AUTOPATIE 2011 – 2016
Jan Chotěborský

ČERVEN 2011
Potíže

Projevy

 Chlamidie Trachomatis

 Bolesti kloubů, svalů, zad

 Chlamidie Bronchialis

 Únava a deprese
 Syndrom vyhoření
 Únavový syndrom
 Apatie
 Špatné zažívání po ATB

1. APLIKACE 9.6.2011 – 1,5L
Vařená slina a dech
 9.6.
 10.6.

Vývoj
 Zmizela bolesl kloubů, svalů a

deprese

 13.6.

 Zlepšení nálady a pocity

 14.6.

 Chuť do činnosti

 20.6.

 Lepší spánek

 21.6.
 22.6.

 Objevi se výtok z močové

trubice

II. APLIKACE – 3,0L
Vařená slina a dech

Vývoj

 24.6.

 Zmizela bodavá bolesl v rameni

 25.6.

 Zmizel výtok

 27.6.

 Žádné deprese

 30.6.

 Zlepšilo se trávení a zažívání

 4.7.

 Nálada a celkový fyzický pocit
 Chuť do práce a sportu
 5.7. Horečka a bolesti zažívání

III. APLIKACE – 4,0L
Vařená slina a dech

Vývoj

 7.7.

 Zmizela bolest břicha

 8.7.

 Vrací se zažívání

 9.7.

 Ustupují bolesti kloubů

 11.7.

 Chutˇdo sportování i práce

 15.7.

 Optimismus a energie

 17.7.
 18.7.

IV. APLIKACE – 6,0L
Vařená slina a dech
 20.7.
 22.7.

Vývoj
 Lehké pálení a svědění v

močové trubici

 25.7.

 Ucpání dutin

 27.7.

 Pálení konečníku po 3 dny

 30.7.

 4.8.
 7.8.
 9.8.
 13.8.
 15.8.

 Celkové zlepšení psychiky

V. APLIKACE – 10,0L
Vařená slina a dech

Vývoj

 17.8.

 Vyážka na čele jako akné

 18.8.

 Zahlenění dutin

 20.8.

 Střídavé jemné bolesti v

 22.8.
 25.8.
 29.8.

kloubech ustupují
 Žádné výtoky ani svědění
 Konstatní příliv energie pro
psychiku i tělo
 Přicházejí nové pracovní
příležitosti

VI. APLIKACE – 11/2012 – JAN MATYÁŠ
Vařená slina a dech

Vývoj

 3. a 5.12. – 3,0l

 3.-9.12. bez reakce

 7. a 9. 12. – 6,0l

vnitřní horkost

 10.12. příznaky chřipky, únava, bolest svalů,

 11. a 13. 12. – 9,0l
 15. a 17.12. – 12,0l
 19. a 21.12. – 15l
 23. a 25.12. – 20,0l
 27. a 29.12. – 25l

 13.-14.12. opět se objevil výtok z močové

trubice
 15.-23.12. po každé dávce druhý den únava a
pak následné zlepšení
 Od 1.1. 2013 výrazné zlepšení

celkového stavu psychiky i těla, žádné
další projevy chlamidíí

APLIKACE – OD 7/2014 – 10/2015
Vařená slina a dech

Vývoj

 Postupné zvyšování potence

 Zmizely vyrážky na kůži

 25 – 50,0 litrů

 Zlepšilo se zažívání

 Cca 1x za 2-3 týdny až 1x za

 Emocionální vyklidnění a stabilita

měsíc

 Zvýšená vnímavost smyslů
 Vyšší citlivost a sebeuvědomění
 Rozšířené vědomí
 Výkonnostní sportování v triatlonu

POZITIVNÍ VLIVY VAŘENÁ SLINA + DECH 25-50 L
Vývoj
 1.-2 den vždy výrazný příliv energie,
 zesílení vědomí, intenzivnější

vnímání a citlivost na podněty –
sluch, chuť
 do vědomí přicházejí nové prožitky

starých věcí, situací a událostí .
Člověk jako by viděl “skrz” nebo
“za” pozadí,
 Mentální a emocionální zklidnění,

nadhled, schopnost nereagovat na
drívější dráždivé podněty fyzické i
psychické

 3.-4. den vždy zhoršení a

přecitlivělost,
 podrážděnost a neklid,
 někdy extrémní únava jako po

kineziologii,
 doléhá vliv z intezivních prožitků –

posun vědomí na novou úroveň z 1.
a 2. dne – vyčerpání jako při
příznacích chřipky,
 čištění mentální i fyzické

POZITIVNÍ VLIVY VAŘENÁ SLINA + DECH 25-50 L
Vývoj
 Od 5. dne vždy návrat k rovnobáze

z obou extrémů,
 zvyšuje se psychická odolnost,

fyzická síla,
 ustálení - zvýšení proaktivity,

pozitivní nálady,
 negativní stavy rychleji odeznívají,
 dochází ke stabilizaci emocí a

psychiky

 harmonizace těla i mysli se

projevuje nejen na osobní rovině,
ale i při kontaktu s okolím,
 tím, jak se zlepšuje psychika,
energie, zvyšuje se i sebedůvěra,
ochota měnit staré nefungující
návyky za nové funkční,
 daří se nacházet rovnováhu mezi
důležitými oblastmi života – práce,
rodina, osobní život, koníčky,
 důležité priority si samy nachází v
životě své místo – člověk
rozpoznává, co skutečně má smysl.

POZITIVNÍ VLIVY VAŘENÁ SLINA + DECH 25-50 L
Vývoj
 Nacházení vnitřní jednoty,
 Negativní emoce více pod

kontrolou, zvládání vypjatých situací
bez eskalace,
 sny jsou jasnější a více si je

pamatuji,
 prohlubuje se vděčnost,
 postupně se zvyšuje schopnost

odpouštět,

 přesun od soupeřivého a

soutěživého myšlení ke spolupráci
a ochotě,
 osvobozování se od věcí, které mě

dříve v hlavě ovládaly a negativně
ladily,
 Ustupuje vnitřní hádavost a

konflikty subpersonalit – několika
vnitřních “Já”

POZITIVNÍ VLIVY VAŘENÁ SLINA + DECH 25-50 L

Komentář
 Výše uvedené projevy a vývoj se ve smyčkách opakuje po každém podání AP, ať

už se jedná o stejnou potenci jako v předešlé aplikaci nebo zvýšené potenci od té
předchozí, viz. graf na dalším slidu.
 Po podání vyšší potence AP se vždy ustálí na vyšší úrovni – stavu vědomí – “nový
standard”
 Protože neustále pozoruji prohlubování vědomí, zjemňování vnímání, hlubší
prožitky a stupňující se osobní kontrolu a klid – neexistuje hranice pro dosažení
vždy lepšího stavu než byl ten předchozí.
 Všem, kdo se zbaví prvotních příznaklů fyzických nebo psychických nemocí,
doporučuji přijmout Autopatii jako životní styl a cestu postupným zvyšováním
potence, protože její možnosti jsou pro mě zatím stále nekonečné a výsledky
stále lepší a lepší. Život mě mnohem více baví a otevírá nové možnosti. Užívání
autopatie nekončí odezněním kritického stavu, ale naopak začíná nová životní
etapa, kde je autopatie průvodcem do nových dimenzí vědomého bytí.
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DĚKUJI ZA POZORNOST

