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DOPLŇKY STRAVY

K
dyž povyrostl, do rukou se 
mu dostala kabala. Najed-
nou věděl, že to je ONO. 
Jako by dostal klíček k ta-
jemství života. Potkal své 

učitele, pronikl do podstaty duchovních 
řádů. Našel vzácné kamínky, ze kterých 
trpělivě skládal mozaiku své životní 
filozofie. Dnes je osobností na scéně 
alternativní medicíny, je vyhledávaným 
znalcem a učitelem pro lidi, otevírající 
se duchovnímu poznání. „Pohlédl jsem 
do tváře ďábla, ale viděl jsem i Boha. 
A to mi dává sílu kráčet vpřed. V duchu 
pokorně děkuji za všechno prožité zlo. 
Chápu, jak moc mě posunulo vpřed. 
Pochopil jsem to, co jsem vždy někde 
uvnitř cítil – že mým skutečným poslá-
ním je prostřednictvím svých schopností 
pomáhat lidem,“ říká. 

Těm, kteří přijdou do styku maxi-
málně s Biblí a běžně dostupnou 
duchovní populární literaturou, mu-
sejí připadat některá vaše témata 
na přednáškách dost odvážná. Ho-
voříte o duchovních řádech, které řídí 
veškeré dění ve světě, o politicích, 
kteří s námi manipulují…
➜ Já nehovořím odvážně, pouze sděluji
pravdu. Jsou skutečnosti, které se lid-
stvu zatajují, a lidem v České republice
obzvláště. Ti, kteří vládnou, si myslí, že
mohou dělat z lidí hlupáky, jak po eko-
nomicko-politické stránce, tak po té

U kolébky léčitele  
Bohuslava Větrovského, 
zakladatele společnosti 
NATURAMEDICIN SE, 
nejspíše stály tři sudičky. 
První mu dala do vínku 
výjimečné schopnosti. 
Od druhé dostal 
nezměrnou energii a lásku 
k životu. A od třetí, té 
škodolibé, jak už to bývá, 
komplikovaný osud.

duchovní. Velmi jsem si vážil zejména 
pana kardinála Vlka, který byl velkým 
bojovníkem za to, aby tomu tak nebylo. 
Ale i jiných představitelů církví, kteří 
vědí, že musí nastat duchovní obroda 
národa, takové druhé národní obrození. 
Protože tady došlo k úmyslné devastaci 
duchovních hodnot, jak před rokem 
1939, tak po roce 1945, 1948 a zvláště 
po roce 1989.

Nerad slyšíte oslovení léčitel. Proč? 
➜ Když mi někdo řekne, že je lidový
léčitel, zeptám se ho, čím vlastně léčí. 
A hlavně jaké je jeho poznání, jeho
filozofie. Kdekdo si myslí, že je léčitel, 
protože léčí lidi, ale kdepak, lidi se léčí
sami. Já jim stanovím diagnózu, určím
postup léčby, předepíšu bylinky, čajíčky
a ostatní už je na nich. Kdo se chce vy-
léčit, dodržuje léčebné postupy a uzdraví
se. Kdo ne, neuzdraví se. A hlavně, lidé

„BYL JSEM 
S BOHEM, byl  
jsem s ďáblem,“

„Kdekdo si myslí, že je léčitel, protože 
léčí lidi. Ale lidi se léčí sami. Já jim 
stanovím diagnózu, určím postup 
léčby, předepíšu bylinky, čajíčky… 
A ostatní už je na nich,“ říká Bohuslav 
Větrovský.

říká léčitel Bohuslav Větrovský

Za myšlenkou vytvořit 
doplňky stravy, od-

povídající všem zásadám 
energetické rovnosti, stojí 
Bohuslav Větrovský, 
léčitel a mystik, zaklada-
tel společnosti NATURA-
MEDICIN SE.

Bylinné produkty ob-
sahují adaptogenní 
rostliny a houby, známé 
již v tradiční čínské medi-
cíně či indické ajurvédě. 
„Pokud člověk používá 
k pomoci obnovení svých 
sil a zdraví bylinky, musí 

je používat dlouhodobě, 
aby měly účinnost na jeho 
zdraví. Proto veškeré 
doplňky stravy obsahují 
180 tobolek, což je dávka 
na tři měsíce užívání,“ 
vysvětluje Bohuslav Vě-
trovský. 

Indická a čínská medicína uzdravují
Potravinové doplňky společnosti 
NATURAMEDICIN SE jsou dílem 
jejího zakladatele. První řada 
doplňků stravy dostala jméno 
Strom života. Tyto produkty 
mohou významným způsobem 
napomoci našemu tělu v jeho 
regeneraci, získat vitalitu 
a zkvalitnit život.
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musejí věřit, že budou vyléčeni, a smě-
řovat k tomu všechny své myšlenky. 
Maximálně tu totiž funguje sugesce 
a autosugesce – dva fenomény, které 
lidstvu odnepaměti pomáhají zvládat i ty 
nejtěžší situace. 

Jak byste vlastně definoval nemoc? 
➜ Musíme si především uvědomit, že
vše, co je kolem nás, i my samotní, je
energetické podstaty. Je to pouhé vlnění
(vibrace) v daném čase a prostoru. Vše je
pohybem molekul, protonů a neutronů. 
Nemoc je tedy energetická porucha. Ale
prvopočátek této poruchy vzniká vždy
v naší psychice. Alternativní medicí-
na a tajné nauky vycházejí z přesného
dodržování doposud neobjevených fy-
zikálních zákonů a chemických reakcí, 
na druhé straně však i z božích zákonů, 
které zatím nebylo dáno lidstvu poznat, 
protože nedosáhlo potřebné duchovní
úrovně.

Většina lidí u nás ale nemá kvalitní 
vedení v duchovní oblasti. Co byste 
jim poradil, aby se nedostali do slepé 
uličky?
➜ Já doporučuji všem, aby začali u nej-
většího českého fenoménu, zabývajícího
se duší člověka, který se jmenoval Břeti-
slav Kafka a pocházel z Červeného Kos-
telce. Jeho kniha Nové základy experi-
mentální psychologie je sice velmi složitá, 
ale stojí za to se jí prokousat, je to skvělý
základ. Je velmi ceněna na univerzitách, 
které se zabývají těmito směry. Málokdo
ví, že Kafka je dodnes velice uznáván
na Západě i na Východě. Když řeknu, že
jsem z Československa, protože Českou
republiku nikdo nezná, říkávají: „Á, u vás
byli Franz Kafka a Břetislav Kafka.“ Já
říkám ano a jsem potěšen. Břetislav Ka-
fka vyšlapal novou cestu poznávání duše
a člověka jako takového. 

Nakolik vás jeho učení ovlivňovalo 
ve vašem vývoji?
➜ Nutil mě přemýšlet o jeho pohledech
a postupech a udivovalo mě, kolik spo-
lečných rovin zde nacházím. Na základě
svých poznatků a zkušeností jsem totiž
dospěl k obdobným závěrům a vypraco-
val několik nových technik. Své poznat-
ky bych chtěl zveřejnit ve vlastní knize.

Říká se, že bychom měli být vděční 
za každé utrpení, které nás v životě 
potká, protože teprve na dně člověk 
objeví svoji duchovní sílu.
➜ Nejen to, objeví tam svoji sílu lidskosti
a mnoho dalších věcí. Každé utrpení nás 
posílí, je to zkouška v tomto čase a pro-
storu. Záleží na nás, zda ji zvládneme, či 
nezvládneme, zda půjdeme cestou k Bohu 
nebo k ďáblovi. Každý má na výběr. 

DOPLŇKY STRAVY

Rád používáte 
výraz „Země – 
planeta kříže“, 

lze to chápat tak, že si sem přichází-
me pro své utrpení a na zádech nosí-
me svůj kříž?
➜ Ano, kříž je dokonalý symbol. Vez-
měte jeho horizontální část. Když ji
umístíme do horní třetiny, vznikne znak
křesťanství. Naopak, když tuto část po-
suneme do spodní třetiny, máme znak
Satana. V kříži je obsaženo vše, dobro
i zlo, Bůh i ďábel. A jako Ježíš, když šel
na Golgotu, si každý neseme na zádech
svůj kříž. Právě tím, jak zvládáme utrpe-
ní, si ten kříž ulehčujeme, nebo přitěžu-
jeme. Když se pak v okamžiku smrti do-
stáváme na tu Golgotu, jsme ukřižovaní

Šamanské masky 
jsou působivou 
dekorací v pro-
storách spo-
lečnosti, která 
sídlí v pražských 
Vysočanech.

stejně jako Ježíš. A tam najednou jasně 
vidíme, zda je náš kříž obtěžkaný hříchy, 
nebo čistý a lehký jako odrazový můstek 
na cestě k Bohu, do toho světelného tu-
nelu, který krásně popsal pan Moody… 

... a snad ještě krásněji namaloval 
Hieronymus Bosch.
➜ To je jeden z mých nejoblíbenějších
malířů. 

Více se dozvíte  
na www.naturamedicin.com 
a www.lecitel.com

Léčivý strom života
�  V NATURAMEDICIN SE již vyvi-

nuli a vyrobili první řadu doplňků
stravy, nazvanou Strom života.
Tyto produkty mohou významným
způsobem napomoci našemu tělu
v jeho regeneraci, získat vitalitu
a zkvalitnit život. Nyní chystají další
řadu doplňků stravy a vyvíjejí kos-
metickou řadu pro ženy a muže.
Současně se svými zahraničními
partnery připravují speciální vitami-
nové sady, které mají významným
způsobem napomoci – spolu s do-
plňky stravy – zregenerovat lidské
tělo.

„Více než třicetileté sledování zdravot-
ních potíží lidí mě dovedlo k hledání 
spouštěčů jednotlivých nemocí. Dospěl 
jsem k poznání, že jde o souběh vlivů, 
způsobujících změny v našem těle,“ 
vysvětluje Bohuslav Větrovský

NAŠE PRODUKTY
JSOU BIOLOGICKY AKTIVNÍ DOPLŇKY STRAVY

INETHAN
Detoxikace organismu

I N E T H A N  napomáhá našemu tělu k očistě organismu a 
detoxikaci. V jazyce kmene Zulu znamená ČISTÝ.
Z živlů mu náleží VZDUCH, a ze smyslů ČICH, z elementů mu náleží 
STROM (dřevo) a prvků ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
INETHAN je doplněk stravy, který významným způsobem napomáhá 
našemu tělu v boji s toxiny. Naši předci k očistě těla používali různé 
byliny a postupy. Kombinace různých metod používali tisíce let. Nejví-
ce se jim osvědčilo dodržovat půst a žvýkat, či pít různé byliny, které 
jim dávala příroda.

EQINIL
Zvýšení imunity

EQINIL napomáhá zvýšení imunity a v jazyce kmene Zulu znamená 
SILNÝ. Z živlů i elementů mu náleží OHEŇ a ze smyslů ZRAK z prvků 
GENETIKA.
Náš biologicky aktivní doplněk stravy EQUINIL je složen z bylinek, 
které umí posílit imunitní systém člověka. Chrání bakterie, které žijí 
s naším tělem v symbióze a významným způsobem napomáhá regu-
lovat procesy v těle, tak, aby si vytvořilo silný obranný štít proti virům, 
bakteriím a plísním.

INYANGA 
Psychická rovnováha, pozitivní nálada, energie

INYANGA, který navozuje psychickou pohodu. V jazyce kmene Zulu 
má několik významů LÉČITEL, LUNA, MĚSÍC.
V českém jyzyce znamená INYANGA kouzelník, Duch a vítr. Tento pro-
dukt svým složením významným způsobem napomáhá člověku zklid-
nit svoji psychiku a navodit rovnováhu v celém těle.
INYANGA podporuje mentální a fyzický stav, zvyšuje odolnost orga-
nismu vůči vnějším vlivům. Leuzea přispívá k osvěžení těla, pomáhá 
udržovat mentální zdraví. Ženšen podporuje vitalitu, dodává energii, 
působí proti únavě, povzbuzuje výkon mozku a duševní funkce.

     „Pohlédl jsem do tváře Ďábla, ale viděl jsem Boha. A to mi dává 
sílu kráčet vpřed. V duchu pokorně děkuji za všechno prožité zlo. 
Chápu, jak moc mě posunulo vpřed. Pochopil jsem to, co jsem vždy 
někde uvnitř cítil – že mým skutečným posláním je prostřednictvím 
svých schopností pomáhat lidem.“ 
Bohuslav Větrovský, odborný poradce přírodní medicíny a člen představenstva

www.naturamedicin.com       www.lecitel.com
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