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RREESSOONNAATTOORR  

SSAALLUUTTIISS   

OOSSOOBBNNÍÍ  VVYYSSOOCCEE  ÚÚČČIINNNNÝÝ  OOCCHHRRAANNNNÝÝ  

RREEZZOONNÁÁTTOORR  ZZDDRRAAVVÍÍ    

  

RESONATOR SALUTIS → RS → rezonátor zdraví, je produkt vyvinutý společností Astradat-   

(Aquameden) - tvarový vysokofrekvenční laděný generátor – 

„ladička“, pracující na ultra vysokých frekvencích lidských 

biopolí a výše, jenž umí naindukovat své tvarové vibrace  

do biopole člověka. Tím příznivě podpoří celou bioenergetickou 

strukturu daného jedince jak co do kvality tak i kvantity, a to 

do takové míry, že to umožní tělu v součinnosti s RS vytvořit 

dokonalou a dynamickou polopropustnou ochrannou 

membránu kolem celého těla. Vytvořená ochrana je tak 

dokonalá, že vůbec nebrání bioenergetickým složkám těla 

v normální komunikaci s okolními přírodními energiemi.  

Lidé od nepaměti chtějí mít „něco“, co je chrání, co jim přinese 

štěstí, co je posílí, co jim umožní mít něco navíc oproti ostatním 

a získat tím určité výhody a jen bůhví co vše ještě… Mezi dvě 

základní možnosti, jež jsou všeobecně známy, patří ochrana 

talismanem nebo amuletem, které mají zároveň sloužit i jako 

„přitahovač“ štěstí a úspěchu.  

„TALISMAN je magický předmět, který přitahuje dobré a příznivé vlivy. 

Přináší → poutá k sobě →   váže na sebe a tím i na svého nositele štěstí, 

lásku…, protože na sebe poutá → příznivé planetární vlivy.    

AMULET je magický předmět na ochranu. To znamená, že se nosí 

proto, aby jeho držitele chránil před nepříznivými a škodlivými vlivy. 

Slovo je odvozeno od latinského „amuletum“ a znamená předmět, který 

chrání.“ Tolik citace z knihy o Amuletech a talismanech.    

V návodech ke zhotovení talismanu 

a amuletu se říká, že se musí 

postupovat přesně dle zásad magie  

a esoteriky, což samo o sobě vydá na 

několik knih. Do této kategorie 

magických předmětů spadá i ANKH → Egyptské žezlo bohů → 

Nilský kříž. Lidé ho často nosí v malém provedení na krku, ale 

tam je spíše uživateli na škodu. ANKH je úžasná věc a má 

doslova miliony možností využití, ale používá se zcela jinak. Zde 

na podrobný popis bezpečného používání ANKH bohužel není    

                                                  dostatek místa. 
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Jenže, stačí opravdu jen říkat zaříkávadla, dodržovat astrologické zásady a 

vzývat při výrobě oněch zvláštních věcí božstva? Ten, kdo se o výrobu 

talismanu, nebo amuletu pokusil, obvykle zjistil, že to není až tak 

jednoduché a výrobek skoro vždy nemá takové vlastnosti, jaké se od něj 

očekávají. Ono totiž, pokud chceme vlastními silami vyrobit doslova magický 

předmět pro štěstí, či ochranu, tak se to dělá poněkud jinak. Chce to dost 

hodně jiný přístup při tvorbě onoho předmětu a také silný záměr a extrémní 

vytrvalost. Ale to je jiná kapitola. Časem možná něco více o tom na našich 

nových internetových stránkách.  

Existuje zde ještě jiná možnost, jak řešit požadované, tj. mít k dispozici věc, jež je schopna svého 

uživatele skutečně a kvalitně chránit před nežádoucími vlivy z venčí. Pochopí-li člověk, jak pracuje 

bioenergetická a energoinformační složka jeho těla, tak pak je jen krůček k tomu, aby vyrobil „věc“, 

jež umí tyto tajemné a neviditelné složky těla ovlivňovat. Ovlivňovat cíleně tak jak si přeje a to tím, že 

výrobce umí nastavovat vlastnosti svého produktu.   

Takovým směrem se ubírá i náš základní výzkum více jak 25 let, kdy se snažíme především 

pochopit, jak věci - systémy fungují a poznatky pak aplikujeme do praxe → vyvíjíme zcela nové 

zařízení a technologie. Protože vše je mimo oblast měření pomocí současné přístrojové techniky, je 

tím takový vývoj značně ztížen. Nelze ani postupovat náhodným systémem pokus - omyl, neboť 

variace jak lze „to nové“ tvořit jsou nesčetné… A právě RESONATOR SALUTIS je jedním z produktů, 

které byly vyvinuty na základě poznání, pomocí využívání nevšedních vlastností  

a možností lidského vědomí. Výraz je latinsky a znamená rezonátor zdraví → věc, která rezonuje → 

kmitá na souhlasné frekvenci s bioenergetickými poli uživatele RS a tím je podporuje a chrání. 

RESONATOR  SALUTIS -  má navenek tvar Maltézského kříže, 

vnější velikost 60 x 60 mm a tloušťku 5 mm.  Je uzavřen  

v kvalitním koženém obalu, aby nepoškodil kapsu a neporanil 

pokožku, je-li umístěn přímo na těle člověka. Vyroben je z mědi, 

protože měď má optimální molekulární strukturu, jež vyhovuje 

rezonancím s biopoli člověka a obecně s volnými energiemi. Nosí 

se pokud možno přímo na těle, nebo v kapse. Také může být 

zavěšen na krku. Aby správně fungoval, je žádoucí, aby ho měl 

uživatel buď v kapse, nebo zavěšen na krku, případně jinde, ale 

v co nejbližším kontaktu s tělem. Je to proto, aby RS mohl 

rezonovat s první vrstvou biopole, nejblíže tělu. Pokud ho chcete 

používat i při spánku, což si někteří uživatelé pochvalují s tím, 

že jim RS spánek zkvalitňuje, je nutné jej mít opět přímo v kontaktu s tělem. UPOZORNĚNÍ: je-li pod 

polštářem, tak účinnost nemusí být 100%, neboť vzdálenost od těla už může bránit rezonanci RS  

s první vrstvou biopole člověka.   

Pokud je nějaký předmět tvarovým zářičem, tak je také možno nastavovat jeho rezonanční parametry 

a vyzařovací charakteristiky. Což znamená, že je možné jej vyrobit tak, aby souhlasně rezonoval 

s nějakou věcí, nebo se živou bytostí.   

V našem případě nás zajímá souhlasná rezonance s člověkem, tj. jeho biopolem – aurou. O tento 

fenomén jsme se zajímali už na počátku našich výzkumů týkajících se bioenergetiky, kolem roku 

1990.  

Použitý tvar RS je optimální pro umožnění souhlasné rezonance pole, které RS vygeneruje, 

s biopolem člověka → sladění se s ním. Zjistili jsme, že zvolí-li se správný tvar RS a samozřejmě 

správná velikost a materiál, nastane velmi příznivá interakce mezi člověkem a RS → jejich 

energetickými poli. → (Souhlasná rezonance →  to je totéž, jako když vyloudíte správný zvuk vedle 

ladičky, a to zvuk – tón takového charakteru, že se ladička tímto tónem rozezní → fenomén 
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používaný při ladění hudebních nástrojů, ale i jinde. Lidé v podstatě denně a zcela spontánně 

využívají toho fenoménu, jen o tom většinou nemají ani tušení…)   

RESONATOR SALUTIS se v praxi chová jako rezonátor + 

zesilovač + generátor ochranného pole, takže se téměř 

ihned, (za ± 5 sekund) vytvoří kolem těla uživatele 

polopropustná energetická ochranná membrána, která 

znemožňuje odsávání aury z toho, kdo RS nosí u sebe. Na 

vyobrazení je vidět, jak ona ochranná membrána vypadá. 

Kolem člověka se působením RS vytvoří energetické pole 

ve tvaru „vajíčka“. Stěna ochranného pole je od těla 

vzdálena ± 50 - 70 cm.   

Navenek je ochranná energetická bariéra „hmatatelná“ pro 

běžné sensibilní jedince tak, jak je to vidět na obrázku 

vpravo. Ovšem ve skutečnosti je celý mechanismus geneze 

ochranného pole RS poměrně složitý. Uvnitř, v prostoru 

mezi tělem člověka a vnější vrstvou energetické membrány 

jsou vzájemnou rezonanční interakcí generovány torzní 

pole → (rotující víry energetických polí), které se 

významnou měrou podílí na tvorbě vlastního ochranného 

působení RS. Všechny tyto zvláštní projevy, jež jsou 

schopni pozorovat, či jinak vnímat sensibilní jedinci, 

nemusí být jimi nutně interpretovány vždy stejně. → (tj. 

tak, jako jsme schopni všichni standardně a stejně popsat 

a nakreslit hmotné předměty, které nás všechny běžně 

obklopují v našem světě)  

Na úrovni jemnohmotných polí, energií, energetických a 

energoinformačních polí, volných energií, a vůbec v celém 

tom pro většinu lidí nedostupném a někdy až tajemném 

světě, kde jsou vidět ony energie na nejrůznějších úrovních, je totiž nezanedbatelným faktorem sama 

osobnost pozorovatele. → (viz. obecně: kvantová fyzika, nebo kniha: Sethovy promluvy)    

Tím se myslí to, že v podstatě prioritně záleží na tom, „kdo a jak se dívá → jaký je to člověk → jaké 

má znalosti → jak je jeho mysl schopná interpretovat pozorované a také to, jakým způsobem žije“.   

Už jen tato předchozí věta se dá rozepsat do mnoha stránek vysvětlujícího textu. Z toho plyne, že 

senzibilové ony bioenergetické projevy související s činností nejen RS, ale i jiných podobných 

technologií pracujících v součinnosti s biopoli živých bytostí, nemusí nutně vnímat a následně 

popisovat stejně.      

Při používání  RS už bylo pozorováno mnohem více fenoménů, než je zde zmíněno. Ovšem není cílem 

oslňovat uživatele RS a obecně čtenáře těchto informací tím, jak úžasně vypadají energetické 

projevy, když se RS nosí na těle.  Podrobnější vysvětlování a popis fenoménů, jež souvisejí s činností 

RS by vydalo na dosti veliká skripta.  

Je zde ovšem na místě upozornit, že špatná interpretace a nedostatek znalostí pozorovatelů → 

tvůrců → výzkumníků, mohou pak při vynalézání zařízení, nebo technologií, jejichž cílem je 

interakce s biopoli a energoinformačními poli obecně živých bytostí v konečné fázi způsobit to, že lze 

napáchat na zdraví i značné škody. (A je naivní si myslet, že například léčitelské praktiky nemohou 

nikdy uškodit.)     

Použití a možnosti využití vlastností RS jsou univerzální. Chrání svého uživatele před lidmi, kteří 

mají energetický deficit díky nějaké chronické nemoci, lidmi vyčerpanými, nebo před těmi, co 
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prodělali chemoterapii a jejich bioenergetické struktury jsou nadranc, nebo před tzv. energetickými 

upíry. (Na mnoho stran by vyšel popis našich autentických příhod, jež se týkají vzájemné a někdy 

dosti nepříjemné komunikace mezi biopoli lidí…)  

Paradoxní je, že mezi energetické upíry se automaticky zařadí 

všichni ti, kteří se dají nalákat ke koupi a používání oněch tzv. 

„super léčebných náramků“ Power Balance. Tyto náramky jsou 

zkázou pro majitele. Razantně uživateli zvednou jeho vlnovou 

délku, což znamená, že se mu sníží frekvence kmitání biopole  

a takový člověk, tedy jeho bioenergetický systém se pak chová, jako 

kdyby byl v těžkém soustavném stresu. Organismus takto 

postiženého člověka, okamžitě začne velmi dynamicky sát energii 

z okolních lidí. Tak vznikne to, čemu se pak říká „energetický upír“. 

Pokud jste někdy byli v blízkosti člověka, který tento „vynález“ nosí na ruce a bylo vám špatně, je to 

díky tomu, že jste od něj odcházeli s potrhaným biopolem a se silným energetickým deficitem. 

POZOR! Toto je žádoucí nepodceňovat!   

V samostatném dodatku, příloze s názvem  získáte informace o tom, jak vlastně 

funguje mechanismus parazitního přiživování se na aurách → biopolích jiných lidí. Tj. těch jedinců, 

již používají zmíněný náramek Power Balance.(PB) Přičemž je žádoucí uvážit, že tyto řádky nejsou 

myšleny jako nežádoucí reklama s cílem hanit nějaký konkurenční výrobek. Zvažovali jsme, zda 

vůbec zde tyto informace zveřejňovat. Ovšem nakonec převážilo to, že je potřeba říkat lidem pravdu  

a ochránit je před používáním škodlivých technologií.  Je to ostatně náš názor a náš pohled na 

určitou problematiku. Prodejci náramků Power Balance tvrdí, že to má přínos pro člověka, my 

zastáváme názor, že to není pravda. Náš názor je podepřen mnohými testy a detekcemi na lidech, jež 

PB používají a také univerzální metodou zjišťování vlnové délky biopole člověka. Rovněž výpovědi 

extrasensibilů, jež biopole vidí ve více úrovňovém zobrazení, jednoznačně vypovídají o tom, že 

uživatel PB náramku je jím na úrovní biopole těžce poškozován.  

K tzv. energetickým upírům: Jsou rodiny, jež mají více chronicky nemocných členů a díky 

systémově špatně vedené léčbě, jsou na tom po zdravotní stránce všichni velmi špatně. To sebou 

nese nejen viditelné zdravotní problémy → bolesti, špatně či nedostatečně fungující orgány, mezi 

sebou nedostatečně komunikující systémy, nebo dokonce metabolické problémy už na základní 

buněčné úrovni.    

Ale také strádání, jež většina lidí nevidí. Tím je myšleno to, že tito lidé mají extrémní deficit a vady ve 

svých biopolích, aurách, zanesených čakrách a disharmonii v energetických náplních svých 

akupunkturních drah. 

Shrnuto - jejich bioenergetika je slabá, špatně fungující a má silný deficit → energií je velmi málo, 

neboť díky špatnému metabolismu je tělo produkuje v nedostatečném množství, ale zato jejich 

spotřeba je nadstandardně veliká!   

Takoví lidé cítí denně velikou únavu a každodenně se potýkají se svým zdravotním stavem. → Někdy 

tento svůj stav hrdě komentují: „…Že bojují se svým zdravotním stavem“. Tímto tvrzením, 

jsou ovšem tak daleko od pravdy, že si to ani nedokážou představit. Navíc, posoudíme-li jejich 

takováto podivná tvrzení o bojování se zdravotním stavem → s nemocí, je nutno smutně 

konstatovat, že si tito lidé svým tvrzením nepředstavitelně silně škodí a současně tím velmi 

dynamicky svoje nemoci posilují. Bohužel, neznalost mechanismu působení svého smýšlení 

na zdraví nikoho neomlouvá, a ani neochrání…“   
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Výše uvedená fakta, jsou vlastně takřka ideálními 

předpoklady pro to, aby se takto postižení jedinci 

stali energetickými upíry. Díky tomu, jak jim 

mnohé v tělech špatně funguje, mají velmi málo 

svého celkového energetického potenciálu,  

a protože se jim energií stále nedostává, berou si 

energie, kde se dá… Tím se myslí z lidí, kteří jsou 

v jejich okolí, včetně malých dětí apod. Rodinné 

vztahy jsou zde nepodstatné. Nedělají to úmyslně. 

Naše těla a systémy tak prostě fungují. V praxi to 

vypadá tak, že ten, komu se energie nedostává, 

v podstatě intuitivně vyhledává kontakt s jedinci, 

v jejichž přítomnosti je mu dobře. Kontakt nemusí 

být doslova fyzický → dotekem. Většinou jim stačí, 

když jsou od svého energetického zdroje → 

člověka, jenž jim energeticky vyhovuje, vzdáleni ± 

40 – 50 cm. Ovšem, také se stává, že se na svého 

energetického „dárce“ doslova fyzicky „lepí“. 

(Znázornění aury na obrázku je jen ilustrační.) 

Organismus „energetického upíra“ bleskurychle vytvoří něco jako „energetický chobot“, ten se zaboří 

do „oběti“ → biopole člověka jež je zdrojem energie, a oním chobotem → energetickým přenosovým 

kanálem intenzivně energii doopravdy saje. Viz. vyobrazení v příloze .  

Člověk, který byl takto o svůj energetický potenciál ochuzen, se pochopitelně za chvíli cítí 

velmi unaven. Většinou to lidé mylně považují za únavu z práce a vyčerpání svou činností… 

Když pouvažujete nad svými stavy, kdy na vás přichází únava jakoby z práce atp., možná zjistíte 

docela závažné souvztažnosti s tím, co zde bylo nastíněno.  

Na vyžádání, můžete získat komplexní materiál, který popisuje působení Power Balance, spolu 

s výsledky testů s ním provedených. Zde v tomto letáčku na to není dostatek místa.  

Přes tuto „relativně nenáročnou“ ochranu RS, se informačně nedostal ani velmi známý, slavný  

a dokonce úspěšný léčitel Jindřich Paseka ze Svratouchu… Dnes už nežijící J. Paseka, byl nejen 

špičkový léčitel, ale i psychotronik nadmíru zdatný. Pomocí telestetických detekcí se velmi rychle a 

pravdivě zorientoval v klientově mysli, takže během chvilky, aniž o tom měl kdokoliv tušení, věděl 

přesně, jakého člověka má před sebou, jak tento člověk smýšlí, co ho trápí a znal jeho nemoci, 

včetně jejich skutečných příčin…    

Jenže my, když jsme u něj byli na zkušenou, jsme měli u sebe tyto RS – vývojový typ, a on najednou 

zjistil, že NENÍ schopen o nás cokoliv psychotronicky zjistit. → tím se myslí ono – „že se informačně 

k nám nedostal“. Jezdil se k němu roky pravidelně léčit Gustav Husák, naše bývalá hlava státu  

a mnozí členové jeho vlády. 

Zde presentovaná verze RESONATORU SALUTIS, je v univerzálním provedení, tj. jak pro sensibilní  

i nesensibilní jedince, a je přenositelný. Což znamená, že si ho lidé mohou bez problémů vzájemně 

půjčovat. Vlastní rezonátor má neomezenou životnost. Do interakce s nositelem vstupuje okamžitě – 

chrání jej ihned.   

(Některé technologie používané pro podobné účely synchronizují své parametry s jedincem, který ji 

používá, a doslova se nalaďují přesně na bioparametry uživatele a případné přeladění na jiného 

uživatele trvá i několik dnů.) 

Je-li pohromadě více jedinců, kteří mají u sebe RS, jsou všichni od sebe vzájemně odděleni. Odděleni 

jsou od sebe dokonce i v tom případě, že se vzájemně fyzicky dotýkají.   



6 

 

Zrovna tak nevadí, když se uživatele RS třeba v dopravním prostředku, dotýká z několika stran více 

lidí. Uživatel RS je neustále oddělen od biopolí okolních jedinců.  

Účinek poznáte již zakrátko, neboť vzájemné „okrádání se“ o biopole je jevem zcela běžným, člověk to 

většinou vnímá jako standardní únavu, a ani netuší, že se na něm někdo „energeticky přiživil“…  

A věřte, že kdybyste „prohlédli“…, a najednou to vše zde popisované viděli, možná byste mezi lidi už 

navždy chodili se strachem a se smíšenými pocity…  

RS → eventuálně technologie zde použitá, nemá jakýchkoliv negativních účinků. Používání RS není 

ničím limitováno, ani podmíněno, snad jen tím, že RS nebereme sebou do vany při koupeli a při 

koupání v moři apod. To je ovšem jen z důvodů, aby se nepoškodil ochranný kožený obal, případně 

nekorodovala měď.  

Důležité upozornění pro uživatele RESONATORU SALUTIS. Jestliže se rozhodnete RS používat, 

nekombinujte to s používáním jiných osobních tvarových zářičů. Například Nilských křížů – ANKH → 

což už je samo o sobě nevhodné, různých „léčivých spirál“, amuletů - talismanů - přívěšků a velkých 

přírodních krystalů – jejichž funkce je založena na rezonančních vlastnostech → tj., že tyto vstupují 

do interakce s bioenergetickým polem nositele. Pak by mohlo dojít k nežádoucím interferencím → 

naprosto chaotickým a nepředvídatelným reakcím s biopolem uživatele.   

Pro srovnání: Také je naprosto nežádoucí, abyste při řešení vysokého krevního tlaku pomocí prášků, 

navštívili tři různé internisty a od každého si nechali předepsat léky a denně užívali preventivně od 

každého lékaře jím doporučené tabletky. To by pochopitelně vedlo k těžkým poruchám v těle, jež se 

ani nedají předpovědět.  

Pro tento výrobek v současné době již probíhá patentové řízení u Úřadu průmyslového 

vlastnictví ČR. 

  

ASTRADAT - Společnost pro aplikovaný výzkum  

a vývoj, pomocí využívání nevšedních vlastností  

a možností lidského vědomí  

Společnost zastupuje Jiří Hlinka. Poradce pro regeneraci sil 

přírodními prostředky, s akreditací Ministerstva Školství, Mládeže a 

Tělovýchovy. Výškovická 168, 700 30 Ostrava – Výškovice, ČR;  

IČ: 41083245, Kontakt: J. Hlinka, tel.: +420 595 541 244   

přednostně na mobil: +420 724 421 953,     

www.astradat.cz  e-mail: astradat1@astradat.cz  

Zde si můžete RREESSOONNAATTOORR  SSAALLUUTTIISS objednat.  

Cena je 5 650 Kč  Nejsme plátci DPH.   

 

 

Veškerá naše činnost je koncipována pro PODPORU BYTÍ. To je vyjádřeno v našem novém centrálním logu. 

Myšleno tak, že výrobky – produkty a technologie námi vynalezené a pak uvedené k použití široké veřejnosti, 

mají vždy takový charakter, aby lidské bytí – život podporovaly – chránily – ulehčovaly, a to po stránce 

zdravotní, pracovní nebo technologické.   

http://www.astradat.cz/
mailto:astradat1@astradat.cz

