
 
 

O TERAPII INFORMATIKY  
A PROGRAMOVANOU VODOU 

 
 

Tato terapie má základ v principech kvantové fyziky  a v dokázaném faktu, že 
voda, ale i jiné látky či hmota jsou schopné být nositeli informace, kterou  do 
nich vložíte.  
 
Jako ukázku toho, jak vypadá „vložená informace“ v praxi, můžeme použít výsledky 
dlouholetého a převratného výzkumu vody Dr. Masaru Emoto, který je poprvé v Tokiu 
zveřejnil v roce 1999, a to ve své publikaci pod názvem „Zpráva z vody 1“.  
 
Tento vědec jako první na světě fotograficky zdokumentoval, jak reagují a mění svoji 
strukturu mikroskopické částečky vody (tj. malý vodní krystal) podle působení 
různých vnějších podnětů, např. našich myšlenek a emocí. Stejně tak představil 
zmíněný efekt na pokusu s rýží, který jasně dokládá, že i jiné látky či hmota mohou 
být nositeli daných informací a programů. 
 
Informatikum či upravená voda obsahují vložený program a individu ální 
informa ční ozdravné kódy pro p říslušného jedince. Tyto svým p ůsobením 
aktivují samoozdravný proces jeho t ěla a přispívají tak k uzdravení lé čeného 
problému.  
 
Preparátu, který obsahuje ur čité informativní látky, se odborn ě říká 
informatikum. V lékařství existují a jsou používána informatika na bázi vložených 
látek v určitém poměru, dosud se však neaplikují informatika obsahující pouze 
informace. 
 
Takto modifikované informatikum je specifickým p řípravkem, který jsem pod 
vesmírným vedením vytvo řila, a není mi známo, že by jej kdokoliv jiný p řede 
mnou ani v sou časné dob ě vytvá řel, či um ěl programovat. Z toho důvodu není 
možné o tomto přípravku nalézt jakékoliv jiné další informace než ty, které jsou Vám 
při jeho obdržení podány. 
 
Informatikum je z hlediska jeho složení p řípravek na bázi glukózy nebo 
pozm ěněné vody . V případě informatik ve formě globulí je obsažené množství cukru 
v jednotlivých kuličkách tak zanedbatelné, že je bez obav mohou užívat i diabetici. 
 
Informatika vzhledem k jejich složení nezp ůsobují v organismu člověka žádné 
negativní vedlejší ú činky  a je možné je bez problém ů užívat spolu s jinými léky, 
které máte naordinovány. Bez obav je mohou užívat t aké těhotné ženy, d ěti i 
zvířata. 
 
Informatika lze použít na řešení jakéhokoliv problému jak ve fyzické, tak v 
mentální rovin ě. Úspěšnost celé lé čby závisí na p řesném dodržování instrukcí, 
které p ři předání informatika formou p říbalového letáku dostanete.  
 
 
 



 
 
Globule či upravená voda obsahují na míru vložené informace,  které pot řebuje 
organismus daného jedince ke svému uzdravení. Po čet globulek či množství 
vody a délka lé čby se liší podle složitosti řešeného problému.  
Přesné dávkování a postup užívání informatik obdrží uživatel s informatiky 
v příbalovém letáčku. 
 
Během užívání se vyskytují r ůzné projevy, se kterými je pot řeba počítat a které 
úzce souvisejí s řešeným problémem v t ěle:  dochází k pročišťování a 
odstraňovaní bloků na meridiánových drahách (když to hodně zjednodušíme – 
člověk, který má problém se žlučníkem a léčí se informatiky, může dostat např. 
migrénu, neboť spánkem prochází daná meridiánová dráha žlučníku). Dále se 
mohou vyskytovat bolesti na různých částech těla, zvýšení tlaku, zvýšená únava, 
apatie či příval energie. Objevit se mohou i návaly agrese a vzteku. Výjimkou nejsou 
ani náhlé kožní výsevy, které po chvíli samy zmizí, či různé jiné menší či větší útvary, 
které se mohou vyskytnout v ústech apod. Těchto reakcí není pot řeba se bát.  
 
Je třeba mít na pam ěti, že reakce je u každého člověka jiná a nedá se zobecnit.  
Zmíněné projevy v krátké dob ě ustoupí a t ělo se vrátí do rovnovážného 
stavu.Pokud by bylo užívání p řípravku z tohoto pohledu p říliš nep říjemné, je 
možné jej na n ěkolik dní vysadit a po zklidn ění stavu pokra čovat v lé čbě. 
 
Nástup informatik je pom ěrně rychlý, první reakce na n ě nastupují nejpozd ěji 
do 5 dní.  Během léčby se střídají reakce více dramatické a méně výrazné.  
 
Většinou se stav b ěhem měsíce zcela stabilizuje a další lé čba probíhá již 
poklidn ě. Může se ale přechodně objevit zvýšená únava, bolesti po těle nebo se 
např. vyrazit akné aj. – tyto jevy vždy souvisí s řešením konkrétního problému, na 
který byla informatika nastavena (tj. problém s fleky na kůži – objeví se zarudnutí 
nebo akné apod., neboť se kůže čistí a řeší se příčina její nerovnováhy). 
 
V některých p řípadech prob ěhne kúra bez viditelných t ělesných reakcí, to ale 
neznamená, že nedošlo k ozdravnému procesu.  
 
Výsledky terapie informatiky jsou doložitelné a lék ařsky ov ěřitelné  (moji klienti 
mají ultrazvuky, lékařské zprávy či fotografie o svém stavu před a po zahájení terapie 
informatiky). V příloze pro představu uvádím fotografické ukázky změny zdravotního 
stavu vybraných jedinců, kteří léčbu informatiky podstoupili – ukázka je zaměřena na 
obraz před zahájením léčby a po absolvované léčebné kúře. 
 
Cena za informatika není vzhledem k jejich povaze s tanovena, je ponechána na 
uvážení uživatele. 
 
 

 
Mgr. Martina Tulisová, DiS.                                                                                                     
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UKÁZKA STAVU PO ÚRAZU BĚHEM PŘÍMÉHO PŮSOBENÍ ENERGIÍ - 

SPÁLENINA 

 

PŘED LÉČBOU  

Duben 2018 – fotky pořízeny klientem během procesu ozdravného působení. 

 

PO LÉČBĚ  

Energetické působení trvalo 20 mit, útvar se zmenšil o 1,5 cm. 

 



UKÁZKA PRŮBĚHU ONEMOCNĚNÍ BĚHEM TERAPIE INFORMATIKY - 

EXÉM 

 

PŘED LÉČBOU 

Počáteční stav v akutní fázi (květen 2017) - fotky pořízené pacientem. 
 

 

 

 



PO LÉČBĚ  

Stav po cca 3 měsících užívání informatika - fotky pořízené pacientem. 
 

 

 

 

Pacient souběžně nepodstupoval žádnou jinou léčbu tohoto onemocnění. 



UKÁZKA VYBRANÝCH ONEMOCNĚNÍ ŘEŠENÝCH INFORMATIKY 

 

Případ 1 

Dospělý jedinec – Akutní stavy úzkosti, počínající deprese.  

Stav se začal řešit v listopadu 2016 a klientka byla plně stabilizována a bez potíží od ledna 2017. 

Klientka souběžně nepodstupovala žádnou jinou léčbu. 

 

Případ 2 

Dítě – Akutní psychický problém: neschopnost vylučovat stolici. 

Stav se začal řešit v dubnu 2018 a klient byl plně bez potíží od listopadu 2018. 

Klientovi byl jednorázově před zahájením terapie informatiky naordinovánv nemocnici klystýr a 

byla mu aplikována projímadla a změkčovadla.Klient dále  souběžně s informatiky nepodstupoval 

žádnou jinou léčbu. 

 

Případ 3 

Dospělý jedinec – Akutní exém. 

Stav se začal řešit v červenci 2017 a klient byl plně bez potíží (exematické výsevy se mu již ani po 

zatížení prostředím či potravinami nevrátily) od srpna 2018. 

Klient souběžně nepodstupoval žádnou jinou léčbu. Klient používal pouze krém na ruce. 

 

Případ 4 

Dospělý jedinec - Endometrióza. 

Stav se začal řešit v červenci 2017 a klientka byla s plně probajícími menses a bez chronických bolestí 

- včetně lékařského nálezu, který potvrzoval ubýtek exixtujících endometrií o 50% oproti původnímu 

stavu,  od  června 2017. 

Klientka souběžně nepodstupovala žádnou jinou léčbu. 

 

Případ 5 

Dítě – Výsev 15 bradavic. 

Stav se začal řešit v prosinci 2016 a  bradavice klientovi zmizely v březnu 2017.  

Před zahájením kúry byly klentovi aplikovány různé roztoky a přípravky na odstranění bradavic. 

Klient dál souběžně nepodstupoval žádnou jinou léčbu. 

 

Případ 6 

Dítě – Fóbie z větru a vody. 

Stav se začal řešit v prosinci 2016 a klient byl bez potíží od září 2017.  

Klient souběžně nepodstupoval žádnou jinou léčbu. 



Případ 7 

Dospělý jedinec – krvavá vyrážka. 

Stav se začal řešit v prosinci 2016 a klientka byla bez obtíží od března 2017.  

Před zahájením kúry aplikovala klientka na postižené místo různé masti a roztoky. Klientkapoté 

souběžně s informatiky nepodstupovala žádnou jinou léčbu. 

 

Případ 8 

Dospělý jedinec – Bechtěrevova choroba. 

Stav se začal řešit roce 2016 a klientka byla bez obtíží od roku2018.  

Klientka souběžně nepodstupovala žádnou jinou léčbu. V případě nutnosti užila tabletku proti 

bolesti, cvičila na autotrakčním lehátku, popřípadě mazala postižené místo mastičkami. 

 

Případ 9 

Dospělý jedinec – dlouholetý problém s hemeroidy. 

Stav se začal řešit roce 2018 a klientka byla bez obtíží téhož roku. Následné lékařské vyšetření po 

prodělané kůře informatiky v roce 2019 neobjevilo přítomnost žádných (vnitřních ani vnějších) 

hemeroidů.  

Klientka souběžně nepodstupovala žádnou jinou léčbu. 

 

Případ 10 

Dospělý jedinec – nepravidelná ovulace. 

Stav se začal řešit v červenci 2018 a klientka byla stabilní (pravidelná menstruace) od března 2019.  

Klientka souběžně nepodstupovala žádnou jinou léčbu, pouze jednorázově při akutním problému 

užila předepsané léky. 

 

Případ 11 

Dospělý jedinec – opakované záněty středního ucha. 

Stav se začal řešit v říjnu 2016 a klient byl plně bez potíží (i po zatížení prostředím – vítr) 

od roku2017.  

Klient souběžně nepodstupoval žádnou jinou léčbu. 

 

Případ 12 

Dítě – pomočování. 

Stav se začal řešit v dubnu 2017 a  klient byl bez potíží od června 2017.  

Klient souběžně nepodstupoval žádnou jinou léčbu. 

 


