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Prvý Somavedic zoStrojil ivan rybjanSký 1. aPríla 
2011 vo svojej dielni. somavedic začal vyrábať na 
základe dlhodobých skúseností z oblasti alter-
natívnej medicíny (ajurvédskej a čínskej). tiež in-
tegroval vedecké poznatky z oblasti frekvenčnej 
terapie. ide o unikátny produkt, ktorého korpus je 
vyrábaný z kryštálového farbeného skla oboha-
teného jedinečnými substrát-
mi. v súčasnosti máte možnosť 
zadovážiť si somavedic v rôz-
nych farebných prevedeniach 
v závislosti od typu a funkcie 
PríStroja. 

Testom voľných 
radikálov si môže-
te osobne overiť 
funkčnosť Somave-
dicu. Tento test Vám 
na základe priloženého 
zľavového kupónu poskyt-
neme zdarma pri zakúpení akéhokoľvek 
nášho prístroja. Odporúčame urobiť si prvý 
test ešte pred jeho zapnutím.

Harmonizácia vody
Jednou z  ďalších príčin civilizačných 
chorôb je nedostatočný príjem tekutín ale-
bo ukladanie vody v organizme. Môže do-
chádzať k  opuchom a  zadržiavaniu vody. 
To môže indikovať nedostatočnú funkciu 
obličiek. Preto je veľmi dôležitá kvalita 
vody. Existuje viac spôsobov harmonizo-
vania vody: môžeme hovoriť o  Somave-
dicovej vode, šungitovej vode, filtrovanej 
vode a iných. 
Somavedic rieši nielen štruktúru vody, ale 
aj energetickú informáciu vo vode. 

prvé klinické štúdie Výskumného ústavu 
balneologického. Čiastkové výsledky po-
ukazujú na signifikantné zlepšenie srdco-
vého rytmu. Somavedic je na dobrej ces-
te, aby bol schválený aj ako medicínske 
zariadenie.

Somavedicová voda vyplaví z  tela záťa-
že a  celkový priebeh detoxikácie je oveľa 
účinnejší. Pre dosiahnutie komplexného 
detoxu sa odporúča každé ráno vypiť 2 - 
3 dcl vody s citrónom, hneď ako vstanete. 
Pozor na kávu, ktorá silne odvodňuje a je 
potrebné doplniť telu trojnásobok objemu 
kávy vodou. Tiež je optimálne otestovať si 
vodu, ktorú pijete na dennej báze. Odporú-
čame alternatívne metódy testovania. 

Somavedic a výskum
Prístroj Somavedic bol zostrojený po 
mnohých rokoch výskumu a  skúšok. Bol 
testovaný a  overený nielen odborníkmi 
z  oblasti prírodných vied, ale aj prevádz-
kovateľmi diagnostických liečebných cen-
tier. Somavedic Medic Uran má za sebou aj 
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všetky spomínané oblasti komplexne. So-
mavedic Amber sa stal veľmi populárnym 
pre jeho použitie pri elektromobiloch.

Malondialdehyd (MDA) je odpadovou lát-
kou viacnásobne nenasýtených mastných 
kyselín a vzniká vtedy, ak vďaka voľným 
radikálom tieto kyseliny oxidujú. Preto je 
dôležité pravidelne zisťovať a  monitoro-
vať zmeny voľných radikálov.

požiadavky, ktoré sú dnes aktuálne: po-
ruchy spánku, energetizácia organizmu, 
zlepšovanie srdcovej činnosti, elimino-
vanie parazitov, vírusov, pôsobenie na 
elektrosmog, 5G sieť, radiáciu, oblasť psy-
chosomatiky, geopatogénne zóny, štruk-
turovanie vody. 

Momentálne najpredávanejším produk-
tom je Somavedic Medic Uran, nakoľko rieši 

Oxidačný stres a jeho dôsledky
Radi by sme Vám poukázali na zopár veľmi 
dôležitých oblastí, ktoré je potrebné riešiť 
v  dnešnej dobe. Jednou z  nich je dlhodo-
bo diskutovaný oxidačný stres. Ak je telo 
vystavené veľkej koncentrácii voľných 
radikálov, resp. ak má malý prísun anti-
oxidantov, vzniká oxidačný stres. Voľné 
radikály oxidujú na LDL-cholesterol. Ten 
poškodzuje bunky a  vedie k  ich zrýchle-
nému starnutiu, čo potom môže mať sú-
vislosť s  viacerými civilizačnými ochore-
niami. Spomenieme napr. srdcovo cievne 
ochorenia, kôrnatenie ciev, cukrovka, Al-
zheimerova choroba, choroby pečene, po-
kožky, chronické zápalové ochorenia a iné. 
Častými príznakmi sú chronická únava, 
nedostatok energie, bolesti hlavy, migré-
na, ako aj výskyt častých zápalov, zmeny 
nálad a  iné. Toto všetko má samozrejme 
aj priamy vplyv na Vašu psychiku, celkovú 
spokojnosť a kvalitu života. 

Čo je Somavedic
 Somavedic je prístroj postavený na prin-
cípe riadeného uvoľňovania energie. Jeho 
jadro tvoria predovšetkým polodrahoka-
my, drahokamy a  vzácne kovy v  presnej 
vzájomnej synergii. Presne reflektujú na 

meníme 
životy

▶▶▶
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Ako ste prišli do styku so Somavedicom?
Najprv sme boli len zákazníci. Boli sme v zlo-
žitej životnej situácii. Pred siedmimi rokmi 
manželka prišla o otca, bolo to pre nás veľmi 
náročné obdobie. Napriek tomu sme boli 
skeptickí a usmievali nad svietiacou lampou 
a čudovali sa „Ako toto môže fungovať?“. 
Hlavne moja žena, ktorá ani nevedela o aký 
prístroj ide. Už po dvoch týždňoch používa-
nia Somavedicu sa náhle situácia upravila 
a veľa vecí sa začalo dostávať do normálu. 
Začali sme postupne od Harmonie, prešli 
k Medicu a skončili sme pri šťastnej trojke: 
Somavedic Uran (zelený), Somavedic Kobalt 
(modrý) a manželka cítila potrebu zakúpiť 
si Somavedic Rubín. Výber Somavedicu je 
jednoznačne vecou osobného inštinktu, 
intuície. Čiže, ak to niekedy tak cítite, nebojte 
sa zadovážiť ten, ku ktorému vás to ťahá. Pre 
túto osobnú skúsenosť som sa rozhodol stať 
sa distribútorom Somavedicu.

Aká je vaša vízia, váš sen?
Môj sen je, aby si každý mohol uvedomiť, 
že je sám zodpovedný za svoj život. Naše 
presvedčenia a vzorce majú tiež veľký 
vplyv na náš život.  Mojím snom je, aby sa 

sme my. Potrebujeme aj turbulencie, aby 
sme niektoré veci pochopili. Aj teraz počas 
korona vírusu sme mali možnosť úplne 
prehodnotiť svoje hodnoty a smerovanie. 
Osobne si myslím, že veľa chorôb je psy-
chosomatického pôvodu. Domnievam sa, 
že únavový syndróm súvisí nie len s použí-
vaním moderných technológii, vonkajšími 
vplyvmi: vysielačmi, či wifi-zariadeniami. 
Ale aj s našou nedostatočnou schopnosťou 
venovať čas aj sami sebe. Niekedy dvakrát 
desať minút denne, ktoré sú určené len pre 
vás, môžu zmeniť celý váš život. Ideálne nie 
preto, že musíte, ale že chcete. 

Prečo je dôležité harmonizovať vodu?
Táto téma bola dobre rozobraná hore 
v článku. Harmonizovanie vody a jej očis-
tenie je veľmi dôležité. Či už očistenie spo-
mínanej štruktúry vody (nadbytok chlóru), 
energetické očistenie a očistenie od iných 
odpadových látok a záťaží. Zadržiavaná 
voda a nedostatočný príjem vody sú jed-
ným z hlavných problémov, ktoré spôsobu-
jú ukladanie toxínov v tele a nedostatočnú 
funkciu vnútorných orgánov. 
Prajeme vám veľa zdravia a lásky.

rodina spojila a vydolovala zo seba všetko. 
Paradoxne je to spojivo, ktoré dokáže spájať 
a držať všetko pokope. Posudzovanie, od-
sudzovanie a negatívne postoje sú bohužiaľ 
súčasťou dnešného životného štýlu. V škole 
nedostanete návod na to, ako byť šťastný... 
Čiže môj sen je, aby sme sa naučili meniť 
svoje životy a hlavne našli dôveru v samých 
seba. Toto pre mňa predstavuje aj Somave-
dic, ktorý samozrejme rešpektuje slobodnú 
vôľu. Ak môžem hovoriť aj za pána Rybjan-
ského, viem, že jeho snom, ktorý v minulosti 
spomínal, bolo vytvoriť obrovský Somavedic, 
ktorý by pomohol davom. Tak uvidíme, čo 
ukáže budúcnosť. 

Považujete dnešný chronický únavový 
syndróm, poruchy spánku, nárast genetic-
kých a onkologických ochorení za problém 
dnešnej modernej doby?
Toto je veľmi komplexná otázka. Dnešný 
svet je postavený na extrémnych presved-
čeniach, či už pozitívnych alebo aj negatív-
nych. Viac a viac vnímam, že sa treba snažiť 
o rovnováhu. Ako mladému študentovi sa mi 
veľmi páčil výrok a zároveň to bol aj názov 
knihy „Co je bez chvění není pevné“. A to 

RozhovoR s Mgr. MarekoM kohútikoM, konateľom spoloč-
nosti Devmako s.R.o. , ktoRý pResaDzuje komplexný životný 
štýl keep Fit (BuĎ Fit).  pRináša pohľaD, ktoRý sa snaží BRať Do 
úvahy nie len symptomatiku, psychosomatiku ale aj pozitívne 
postoje k seBe a okoliu. tiež sa snaží poukazovať na to, že 
jeDnou z hlavných vecí je pRáve náš vklaD a či na tých 
spRávnych miestach vyDávame eneRgiu. 

 

S ila sviečky je však nepopierateľná, 
lebo okrem splnenia narodeninové-
ho priania pri jej sfúknutí, dokáže 

pri správnom rituáli splniť aj tie najtaj-
nejšie sny a priania. Hlavne taká, ktorá je 
na tento účel vyrobená. A  presne takéto 
sviečky dostanete kúpiť v  dvoch ezote-
rických obchodoch GAIA v  centre hlavné-
ho mesta, v  Bratislave, na ulici Rajská 2 
a  Krížna 38. Už pri vchode do obchodu 
vás ovanie príjemná vôňa, ktorá doslova 
vtiahne dovnútra každého, kto zatúži po 
chvíľke relaxu medzi sviečkami, korálka-
mi, soškami, či kamienkami. Majiteľ týchto 
dvoch obchodíkov je presvedčený o  tom, 
že každý človek potrebuje v  prvom rade 
očistiť svoje energetické telo a  obydlie, 
kde sa zdržuje. To je základ, bez ktorého 
sa nepohne ďalej, ak chce, aby sa mu dari-
lo, aby bol zdravý a prosperoval. Preto sa 
sústredil na výrobu rady očistných svie-
čok, ktoré naozaj pomáhajú neuveriteľ-
ným spôsobom. To sú sviečky, ktoré čistia 
všetky negatívne energie okolo nás, ako 
sú neprajnosť alebo závisť. Ak k nám nie-
kto príde napríklad na návštevu a zanechá 
tam takéto energie, cítime to doslova vo 
vzduchu, ktorý treba prečistiť. Hovorí sa 
tomu energetické upratovanie. A  keď je 

vota to, čo potrebujeme. Každý tento účel 
podporuje okrem zloženia sviečky aj sym-
bol, ktorý je pre každú životnú oblasť iný. 
Pod symbolmi sú aj popisy, ktoré účinnosť 
sviečky ešte zvyšujú.

upratané a  čisto, môžeme naplno využiť 
energiu sviečok, ktorými chceme podporiť 
niektoré veci, za účelom ktorých sú vyro-
bené. Napríklad podporiť lásku, zdravie, 
kariéru, financie, plodnosť... priniesť do ži-
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MAGiCKÁ 
MoC SviEČoK
Sviečky boli od nepamäti 
SúčaSťou ľudSkej kultúry. 
v dávnejších čaSoch, 
do roku 1879, pokiaľ 
thomaS ediSon nevynašiel 
žiarovku, aj nutnoSťou. 
dneS Sa v prípade výpadku 
elektrickej energie 
Sviečky tiež používajú na 
oSvetlenie mieStnoSti, 
ale väčšinou už iba ako 
príjemná dekorácia Stola, 
či inej čaSti mieStnoSti. 

Sviečková mágia je založená na symbolike farieb
Sviečková mágia je jednoduchá a ľahká metóda čarovania, ktorá je založená na magic-
kej symbolike farieb. Sviečka by nemala byť príliš veľká ani hrubá, pretože ju musíme 
nechať vyhorieť celú. 
Pre milostné čarovanie a  povzbudenie vášne je najvhodnejšia červená sviečka. Ak 
máme priania a želania súvisiace s deťmi, mali by sme použiť ružovú sviečku. Ak sa 
naše prianie týka peňazí a materiálneho zabezpečenia zapáľme si zelenú sviečku. Pre 
pokoj v dome, ale aj mier medzi rozhádanými ľuďmi je treba zapáliť modrú sviečku. 
V prípade, že chceme rozvíjať naše magické a veštecké schopnosti, zapáľme fialovú 
sviečku. Pre lepšie učenie, pochopenie súvislosti a  úspech na skúške nám pomôže 
žltá sviečka. Ak chceme spôsobiť zmeny a pozitívny obrat v našom živote, zapáľme 
oranžovú sviečku. Na meditáciu a  rozvíjanie nadzmyslových schopností najviac po-
slúži strieborná sviečka. Pre šťastie, úspech a prilákanie vyšších pozitívnych vplyvov 
použime zlatú sviečku. Na ochranu, rušenie vplyvu čiernej mágie a posilnenie vôle je 
najlepšia čierna sviečka.
Pred čarovaním sviečku očistite vo vode s morskou soľou a rovnakou vodou pokropte 
aj stôl s bielym obrusom, na ktorom budete čarovať. Pokiaľ čarujete večer, je lepšie tiež 
sa očistiť kúpeľom, aby ste zo seba zmyli negatívnu energiu a starosti z celého dňa. 
Keď ste už pripravení a máte úplný pokoj, v hlbokom sústredení na vaše želanie potrite 
sviečku éterickým olejom od oboch koncov k jej stredu a potom ju zapáľte. Pozerajte 
sa niekoľko minút do jej plameňa a sústreďte sa na svoj cieľ. Predstavujte si, že to, čo si 
prajete, sa už stalo realitou. Potom nechajte sviečku dohorieť až do konca. 
A nezabúdajte, že všetky priania sa rýchlejšie plnia, ak mesiac dorastá!

Sprac: - Olianna -


