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Ovládací zařízení vany lze doplnit re-
produktory pro muzikoterapii (relaxační 
hudba apod.). Vana s tímto vybavením 
tak poskytuje mimo běžné každodenní 
užívání i možnosti relaxace, rehabilitace  
a aplikace procedur pro obnovování širo-
ké škály narušené zdravotní rovnováhy. 
Jsou tak se znalostí a používáním moderní 
techniky nově aplikovány preventivní a lé-
čebné postupy známé v přírodním léčitel-
ství od nepaměti. Prostřednictvím stojaté 
či proudící vody se využívají vlastnosti 
vitální energie na pomoc přirozeným pro-
cesům v těle. 

V současnosti tyto alternativní meto-
dy obnovy a udržování zdravotní rov-
nováhy zaznamenávají vzrůstající zájem 
veřejnosti. Na trhu se objevují různá za-
řízení tohoto typu, ale jen se stručným 
popisem účinků jednotlivých barev na 
mentální a fyzické vlastnosti člověka. Ze 
všech těchto informací, odvolávajících 
se na starověkou Čínu, Egypt a další 
historické společnosti, kde byly tyto 
metody běžně a se znalostí používá-
ny, je zřejmé, že jsou jen opisovány 
bez znalosti o skutečné podstatě je-
jich účinků. Za těchto okolností ne-
mohou být tyto ozdravné metody 
přizpůsobeny zcela odlišným 
podmínkám člověka sou-
časné společnosti, takže  
v praxi se jedná především 
o tržní využití obchodního 
zájmu ve prospěch vlastní-
ho zisku. 

V minulosti bylo odpo-
zorováno a následně obec-
ně přijato jako nezpo-
chybnitelná skutečnost, 
že jakási lidskými smy-
sly nevnímatelná síla 
má vliv na naše zdraví 
a vitalitu těla. Dále 
pak i to, že kvalita to-
hoto „fluida“, přijatá 
při narození, ovliv-
ňuje po celý život i vlastnosti  
fyzického těla. 

Takže není to jen genetická in-
formace, ale také tento fenomén, 
který zobrazujeme jako postave-
ní Slunce v Zodiaku (Zvířetníku)  
v čase narození člověka. Při zna-
losti tohoto procesu můžeme mo-
mentálně nabízenou skutečnost 
použít v náš prospěch nebo její ne-
gativní dopad naopak omezit právě 
pomocí některé z metod patřících 
k „alternativní medicíně“.

Zdraví v souladu  
s principy Universa
Všichni jsme součástí Univerza (vesmíru), 
a pokud žijeme v souladu s jeho principy, 
nese se náš život ve znamení harmonie  
a zdraví. Odchýlení od těchto principů na-
opak znamená nemoc. Cesta zpět od ne-
moci ke zdraví pak v sobě nutně zahrnuje 
úpravy životního stylu, jídelníčku a pro-
středí bytí, včetně používaných předmětů, 
tzv. Tři pilíře zdraví (potrava, prostředí  
a psychika).

Jak barva souvisí s ozdravným  
procesem v organismu?
To, co člověk vnímá jako barvu, je určitá 
délka elektromagnetického vlnění. Mo-
derní materialistická věda se o podstatě 
elektromagnetického záření pouze teore-
ticky dohaduje. Je řazeno mezi fyzikální 
jevy, které lze pozorovat, měřit a vyhod-

nocovat. Ve skutečnosti je to ale proces, 
v němž mobilní paprsky Nehmotné 
Energie (výše jsme tyto paprsky ozna-
čili jako “fluidum” lidskými smysly 
nevnímatelné) procházejí volnými 
částicemi subatomární hmoty a prů-
běžně tak předávají řídící Informace 

pro veškerou hmotu ve vesmíru. 
Tělo člověka, které je zfor-

mováno ze stejné atomární 
hmoty, ze které je utvoře-
na veškerá neživá příroda  
a formován celý vesmír tuto 
substanci potřebuje k pře-
měně Nehmotné informa-
ce na hmotnou uloženou v 
buňkách těla (DNA).

V případě druhů živé 
přírody je celkový ba-
revný rozsah bílého 

spektra (barvy duhy) 
totožný se škálou 
oživující vitální 
Energie, kterou tělo 
člověka používá. 
Naopak, vše, co se 

jeví jako černá barva je mimo 
systém bytí živé přírody. 

Fyzické tělo je prostupováno 
tělem Nehmotným. Jeho orgány 
jsou pak energetické uzly (čak-
ry), které třídí a rozvádějí úseky 
vitální energie do orgánů hmot-
ného těla. Fyzické tělo je tak sa-
mostatný uzavřený systém, jehož 
funkce jsou založeny na princi-
pech Systému Univerza. 

Díky tomu můžeme jednotli-
vé barvy využít jako podpůr-

Revoluční světová novinka
Česká firma Arttec, výrobce koupelnových zařízení, ve spolupráci s firmou 
Liten a týmem „Svět je jinak“ uvádí na trh světovou novinku v balneologii 
– vanu se zabudovaným světelným zdrojem pro využívání chromoterapie 
(relaxace, léčení a rehabilitace barvami), aromaterapie (relaxace a léčba 
vonnými látkami), fytoterapie (léčení bylinami) a balneologie (masážní  
a léčivé koupele s přísadami např. soli z Mrtvého moře).

ný prostředek při odstraňování zdravotní 
nerovnováhy nebo rehabilitaci. To platí 
také pro ozdravné procesy, při kterých je 
potřeba vnést do určité části těla přes po-
kožku léčivé přípravky rozpuštěné v kou-
pelové lázni, tedy odvary z léčivých bylin 
či aromatické léčivé látky.

Několik vět o vodě
Je známo, že bez vody by nebylo života, 
neuvědomujeme si ale, že tato látka má 
natolik výjimečné vlastnosti, aby mohla 
plnit prostředníka pro existenci živé příro-
dy. Je totiž dopravním a zároveň izolačním 
médiem v živé hmotě.

Proudící voda tak dokáže od těla od-
vádět „nabitou“ subatomární hmotu ne-
souladnou s potřebami bytí, která tvoří 
překážku pro normální proudění vitální 
Energie k tělu. Uzavírá ji totiž mezi své 
molekuly a strhává pryč od těla. Zároveň 
je ale schopna tělu předat léčivou Energii 
a hmotu. Toho se může využít jak při kou-
pelích relaxačních (při nich se doporuču-
je používat masáž vířivkou či aromatické 
oleje, ale nikoliv barevný zdroj). Druhou 
možnost jsou koupele ozdravné, při nichž 
se dle povahy zdravotní nerovnováhy při-
dávají do koupele odvary z bylin či aroma-
tické přípravky, a použití barevného zdro-
je tyto procesy umocňuje.

Při znalosti prvotní příčiny problému je 
již snadné zjistit, která z čaker postiženou 
oblast v těle ovládá a k ní přiřazenou barvu. 
Podle toho pak volíme barvu léčebnou. 

Všechny skutečnosti potřebné pro užívá-
ní funkcí vany jsou uvedeny v obsáhlém a 
podrobném Návodu na používání. Nejen 
to, jsou tam uvedeny a popsány účinky 
„Dvanácti a jedné byliny“, příklady odstra-
ňování nejtypičtějších zdravotních problé-
mů a jejich odstraňování pomocí barevné-
ho světla a další informace z této oblasti.

Hydromasáž, chromoterapii, fytotera-
pii, aromaterapii, muzikoterapii  

a procedury balneologie, to vše nabízejí 
vany českého výrobce Artttec. V pohodlí 

domova lze tak pečovat o své zdraví. 
Více informací o tomto bezprecedentním 

zařízení a principech Univerza získáte 
na www.arttec.cz, www.svetjejinak.cz, či 

e-mailu info@arttec.


