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O TÉTO KNIZE

O této knize
Když jsme v roce 2010 vydaly sadu karet se 64 léčivými symbo-
ly Medizin zum Aufmalen (v překladu Medicína k namalování)*), 
netušily jsme, jakou popularitu si tato pomůcka pro energetic-
ké léčení záhy získá. Mnoho čtenářů a čtenářek použilo karty 
jako doplněk knih, nebo si tu a tam intuitivně vytáhli nějakou 
ke konkrétnímu fyzickému či psychickému tématu, přenesli 
informace obsažené v kartě na vodu nebo si karty přikládali 
na tělo, aby dokázali procítit jejich poselství. Nadšená zpětná 
vazba o účincích, kterou jsme získaly, nás až překvapila. Karty 
evidentně zlepšily nejrůznější tělesné a emoční stavy, a pozitivní 
efekt byl zaznamenán také u zvířat, která si neumějí „namluvit“ 
placebo efekt. Kromě mnoha zpráv o účincích se nás lidé rov-
něž ptali, respektive přáli si dozvědět se něco víc o zobrazených 
symbolech. Těmto zájemcům nyní vycházíme vstříc knihou, 
která popisuje 64 esenciálních symbolů z informační medicíny 
a stejně jako sada karet je rozdělena do tří symbolických světů: 

 čárové kódy Nové homeopatie,
 symboly posvátné geometrie,
 symboly z celého světa.

Dočtete se zde o pozadí „vašeho“ symbolu, o poselství duše, 
které se k němu váže, a přitom sami vycítíte, co vám chce sym-
bol sdělit ve vaší záležitosti. Vlastnictví sady karet přitom není 
podmínkou, můžete pracovat jen s touto knihou a při hledání 
odpovědi na aktuální otázku ji můžete náhodně otevřít na kte-
rékoliv stránce. 

*) Jde o karty v německém originále.



O TÉTO KNIZE

Existuje mnoho možností, jak vyžít sílu symbolů v každo-
denním životě i v terapeutické práci. Máme pro vás spoustu 
návrhů a doporučujeme je vyzkoušet, abyste sami objevili ten, 
který se vám nejvíc zamlouvá, vnímali jeho efekt a radovali se 
z něj!

Petra Neumayer a Roswitha Stark 
v květnu 2012
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JAK SI VYBRAT „SVŮJ“ SYMBOL

Výběr symbolu v knize 
Otevřete knihu na libovolné straně
Myslete na své zadání a otevřete knihu „naslepo“ na některé 
stránce. Poselství, které si zde přečtete, je určeno vám!

Jeďte prstem po obsahu
Nalistujte stránku s obsahem, myslete na své zadání a jeďte 
prstem (je jedno, kterým) po řádcích obsahu, a aniž byste se 
dívali, zastavte se v místě, kde vám přijde, že se máte zastavit. 

Daný symbol si vyhledejte!
Použijte svalový test, kyvadlo nebo proutek.
Máte-li k dispozici testovací systém, pomůže vám odhalit, 
na které straně knihy (strany 34 až 161) se nachází odpovída-
jící symbol.

Výběr symbolu v sadě karet 
Vyložte všechny karty rubem nahoru
Zklidněte se a zamíchejte všech čtyřiašedesát karet ze tří světů 
symbolů. Myslete na otázku, nevyjasněnou životní situaci nebo 
problém, jejichž řešení má symbol podpořit. Potom rozlož-
te všechny karty do půlkruhu, symboly jsou otočené směrem 
k podložce. Nyní si levou rukou intuitivně vyberte jednu kartu. 
Podle zákona rezonance vás podvědomí vede a nechá vytáh-
nout přesně tu kartu, která vám v daném okamžiku nejvíce po-
může. Přirozeně si můžete zvolit kartu také z hromádky.



Ypsilon
Posilující znak

Působí pozitivně 
a posiluje
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Symbol
V přírodě existuje velmi mnoho jevů, v nichž se objevuje sym-
bol ypsilonu. Tento tvar mají například protilátky s podobným 
účinkem jako Körblerův ypsilon: neslučitelné mění ve slučitel-
né, případně neškodné. Protilátky mohou proniknout do DNA 
bakterií a virů a zneškodnit je. Ypsilon proměňuje negativní in-
formace v pozitivní a pozitivní posiluje, aby se mohly projevit. 
Proto je v Nové homeopatii ypsilon posledním symbolem při 
přenášení na vodu: je třeba stabilizovat dosažený výsledek. 

Namalován na tělo se tento znak používá převážně k opě-
tovnému rozproudění tělní tekutiny, například při nahromadě-
ní vody ve tkáních apod.

Poselství duše
Pokud jste si vytáhli kartu ypsilon, její poselství máte hned na 
očích: tvar připomíná člověka, který stojí s rukama vzpaženýma 
k obloze a čerpá energii. Nyní je důležité, abyste se i vy krát-
ce zastavili a nabrali novou sílu. Možná vám prospěje tělesné 
cvičení jako jóga nebo procházky do lesa. Doplnit energetické 
zásoby pomůže rovněž krátká dovolená. Pokud jste znovu „na-
tankovali“ plnou nádrž, rozproudí se životní šťávy a vy můžete 
znovu jednat v souladu s kosmem a ve spojení se svou spiritu-
alitou. 

Ypsilon může rovněž zastupovat sjednocení duality, případ-
ně polarity: dvě možnosti (krátké čáry vlevo a vpravo) se sjed-
nocují v jeden celek (dlouhá čára).

ČÁROVÉ KÓDY NOVÉ HOMEOPATIE



Tetraedr
Element ohně

Podporují vás 
silné očistné energie
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SYMBOLY POSVÁTNÉ GEOMETRIE

Symbol
Tetraedr patří mezi tzv. platonská tělesa. Platonská tělesa jsou 
dokonale pravidelné útvary, jejichž povrchy tvoří stejně velké, 
rovnostranné mnohoúhelníky o stejných úhlech. V každém vr-
cholu se setkává stejný počet stran. Z matematického pohledu 
jsou tato tělesa regulérními polyedry (mnohostěny). Řecký fi-
lozof Platon (428–348 př. n. l.) je popsal ve svém díle Timaios 
a přiřadil jim elementy ohně (tetraedr), vody (ikosaedr), vzdu-
chu (oktaedr), země (hexaedr) a éteru (dodekaedr). 

Tetraedr je těleso s nejmenším možným počtem vrcholů 
a stěn. V poměru ke své ploše má nejmenší objem a podle Pla-
tona zastupuje sucho a element ohně. 

Poselství duše
S tetraedrem získáváte mocný symbol tepla, pevné vůle, energie 
a schopnosti prosadit se. Možná jste v tomto okamžiku v ně-
kterých záležitostech příliš měkcí a poddajní, nebo si myslíte, že 
tak jako tak danou věc neovlivníte. Možná se cítíte bezmocní. 
Ale přesto můžete vždy něco udělat a právě teď je ten správný 
okamžik! Využijte aktivní mužskou sílu tetraedru, s jeho pomocí 
se spojte se sluneční energií a plni nové síly se vydejte k cíli. Bez 
energie slunce by nebylo stvoření a bez vaší vůle žádný pokrok. 
Tetraedr můžete využít také k záměrnému rozptýlení negativních 
myšlenek nebo vibrací v okolním prostředí. Představujte si, jak 
namíříte špici směrem k cíli a všechna negativita jednoduše ex-
ploduje.



Ikosaedr
Element vody

Vše plyne a běží 
ve správných kolejích
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SYMBOLY POSVÁTNÉ GEOMETRIE

Symbol
Ikosaedr patří mezi tzv. platonská tělesa. Platonská tělesa jsou 
dokonale pravidelné útvary, jejichž povrch tvoří stejně velké, 
rovnostranné mnohoúhelníky se stejnými úhly. V každém vr-
cholu se setkává stejný počet stran. Z matematického pohledu 
jsou tato tělesa regulérní polyedry (mnohostěny). Existuje pět 
platonských těles: tetraedr, hexaedr, oktaedr, dodekaedr a iko-
saedr. Řecký filozof Platon (428–348 př. n. l.) popsal tato těle-
sa ve svém díle Timaios a přiřadil je elementům ohně (tetraedr), 
vody (ikosaedr), vzduchu (oktaedr), země (hexaedr) a éteru (do-
dekaedr).

Ikosaedr, tvořený dvaceti rovnostrannými trojúhelníky, má 
v poměru k povrchu největší objem a zastupuje vlhkost, vodu, 
řeku života, slzy a citovou rovinu člověka. 

Poselství duše
Zastihne-li vás poselství ikosaedru, máte se zabývat svými pocity 
a tím, odkud asi přicházejí. Každá myšlenka, kterou si myslíte, 
a každá situace, již pozorujete, dá vzniknout pocitu skrze vědo-
mé nebo nevědomé hodnocení. Situace samotná je na začátku 
neutrální. Voda ve vašem těle ukládá pocity jako jemnohmot-
né informace a možná se cítíte špatně. Potrvá-li to delší dobu, 
můžete z toho i fyzicky onemocnět. Tělo vás chce jen upozornit, 
abyste se zbavili škodlivých informací a nechali je být. Utište iko-
saedrem emoce a vše ve vás může opět proudit.



Óm
Zpěv světů

Nechejte své srdce 
rozeznít tónem univerza
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Symbol
Óm je v pravém slova smyslu posvátný zvuk, který se v mnoha 
kulturách používá po celá tisíciletí proto, aby uvedl do harmonie 
tělo, ducha a duši a vzdal hold božskému. Óm vlastně není jeden 
zvuk, nýbrž sled hlásek A, U a M. „3“ na levé straně je A, oválná 
čára vpravo U, „miska“ nahoře M a tečka nahoře se nazývá „bin-
du“. Reprezentuje nekonečno, věčnost, ticho, transcendenci. 
„A“ představuje fyzickou rovinu, „U“ duchovní a „M“ veškerou 
hloubku nevědomí, která je skryta rozumu. Tři tóny Óm se spo-
jují v meditativním zpěvu do „jednoty triády“ ztvárňující veškerý 
život: stvoření, uchování, zánik – minulost, přítomnost, budouc-
nost – tělo, duše, duch – narození, život, smrt – den, stmívání, 
noc apod. 

Poselství duše
Cítíte se momentálně apatičtí a deprimovaní? Necítíte sílu 
v těle, zato vnímáte velkou temnotu v duši? Potom použijte 
mantru Óm jako prostředek k posílení těla, emočního pole, 
své důvěry ve vlastní božství a jako jasnou sílu! Začněte hla-
sitě zpívat sled tónů A, U a M. Po každém M je krátce pro-
ciťte a opakujte mantru tak dlouho, dokud nebudete vnímat, 
že do vašeho těla proudí nová síla. Všemi vašimi čakrami nyní 
proniká duhové světlo a ony se znovu začínají pohybovat. Vní-
mejte v sobě nový život a nikdy se nevzdávejte! Vždycky můžete 
něco udělat. Už deset minut zpěvu Óm denně vás spojí s láskou 
univerza, čirým světlem a s energií nejvyššího vědomí. Řekněte 
ANO velkému koncertu života!

SYMBOLY Z CELÉHO SVĚTA



Šalamounova pečeť
Univerzální životní síla

Proudí do vás zdraví a blaho
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Symbol
Šalamounova pečeť je starý mystický symbol známý také jako 
hexagram nebo Davidova hvězda. Do sebe zasazené a naho-
ru a dolů směřující trojúhelníky spojují nejmocnější síly Země 
a kosmu. Hrot ukazující nahoru symbolizuje elementy ohně 
a vzduchu, hrot mířící dolů vodu a zemi. V alchymii bylo zvlášť 
spojení ohně a vody považováno za velmi problematické až ne-
možné. Když si dva lidé nerozumí, i dnes se říká, že jsou „jako 
oheň a voda“. Šalamounova pečeť má přesto dostatek síly, tak-
že se dokáže zasadit o porozumění a sjednocení. Paradoxně byl 
tento symbol zneužit ve třetí říši jako „židovská hvězda“, nikoliv 
aby spojil, nýbrž aby oddělil židovské obyvatelstvo. 

Poselství duše
Šalamounova pečeť vám připomíná, že problém nevyřešíte od-
říznutím nebo potlačením částí sebe sama, které vám nejsou 
milé. Zdraví a blaho naopak pramení ze spojení protikladů. Vždy 
všechno sice nemůže být v perfektní rovnováze, ale veškerá exis-
tence zcela přirozeně spěje ke středu a vyrovnání. Můžete být 
odmítaví nebo milující, soucitní nebo lhostejní, vše je dovole-
no. Jakmile však setrváte příliš dlouho v jednom extrému, one-
mocníte na těle, duši i na duchu. Pokud právě vězíte v mezní 
situaci nebo pociťujete vyhrocené emoce, třeba nenávist, pak 
je načase projít zásadní transformací a znovu se dát do pohy-
bu. Teprve když se kyvadlo znovu začne kývat, může dospět do 
středu a vy získáte klid.

SYMBOLY Z CELÉHO SVĚTA



Léčení symboly 
Symboly jako řeč našeho podvědomí a naší duše působí také v ob-
lasti spirituality a léčení.

Ačkoliv je rozum někdy nedokáže interpretovat, našemu vyššímu vě-
domí přinášejí poselství a vedou nás na cestě ke zdraví a harmonii. 

Petra Neumayer a Roswitha Stark popisují 64 zásadních léčivých 
symbolů. Jde o systém čárových kódů Ericha Körblera, důležité 
symboly posvátné geometrie stejně jako osvědčené léčivé symboly 
z celého světa. Autorky citlivě vysvětlují poselství a hlubší význam 
těchto silných znaků a jejich inspirativní texty si žádají intuitivní poro-
zumění. Vědění obsažené v knize umožňuje použití léčivých symbolů 
ve prospěch nás všech. 

Kniha popisuje tyto léčivé symboly:

• 18 čárových kódů Nové homeopatie

• 18 symbolů posvátné geometrie

• 28 léčivých symbolů z celého světa

www.anag.cz


