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ROZHOVOR

Kto z nás by nechcel poznať svoj zdravotný stav a zbaviť sa neduhov? Najskôr treba
odhaliť príčinu samotného ochorenia. Prístroje na diagnostikovanie sú čoraz dômyselnejšie, a tak urýchľujú proces zisťovania choroby. CT – t.j. počítačový tomograf,
založený na princípe röntgenových lúčov, doplnila MR – magnetická rezonancia. Jej
výsledný obraz sa získava pôsobením protónov vodíka v magnetickom poli. Na zložitejšom princípe pracuje aj prístroj SCIO Biofeedback, ktorý sníma mozgové biorezonancie a elektrické impulzy. Ružinovčana, Ing. Petra KREYBIGA CSc. (1942), ktorý je
odborníkom naslovovzatým v tejto problematike, sme požiadali, aby nám mnohé veci
v tejto vedeckej oblasti vysvetlil.
Spomínali sme prístroj s názvom SCIO Biofeedback, ktorý
sníma mozog a impulzy. Ako
funguje tento prístroj a na čo
sa najmä využíva?
Prístroj SCIO Biofeedback šetrí
ľudský organizmus tým, že do
tela neprenikajú žiadne röntgenové ani iné lúče. Je založený na
princípoch kvantovej fyziky. Na
samotné zistenie zdravotného
stavu človeka je potrebné zosnímať mozgové biorezonancie
a elektrické impulzy, ktoré prístroj ďalej analyzuje, porovnáva s biorezonančnými vzorkami
pre jednotlivé orgány tela. Ide o
celkové vyšetrenie so zameraním na odhalenie energetickej
nerovnováhy s možnými zdravotnými rizikami. Po zmeraní
hodnôt v ľudskom organizme,
ako je napríklad stav vitamínov, aminokyselín, minerálov,
enzýmov, hormónov, jedov, sva-

lového napätia, baktérií, plesní, vírusov, ako aj celkového
zdravotného stavu a rovnováhy
vnútorných orgánov, prístroj
hodnoty porovnáva s normovanými hodnotami uloženými v
programe počítača a napokon
údaje vyhodnotí.
Ktoré úkony presne tento prístroj robí?
V podstate ide o tri fázy vyšetrenia. V prvej fáze prístroj vyhodnocuje zosnímané mozgové biorezonancie a elektrické impulzy.
V druhej fáze harmonizuje telové
orgány tak, že vysiela naspäť do
tela správne frekvencie, ktorými
chybné rezonancie v tele napraví
a tým pomôže chorý orgán vyliečiť. V tretej fáze prístroj vyberie
najvhodnejšie čisté bylinné preparáty bez chemických prísad,
ktoré napomáhajú zlepšenie
zdravotného stavu.

S akými zdravotnými problémami pacienti za vami prichádzajú, respektíve požadujú, aby
im tento prístroj pomohol v ich
trápení?
Sú to predovšetkým stresy, bolesti chrbtice, bolesti kĺbov,
depresie, neurózy, nespavosť,
podráždenosť, nepríjemné pocity v srdcovej oblasti, alergie
a intolerancie, astma, poruchy
zažívacieho traktu, vysoký krvný
tlak, závraty, hyperaktivita detí,
glaukóm a katarakta, vysoký
cholesterol, žalúdočné vredy,
hnačky, vyrážky, gynekologické ťažkosti, neplodnosť, návaly
v prechode, časté virózy, rôzne
zápaly v tele, ako aj problémy
psychické, obličkové, onkologické, problémy s prostatou, s imunitou... Je toho skutočne veľa.
Treba zdôrazniť, že hlavným rizikovým faktorom všetkých ochorení je stres, ktorý znižuje imunitu
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organizmu a tá zase zapríčiňuje
ľahší nástup pre rôzne druhy
ochorení a disfunkcií. Naším
hlavným cieľom je odbúrať stres
a nájsť príčiny stavov jednotlivých
ochorení. Ako príklad uvediem
vysoký krvný tlak. Ten nie je vždy
zapríčinený, že cievy sú upchaté
– zvápenatené – skôrnatené. Veľmi častá je príčina nedostatočnej
funkcie obličiek. Teda prístroj
pomáha nájsť príčiny ochorení.
Pod pojmom stres sa nerozumie
len ten klasický prípad stresu,
keď si vedúci pracovník sadne
na podriadeného a znepríjemňuje mu život. Stres zapríčiňujú:
alergény ako napríklad výfukové
plyny, kofeín, znečistenie, dym,
jedy, baktérie a vírusy, chemické látky ako čistiace prostriedky,
proti plesňové postreky, rastové
hormóny a podobne, vysychanie
z dôvodu malého príjmu tekutín,
zvýšeným potením, veľa kávy,
presolené jedlá, pitie sladkých
sýtených nápojov a podobne, psychické príčiny ako nevyriešené a
nespracované problémy, práca
alebo pracovné postavenie, ktoré
človek nerobí s radosťou. Medzi
ostatné patrí tiež fyzická záťaž,
tzv. rýchle jedlá, finančné problémy, duševné stavy, choroba,
geneticky modifikované jedlá,
bolesť hlavy, ťažké kovy, ožiarenie potravín, mikro-vlné žiarenie,
nedostatok spánku, hlad, bolesť
a mnohé ďalšie.
Aká je veková štruktúra vašich
pacientov?
Navštevujú nás pacienti od jedného roka až po osemdesiat rokov. Prístroj SCIO je mimoriadne
vhodný na zisťovanie zdravotného stavu detí, pretože ony často
nie sú schopné povedať, čo ich
vnútorne trápi. Prístroj môže na
základe zistených alergií alebo
prítomnosti jedov v tele odhaliť
skryté príčiny problémov s učením, hyperaktivitu detí či precitlivenosť napríklad na svetlo.

EDICÍNE AKO ŽIVOTNÝ KONÍČEK
medicína

Mohli by ste uviesť nejaké zaujímavé príklady z vašej praxe?
Tých príkladov je množstvo. Uvediem aspoň niektoré. Ročnému
dieťaťu s vyrážkami na celom
tele prístroj zistil alergiu na mlieko a odporučil liečenie, ktoré
pomohlo. Prichádzajú k nám
mamičky so 6-ročnými hyperaktívnymi deťmi. Po dvoch – troch
sedeniach a užívaní byliniek sa
deti upokoja a dokonca zlepšia
svoj prospech v škole. Prišla aj
mamička s 8-ročným synom,
ktorý mal problémy s dýchaním.
V noci ho dusili stekajúce hlieny.
Prístroj zistil zápal prínosových
dutín a na liečbu určil bylinný
preparát. Ďalej u nás bola mamička s 13-ročnou dcérou s vyrážkami na tvári. Prístroj našiel
parazity v črevách. Zistilo sa, že
majú doma starého psa, ktorého
neodčervujú. Prichádzajú však
aj dospelí v depresívnych stavoch. Prístrojom sa harmonizuje
neuro-emocionálny stav tak, aby
sa získala vnútorná rovnováha
a pocit pohody. Vo všetkých týchto prípadoch bola pozitívna spätná odozva.
Hlásia sa vám aj mimobratislavskí pacienti?
Áno. Máme pacientov nielen
z okolia Bratislavy, ale aj z celého Slovenska a dokonca až z Košíc. Mali sme však aj pacientov
z okolitých štátov, ako z Rakúska,
Maďarska, Českej republiky, ba
dokonca aj z Anglicka.
Vyšetrenie vaším prístrojom je
zaraďované k tzv. alternatívnej medicíne. Znamená to, že
sa ním nevyšetruje v štátnych
zdravotníckych zariadeniach?
Presne tak. Na Slovensku si alternatívna medicína veľmi ťažko nachádza miesto v klasickej
medicíne. Je to postupný proces
a som presvedčený, že raz príde
k zmene aj u nás. V Budapešti
päťsto súkromných lekárov používa tento prístroj. Považujú ho
za samozrejmé vybavenie svojich ambulancií.
Akceptujú výsledky SCIO vyšetrenia klasickí lekári?
Spolupracujeme aj s alopatickými – čiže klasickými lekármi,
– ktorí takýto spôsob vyšetrenia
uznávajú a vidia v prístroji diagnostického pomocníka. Musím
priznať, že na Slovensku, na rozdiel od iných krajín, je takýchto
lekárov zatiaľ málo. Lekár vlastne nevidí do človeka tak ako prístroj, preto viacerí z nich majú na

pomáhajú

proti

to isté ochorenie rôzne diagnózy.
Lekárske vyšetrenie je vždy subjektívne, pretože závisí od vedomostí a praktických skúseností
lekárov. Avšak počítačové vyšetrenie je zbavené takejto subjektívnosti. Počítač vyhodnocuje len
skutočne namerané hodnoty.
Môže pacient s výsledkami
od vás ísť rovno k ortopédovi,
chirurgovi, internistovi, neurochirurgovi či k iným odborným
lekárom?
S nami spolupracujúci lekári žiadajú od pacienta výsledky nášho
vyšetrenia, ktoré im pomôže
spresniť zložitú alebo skrytú diagnózu. Pacient naše písomné informácie odovzdá lekárovi a ten
potom navrhne ďalšie liečenie.
Treba si uvedomiť, že prístroj
nerobí žiaden mechanický zásah
do tela, že všetky výsledky meraní sú stanovované na základe
analýzy nameraných bioelektrických impulzov a teda nemožno
hovoriť o pravom diagnostikovaní, ako keď pacientovi odoberú
krv na vyšetrenie. Prístroj tiež
vie vyšetriť krv, ale len z nameraných bioelektrických impulzov
a ich vyhodnotení. Ukáže, aké
odchýlky na bioelektrickej úrovni prístroj našiel, a teda aké
sú možné príčiny týchto stavov
a riziká ochorení.
Má prístroj niečo spoločné
aj s homeopatiou?
Áno. Prístroj má osobitnú časť
programov, ktoré sa zaoberajú
homeopatiou a výrobou homeopatických preparátov. Prístroj
umožňuje do pripraveného média rezonanciami naniesť homeopatikum. Treba však upozorniť,
že táto oblasť je mimoriadne zložitá a vyžaduje si od terapeuta hlboké znalosti z homeopatie. Tejto
oblasti sa zatiaľ nevenujeme.
Akú prípravu má absolvovať záujemca, ak sa rozhodne navštíviť vaše centrum?
Odporúča sa, aby človek dve
hodiny pred vyšetrením nepil
kávu a pokiaľ možno v ten deň
by mal piť viacej vody. Mnoho
ľudí má poruchu v oblasti pocitu smädu a nepije dostatok tekutín. Prístroj to okamžite zistí
a navrhne vypiť pohár vody. Záujemca si môže priniesť so sebou
lieky ktoré užíva, pretože prístroj
dokáže vyhodnotiť, či sú vhodné pre jeho súčasný zdravotný
stav. V prípade, že pacient má
záujem odnaučiť sa fajčiť, treba si priniesť škatuľku cigariet

mnohým

s uvedenými údajmi o obsahu
nikotínu, dechtov a podobne.
Máme 90-percentnú úspešnosť
s programom ANTISMOKING,
ktorý zbavuje človeka závislosti
od fajčenia. Vyžaduje si to však
samostatnú návštevu.
Vyštudovali ste Vysokú školu
technickú so zameraním na
organizáciu a riadenie stavebníctva. Je to trocha iný odbor,
dokonca dosť vzdialený. Prečo
ste sa začali venovať počítačovej diagnostike?
Už počas štúdia na vysokej škole
som sa zaoberal ekonometrickými modelmi, po skončení štúdia
som sa preorientoval na prvé
počítače. Potom som absolvoval
ašpirantské štúdium na Vysokej
škole ekonomickej v oblasti počítačových vied. Musím priznať,
že vzhľadom na moje technické
profesijné zameranie som bol
nedôverčivý k takýmto metódam
vyšetrenia a ošetrenia. Bol som
meteosenzitívny a trpel som silnými bolesťami hlavy vždy jeden
až dva dni pred väčšou zmenou
počasia. Raz pri takejto situácii, keď nezaberali žiadne analgetiká, absolvoval som takéto
vyšetrenie a harmonizáciu. Bol
som príjemne prekvapený, že
sa moje problémy na posedenie
vyriešili. Ďalšie presvedčovacie
dôkazy prišli po zakúpení tohto
prístroja.
Čomu ste sa venovali predtým,
súviselo to nejako so zdravotníctvom?
Celú svoju odbornú prax mám
orientovanú na počítače a databázy. Moja matka pracovala
v zdravotníctve a veľmi si želala, aby som sa stal lekárom.
Takmer všetky prázdninové
mesiace som s ňou absolvoval v ambulancii. Vzhľadom
na môj „kádrový pôvod“ som
sa nedostal na lekársku fakultu, ale táto oblasť mi zostala naďalej blízka. Vyšetrenia
prístrojom SCIO robím spolu
s Ing. Erikou Menyhárt, ktorá
sa tomu venuje už štyri roky
a má odbornú kvalifikáciu SCIO
Biofeedback terapeut.
Keďže nejde o veľké technické zariadenie, kde vykonávate
svoju prax. Údajne vo svojom
byte. Dá sa povedať, že tam
máte akúsi ambulanciu?
Áno. Jednu miestnosť sme vyhradili ako ambulanciu, kde sú
umiestnené všetky prístroje.
Máme ešte ďalší prístroj, MAGNE-

chorobám

TER, je certifikovaný a používaný
v maďarských nemocniciach.
Funguje na základe biorezonancie a magnetickej terapie.
V priestoroch vášho centra na
Haburskej ulici vyrástli nové,
moderné, esteticky dobre vyzerajúce domy. Do jedného
z takých bytov ste sa nedávn
nasťahovali. Aké skúsenosti
s ubytovaním máte za ten necelý rok v tejto ružinovskej lokalite?
Veľmi dobré. Len naša novostavba má pre novú zastavanosť ulice nelogické popisné
číslo. Ružinov je však veľmi
sympatická časť Bratislavy s
množstvom zelene a peknými
parkmi, ktoré umožňujú relax a
teda aj zdravotné prechádzky.
Stretávame tu sympatických a
milých ľudí, či to je na úradoch
alebo v obchodoch. Sme radi,
že bývame práve v Ružinove –
na Štrkovci.
V našej mestskej štvrti je viacero štátnych i súkromných
ambulancií. Neobávate sa priveľkej konkurencie?
Nie, neobávam. Zatiaľ je takýto
prístroj v Ružinove len jeden,
a tu nejde o „biznis“ ale o službu
ľuďom, ktorí potrebujú pomoc
a nenachádzajú ju v klasickej
medicíne.
Čo by ste v našom Ružinove
s radosťou uvítali?
Sledujem noviny Ružinovské
ECHO a ružinovskú televíziu TVR,
ktoré prinášajú aktuálne správy
a informácie o Ružinove. Privítal
by som trochu menej zahusťovania priestoru obytnými budovami
a inou výstavbou. Zároveň by
som sa potešil novým miestam
na parkovanie a plochám na
športovanie.
Prezradíte nám svoje ďalšie
plány?
Chceli by sme otvoriť centrum
alternatívnej medicíny, ktoré
by bolo lokalitou prístupnejšie
ľuďom. Som presvedčený, že
aj v zdravotníctve má moderná
technika zelenú a že pojmy ako
biorezonancia,
bioinformácia
a magnetická terapia si nájdu
svoje opodstatnené miesto.
Vývoj aj v tejto oblasti ide dopredu. Takže i v budúcnosti
ostanem verný svojim záujmom
a rozvoju v tejto oblasti.
Anna SLÁVIKOVÁ
Foto: archív autora
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