika Okienko do akupunktúrneho myslenia.

1. Štúdia – originálna vedecká práca vychádzajúca
zo základného výskumu, zrozumiteľný rukopis
analyzujúci relevantné výsledky.
Nemáme záujem o rukopisy so závermi „potvrdili sme výsledky iných autorov…“.
2. Prehľadový článok – môže sa týkať aktuálnych
tém a problémov v akupunktúre a iných interdisciplinárnych oblastí, informatívne a diskusné
články. Článok by nemal byť prehľadom dostupnej literatúry, mal by priniesť novú perspektívu
ohľadom danej problematiky.
3. Kazuistika bude publikovaná len vtedy, ak prináša nový, originálny pohľad na problematiku
a obsahuje inovatívne nálezy.

Forma štúdií a prehľadových článkov

Všetky rukopisy musia obsahovať list pre editora,
v ktorom autor zodpovedný za korešpondenciu
oznamuje, že si želá predložiť rukopis e‑časopisu
Akupunktúra a naturálna medicína k posúdeniu.
Zároveň prehlasuje, že nie je prítomný konflikt záujmov a že všetci autori čítali rukopis a redakčnú
politiku časopisu, súhlasia s ňou, ako aj s predložením rukopisu. Redakcia nezodpovedá za právne
dôsledky v prípade porušenia právnych, etických
a iných záväzných ustanovení.

Autor je povinný dodať položky

Editorsky recenzované príspevky

–– mená, priezviská a kontakty na všetkých au
torov;
–– jedného autora určeného ako autora pre korešpondenciu;
–– e‑mailovú adresu;
–– úplnú poštovú adresu;
–– telefónne číslo;
–– nahrané všetky súbory;
–– kľúčové slová;
–– všetky legendy k obrázkom;
–– všetky tabuľky a ilustrácie (vrátane nadpisu, popisu, poznámok pod čiarou);
–– rukopis podrobený kontrole pravopisu;
–– referencie v správnom formáte;
–– všetky referencie spomenuté v Zozname referencií citované v texte a naopak;
–– povolenie pre použitie materiálu chráneného
autorským právom z iných zdrojov (vrátane internetu), ak boli použité;
–– grantovú podporu a vyjadrenie, že nie je prítomný konflikt záujmov.

1. Recenzia odbornej literatúry – krátka informatívna recenzia. Je potrebné uviesť menáa
pracoviská autorov, originálny aj preložený názov recenzovanej publikácie a jej ISBN/ISSN,
rok vydania a v rámci recenzie aj prínos.
2. Správa o vedeckých podujatiach – musí obsahovať názov, miesto, čas podujatia, organizátorov podujatia, prehľad príspevkov a diskusie,
prípadne krátke abstrakty prednášok a celkové
zhodnotenie podujatia autorom správy, vrátane
možného prínosu.
3. Diskusia k článkom uverejneným v časopise Akupunktúra a naturálna medicína.
V príspevku je nutné uviesť názov článku, číslo a ročník časopisu Akupunktúra a naturálna
medicína, ku ktorému sa diskutuje, titul, meno,
pracovisko a funkčné zaradenie diskutéra.
Redakcia si vyhradzuje právo nezverejniť diskusný príspevok k vydanému článku. Na každú
zverejnenú diskusiu má právo reagovať ako prvý
autor článku, ku ktorému sa diskutuje, pričom aj
diskusia aj reakcia na diskusiu budú publikované súčasne v tom istom čísle časopisu Akupunktúra a naturálna medicína.

Základný formát

MS Word 2003 kompatibilná verzia (formát súboru
*.doc). Autor dodá celý rukopis v anglickom jazyku
a slovenskom, prípadne v inom rodnom jazyku autora.
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Odborne recenzované príspevky

–– S výnimkou prvého vydania je informácia o poradí vydania a jeho zmenách alebo doplneniach
povinná.
–– Miesto vydania sa uvádza v jazyku originálu,
meno vydavateľa je možno zapísať tak, ako je
uvedené v prameni.
–– Dátum vydania je povinný.
–– Rozsah – pri tlačených monografiách sa údaje
o rozsahu vyjadrujú buď prostredníctvom počtu
strán (90 s.) alebo počtu zväzkov (3 zv.), ak ide
o viaczväzkové monografie.
–– ISBN – tento údaj je povinný ak sa robí odkaz na
monografiu ako celok. Nepovinne sa zaznamenáva iba v prípade častí dokumentov, príspevkov v monografiách a časopiseckých článkoch.
–– Časť dokumentu – v prípade odkazu na príspevok v monografii, článok v zborníku alebo časopise musia údaje o monografii, zborníku, resp.
periodiku nasledovať za spojovacím výrazom
„In:“.

Štruktúra článku
1. Názov príspevku, meno a priezvisko autora/
autorov (aj s titulmi).
2. Súhrn – stručná anotácia článku.
3. Kľúčové slová – 4 – 6 kľúčových slov, slovných
spojení.
4. Úvod – uveďte ciele práce s adekvátnym zázemím, vyhnite sa podrobnému prieskumu literatúry alebo zhrnutiu výsledkov.
5. Materiály a metódy – poskytnite dostatočne
podrobné informácie na to, aby bolo možné
prácu opakovať. Metódy už uverejnené by mali
byť označené odkazom; iba relevantné zmeny by
mali byť opísané. V štúdiách, v ktorých sa vyžaduje informovaný súhlas alebo schválenie etickej komisie, musía byť tieto explicitne uvedené.
6. Výsledky musia byť precízne prezentované
s použitím primeraných vedeckých metód. Neduplikujte podrobné informácie z tabuliek a obrázkov. Grafy uvádzajte ako súčasť číslovania
obrázkov (napr.: Obr. 5: Graf závislosti…).
7. Diskusia musí byť v priamej súvislosti s prezentovanou prácou a musí obsahovať konfrontáciu
s referenciami. Neopisujte všeobecný prehľad
o téme.
8. Záver – stručné zhrnutie získaných výsledkov
a cieľov práce.
9. Poďakovanie je priestor na poďakovanie kolegom, ktorí asistovali v štúdii a nie sú uvedení
medzi autormi.
10. Kontakt na autorov: meno a priezvisko autora/
autorov (aj s titulmi), inštitúciu, pracovný kontakt. Autor pre korešpondenciu: meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, e‑mail a eventuálne telefónne číslo pracoviska.
11. Referencie – v texte musia byť citované číslom
a číslované v poradí, v akom súcitované.

Obrázky a fotografie vhodnej kvality musia byť
priložené ako samostatné súbory. Prípadné popisy
musia byť dodané v textovom formáte. Autori, ktorí
si želajú publikovať už v minulosti publikované obrázky a fotografie, musia zabezpečiť povolenie autora a vydavateľa a/alebo držiteľa autorských práv
a dodať predcíznu referenciu originálnej práce. Toto
povolenie musí zahŕňať právo na publikáciu v elektronickej podobe.
Tabuľ ky – ak boli tabuľky a grafy vkladané z programu MS Excel, je potrebné poslať aj originálny súbor.
Očíslujte tabuľky podľa ich poradia v texte. Text by
mal obsahovať odkazy na všetky tabuľky. Tabuľky
by mali byť označené názvom nad tabuľkou a textom pod tabuľkou. Jazyk použitý v tabuľkách a grafoch musí byť totožný s jazykom príspevku.

Formát referencií v zozname (viď STN ISO 690)
–– Priezvisko, M. (iniciála mena po čiarke), viacerých autorov oddeliť čiarkou. V prípade viac ako
3 autorov, uviesť mená prvých troch a za posledným menom uviesť skratku „et al.“. Oddeľovač
medzi menami autorov a názvom príspevku je
dvojbodka.
–– Názov sa musí reprodukovať tak, ako je uvedené v prameni. Do hranatých zátvoriek za názov
možno uviesť preklad názvu.
–– Oddeľovač medzi názvom príspevku a ďalšími
informáciami je bodka.

Jazyková korektúra príspevkov
Za jazykovú a obsahovú stránku zodpovedá autor. Prípadné korekcie zo strany redakcie sú možné
výhradne v prípade preklepov a úprav typografie. Re‑
dakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžia‑
dať od autora dodatočnú jazykovú korektúru. Jedna verzia bude odoslaná autorovi, ktorý je uvedený
ako autor pre korešpondenciu. Redakcia zabezpečí,
aby bol článok publikovaný v najbližšom vhodnom
termíne. Preto je dôležité zabezpečiť, aby boli všetky
Vaše korekcie odoslané k nám v jednej komunikácii.
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Informácie

Informácie
Rukopis prosíme adresovať nasledovne

Následné korekcie nebudú možné, preto prosíme,
aby ste zabezpečili kompletné odoslanie na prvý
krát. Príspevok po korektúre musí byť odoslaný naspäť do dvoch dní, neskoré odoslanie môže predĺžiť
termín publikácie. Prosíme pozorne skontrolujte
text, tabuľky, legendy a referencie.

Autori zo Slovenskej republiky a Českej republiky
Výkonný editor: MUDr. G. Solár, PhD.,
klinika@akupunktura.sk
Šéfredaktorka: MUDr. S. Sázelová,
sonasazelova@gmail.com
Autori z iných krajín (anglická verzia a verzia
v rodnom jazyku)
Zástupkyňa šéfredaktorky zodpovedná za zahraničné veci: MUDr. E. Baumann,
eva.baumann.ke@gmail.com

Na prehľadový článok sa vzťahujú v štruktúre príspevku nasledovné položky: abstrakt, kľúčové slová, úvod, jadro, diskusia, záver, kontakty na autorov a referencie.
Na kazuistiku sa vzťahujú všetky pokyny pre autorov.

Bolesti chrbta trápia 80 % populácie.
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Na štúdiu sa vzťahujú všetky pokyny pre autorov.

Kto z nás nevstával ráno „z drevenej chrbtice“, alebo
necítil ťažobu a bolesť v akejkoľvek oblasti chrbtice?

Corden inovatívne zariadenie, ktoré eliminuje
hlavnú príčinu ochorenia chrbtice –
svalovú hypertóniu chrbtice.
Corden obnovuje silu a energiu chrbtice,
uvoľňuje unavené chrbtové svaly
a zlepšuje krvný obeh.
IPLIKATOR s. r. o.
Krivá 18, 040 01 Košice
SLOVAKIA
tel./fax: +421 55 676 86 98
mobil: +421 911 900 248
+421 905 900 244
e‑mail: iplikator@dodo.sk
web: www.iplikator.sk
skype: valentinstudio
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Výrobca:
The Himalaya Drug Company
Makali, Bangalore 562 123 (India)
www.himalayahealthcare.com

Boswellia serrata (kadidlovník), Gaultheria procumbens
(gaultéria), Cedrus deodara (céder) a Vitex negundo
pomáhajú tlmiť zápal pohybového aparátu
Vitex negundo, Gaultheria (gaultéria) a Boswellia serrata
(kadidlovník) pôsobia proti bolesti
Mentha arvensis (mäta), Pinus roxburghii (borovica),
Cinnamomum zeylanicum (škoricovník) a Cedrus deodara
(céder himalájsky) zlepšujú prekrvenie, vyvolávajú pocit tepla
a pomáhajú tlmiť bolesť
Zingiber officinale (zázvor/ďumbier) pomáha tlmiť zápal
a alergickú reakciu

Hrejivý rastlinný gél. Vyvoláva lokálne prekrvenie
s následným zmiernením bolesti.

výnimočný zážitok z úľavy...

www.zdraviehimalaya.sk

ideálna kombinácia
pre lepší účinok

Distribútor:
Benela s.r.o., Súbežná 7, 811 04 Bratislava
tel./fax: 02/5477 1329
e-mail: benela@benela.sk

Boswellia serrata (kadidlovník), Commiphora wightii
(myrhovník) a Tinospora cordifolia (chebula srdcovolistá)
pomáhajú udržiavať optimálny stav kostí a kĺbov
Commiphora wightii (myrhovník) má protizápalové účinky
a prirodzeným spôsobom posilňuje kosti, chráni kosti a kĺby pred
voľnými radikálmi a pomáha v posilnení poškodenej štruktúry
kĺbovej chrupavky
Tribulus terrestris (kotvičník) prispieva k posilneniu
svalového tonusu
Alpinia galanga (alpínia galangová) a Glycyrrhiza glabra
(sladkovka hladkoplodá/sladké drievko) dopĺňajú komplexný účinok

Výživový doplnok s účinnou kombináciou 6 rastlinných
extraktov.

pôsobí protizápalovo a upokojujúco

pri bolestiach pohybového aparátu
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