VČELÍ LÉKÁRNA

V červencovém
povídání se včelařem
Františkem
Sentenským jsme
probrali propolis
a vosk. Dnes se
podíváme na další
u nás prakticky
neznámé produkty ze
včelí lékárny.
V minulém čísle jsi se zmínil o včelím
biopoli. Co to vlastně je?
Každý živý organismus má kolem sebe
své biopole. Tato pole na sebe vzájemně působí. Nebudu zabíhat do velkých
detailů. Představ si to třeba jako elektromagnetické pole. To je také neviditelné,
ale na rozdíl od biopole ho umíme popsat. Když se dostanou tato pole k sobě,
začínají se vzájemně ovlivňovat. Trošku
citlivější lidé ho cítí, senzitivní i vidí.
Včely mají biopole nesmírně silné zvlášť
na jaře, kdy jsou v plném rozvoji. Jejich
biopole je čistě přírodní a snaží se harmonizovat to naše, civilizací narušené.
Pro představu jde o to, že slabší vlnění
se harmonizuje s tím silnějším. To z fyziky známe. Tady je to o pár řádů vedle,
ale pro pochopení to musí stačit. Biopole
dodává velkou energii do našich ledvin,
které v pojetí TČM – tradiční čínské
medicíny – jsou sídlem naší životní energie. Dráhy ledvin navíc vedou do nohou,
takže se nám zároveň „opravuje“ pohybový aparát. Na druhou stranu vedou do
hlavy, kde „opravují“ centrální nervový
systém. A když máš v pohodě hlavu, tělo
už se opraví samo. O tom, že více než
osmdesát procent chorob je psychosomatického původu, se už ví dlouho i „oficiálně“.
Chceš říct, že když si lehnu na včelí
úl, což je samo o sobě zvláštní představa, tak se začnu uzdravovat?
Podle mého názoru je právě toto biopole to nejsilnější, co nám mohou včely
poskytnout. Nehledě na možnosti jedu,
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To nevypadá, že by z nich měli včelaři radost…
Vydrž. Larvy mají speciální enzymy, které umějí štěpit vosk. Z larev se dělají tinktury, které pak dokáží rozpustit voskový
obal bacilu TBC, s nímž si neumí poradit
ani náš imunitní systém, ani žádný z mně
známých chemických léků. Bez obalu pak
už je bacil snadno zranitelný. Kapky ze
zavíječe se užívají i jako profylaxe TBC.
Tinktura navíc umí rozpouštět i zjizvené
tkáně, takže se používá také jako jedna ze
složek při léčbě neplodnosti.

Jak ležet

na včelách?
propolisu a všeho, o čem jsme již mluvili. Povím ti příklad. Paní, která si léčí
roztroušenou sklerosu pomocí TČM, se
k nám objednala na pobyt v biopoli jako
doplněk léčby. Prakticky ji k nám donesli. Každý den ráno a večer ležela třičtvrtě hodiny na včelách, a již třetí den jsem
ji viděl s jednou(!) hůlkou mašírovat do
lesa. Díky včelám umíme s tímto onemocněním pomoci komplexní léčbou,
ale samotného mě překvapilo, jak velký
podíl má tato nekontaktní složka.
Jak si mám představit, že ležela na
včelách?
Ležíš přímo na speciálních včelích úlech.
Bez fyzického kontaktu se včelami, ale
prakticky dva centimetry od nich.
Speciální včelí úly? To jsou nějaké
postele?
Přesně jak říkáš. Speciální postele. Cesta
k nim kupodivu nebyla tak dlouhá. Chtěl
jsem si to, co jsem se o biopoli dozvěděl,
někde vyzkoušet. Ale zjistil jsem, že to
nikde v okolí není. Myslím tím Čechy,
Moravu a Slovensko. Prý snad někde
v Polsku nebo na Ukrajině. Takže jsem
to vyhodnotil tak, že není zbytí, musím
si to postavit sám. A tak jsme se na to
s kamarádem truhlářem vrhli. Nejdřív
to chtěl budovat jako klasické truhlářské
dílo. To ale nešlo, protože úl má nějaké
zákonitosti, které nemohl znát. Postupně jsme to ladili, až vznikly dvě krásné
postele. Nahoře pobývají lidé, dole včely.
Navíc se nám to podařilo vyladit i podle
zákonitostí TČM.

S čím vším včelí biopole pomáhá?
Pokud jde o psychosomatiku, řeší prakticky vše. Vezmu to ale obráceně. Biopole
má dvě zásadní kontraindikace – onkologickou a schizofrenii. Tím, že do systému
dodáváš hodně energie, tato dvě onemocnění můžeš významně aktivovat.
Onkologie je zrovna něco, s čím je
potřeba dost pomoci.
Ano i ne. Onkologické problémy umí výborně řešit třeba TČM. To jsou právě ty
nástroje, o kterých budu mluvit za chvíli.
Předposlední produkt, poslední ryze
včelí, je podmor. To jsou vlastně sušené
mrtvé včely. Když jsem to slyšel poprvé, zhrozil jsem se. Ale pak, když si to
člověk v hlavě přebere, tak ty mrtvolky
v sobě mají vlastně všechno, o čem jsme
dosud mluvili. Hlavně jed. A navíc čistý
přírodní chitosan. Z podmoru se dělají
oleje nebo tinktury. Výborné například
na dnu, na bolesti, dokonce se tento olej
používá proti vypadávání vlasů.
A to poslední?
To jsou to larvy motýla zavíječe voskového, včelaři nazývaného motýlice. Larvy
dokáží trávit včelí vosk. Mimochodem
se nedávno zjistilo, že umí zbaštit i polyetylen. Takže si od toho lidstvo dost
slibuje. V přírodě mají za úkol zlikvidovat opuštěná hnízda, která jsou často
zdrojem infekcí. Když se však dostanou
včelařovi do skladu souší, tak je jejich
likvidační síla neúprosná. Mají velmi
rychlý vývoj a z úlu ti zbyde jen hromádka pavučin.

Kdybych ti měl věřit a zároveň věřit
tomu, jak se o „alternativní“ medicíně vyjadřují odborníci, tak z toho
budu mít pěkně zamotanou hlavu.
Rozumím. Ale vem si, co je vlastně alternativní? Něco, co je tu od nepaměti
a funguje stále stejně? Nebo něco, co je tu
něco málo přes sto let, nemá to zkušenosti
dané věky, a také to každých několik let
významně mění pohled i na celkem zásadní věci?
Takhle řečeno je to zajímavá úvaha.
Jenže všude okolo nás ti radí, jak ti
pomůžou ...
Z tohoto důvodu jsem už dávno vyhodil
televizi, neposlouchám rozhlas, ani nečtu
noviny a řídím se vlastním rozumem.
Nechám si i poradit. Od někoho, o kom
vím nebo o kom jsem přesvědčen, že odborník je. A to mi vlastně stačí. V mainstreamu si všichni navzájem jen dokazují,
jací jsou pašáci, ale když se podíváš, co je
za nimi, moc toho není. Je to vlastně jen
okruh podobně zoufalých individuí.
Takže prostě věříš včelám.
To je vlastně pravda. Ty lhát nebudou.
Ale tady bych chtěl upozornit na jednu
důležitou věc. Nesnažím se říkat, že jen
včely jsou to pravé. To tak není. Příroda
nám tady nechala spoustu nástrojů, které
můžeme ke své potřebě využívat. Každý
nástroj pak potřebuje svého odborníka.
Viděl jsi Dařbujána a Pandrholu?

některé jsou výjimečné v nějakém problému. Takže je prakticky jedno, jaký nástroj
si obdarovaný vybere. Mohou to být bylinky, včely, homeopatie, moderní medicína atd. Ale může to být dokonce i to
lívancové těsto. To totiž vůbec není podstatné. Mnoho lidí umí léčit jen rukama.
Kolikrát bezkontaktně. Prostě každý má
takový nástroj, jaký mu vyhovuje. Když
však dar nemá, nepomůže mu ani deset
titulů. To jsou pak ti opravdoví šarlatáni. S titulem i bez něj. Nejlepší je, když
„obdarovaný“ vystuduje medicínu. To je
pak koncert. Takoví lékaři jsou, a je radost
s nimi spolupracovat.
Rozumím, co chceš říct.
Lékaři se totiž sami chytili do pasti. Mají
svoje lege artis, což je souhrn doporučených a schválených postupů. Právně vzato jim nikdo nezakazuje zkoušet nové
metody, jenže na to nemají čas, a nechtějí
riskovat problémy a svou kariéru. Pokud
například použijí i třeba schválený lék,
ale je to lék, který zrovna není „podporovaný“, jestli chápeš, co tím myslím, tak
mají okamžitě na krku kontrolu z pojišťovny. Tento systém je prorostlý korupcí
skrz na skrz.
Jakože jde v první řadě o peníze?
Přírodní látky se nedají patentovat, proto je však musíme ostrakizovat? Abychom mohli vydělávat na chemii? Z toho
mi vyplývá, že chemická farmacie jako
systém nemá v prvním plánu pomáhat.
Protože téměř na vše najdeš řešení v přírodě. Nakonec stejně chemická farmaka
na přírodě staví. Jejich syntetické látky
vycházejí z přírodních produktů – rostlin, minerálů, živočichů, …, o kterých

se jejich emisaři dozvídají po celém světě
od přírodních národů. Účinné látky pak
syntetizují a patentují. Účinnost mají ale
nesrovnatelně nižší, než má výchozí přírodní produkt.
Bohužel s sebou farmacie přes různé
předpisy, přikázání a také nezanedbatelnou korupci stahuje i lékaře. Ti to ovšem
vůbec nemají zapotřebí! Naopak. Kdyby
tito vysoce kvalifikovaní odborníci měli
otevřené dveře i k tradiční medicíně, její
diagnostice a zkušenostem a mohli ji svobodně využívat, stalo by se několik věcí.
Mohli by mít dvojnásobné platy, odvody
do zdravotnického systému bychom přitom mohli snížit odhadem na polovinu,
a přitom bychom byli všichni zdravější.
Což je bohužel utopie.
Bohužel. Ale už bychom se měli probrat.
Přírodě už prakticky docházejí prostředky, jak nás umravnit. Onkologie, deprese,
záplavy, sucha, … a nám to stále nedochází? Lidé, kteří žijí jen ve městech to asi nepozorují – pořád stejný beton kolem sebe,
ale venku je vidět, že příroda už mele
z posledního. Jsme jen krůček od bodu,
odkud nebude návratu.
Takže – co s tím?
Zkrátka a dobře. Musíme se každý sám
naladit na přírodu a víc poslouchat ji a své
tělo. Odmění se nám tím, že vše ostatní se
spraví samo i bez odborníků.
Přeci jen světlo na konci tunelu. Děkuji za zajímavé povídání a ať se tobě
i včelkám daří.
Děkuji za pozvání a všem Vám přeji krásný zbytek léta.
Foto archiv

Samozřejmě.
Neuvěřitelně pravdivý alegorický příběh.
Je tam vlastně všechno. Odborník, chceš-li léčitel, musí mít dar. Je jedno, jestli jej
dostane od smrťáka, pánaboha nebo díky
svému přání pomáhat. A když má dar, je
už na něm, jaký si vybere nástroj. Pak už
se jen podíváš, jestli smrťák stojí v nohách
a můžeš pracovat. Nástroje si jsou svými
účinky velmi podobné, překrývají se a jen
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