
SUPERTRONIC

Je  to  přístroj  vytvořený  na  základě  principu  EAV
(Elektroakupunktury  podle  Volla).  Je  to  metoda  vzniklá  v  50.
letech minulého století jako pokus postavit čínskou akupunkturu na
vědecký základ. Otcem této metody je Dr. Voll, který zjistil, že v
místě akupunkturních bodů je dramaticky snížený kožní odpor, je v
těchto  bodech  vyšší  vodivost  pro  průchod  elektrického  proudu.
Správnější termín pro charakteristiku tohoto efektu je elektrická
impedance.  Laicky  řečeno,  pro  přiblížení  této  veličiny,  je  to
vodivost  zprostředkovaná  elektrickými  impulsy,  které  se  tímto
akupunkturním  systémem  šíří.  Elektrické  impulsy  pocházejí  z
činnosti nervového systému, který vede vzruchy k výkonným orgánům.
A  Supertronic  tuto  impedanci  dovede  měřit.  Je  to  vlastně
konduktometr pro měření vodivosti.

Co vlastně měří Supertronic?

Supertronic měří elektrickou impedanci kůže. Tento systém měření
využívá akupunkturních bodů umístěných na procházejících nervech
prstů  na  rukách  i  nohách.  Tímto  nervovým  systémem  procházejí
nervové impulsy v podobě elektrických pulsů. Jejich frekvence se
pohybuje řádově v desítkách hertzů, ale vzhledem ke skutečnosti,
že těchto vláken je pořádný svazek, jejich výsledná frekvence se
pohybuje řádově v kHz. Na principuelektrické indukce přecházejí
tyto signály i přes elektricky nevodivé materiály (např. pokožka)
a sonda pak detekuje průchod proudu. Protože to ale není přímý
průchod,  ale  zprostředkovaný  indukcí,  je  přesnější  mluvit  o
impedanci  a  ne  o  vodivosti.  Ještě  zůstává  otázkou,  odkud  tyto
impulsy pocházejí. Pravděpodobně z centrálního nervového systému
(CNS).  A  jak  je  možné,  že  se  v  těchto  bodech  odráží  činnost
vnitřních orgánů? Vnitřní orgány ovládá autonomní nervový systém,
který je nezávislý na vědomé činnosti. Je prostorově oddělen od
systému kosterní svaloviny, ale je v blízkosti center, ze kterých
je inervována určitá část končetiny. Při měření tedy přecházejí
impulsy z vegetativního nervového systému do nervů obsluhujících
určitou část končetiny. Při měření prochází minimálně impulsů pro
inervaci svaloviny, ale vegetativní systém je neustále v aktivitě.
Proto měříme inervaci vnitřního orgánu. Měříme vlastně, jak nám
naše  podkorová  centra  mozku  a  systém  autonomní  inervace  řídí
vnitřní  orgány  nebo  jejich  části.  A  které  orgány  nebo  jejich
části? To záleží na tom jakým způsobem se naše tělo vyvíjelo z
podoby embrya do definitivní podoby. V určitém stadiu vývoje je
tělíčko embrya článkované. Skládá se z tzv. somitů. Něco podobného
dnes  vidíme  na  svalovině  ryb,  která  je  výrazně  článkovaná.
Segmentace  těla  zůstává  zachována  i  v  dospělosti  v  podobě
jednotlivých  segmentů  naší  páteře,  v  podobě  obratlů  a  také  v
podobě nervů, které se oddělují od páteřní míchy. Z každého somitu
potom vzniká určitá část končetiny a zároveň se zde začíná vyvíjet



určitý vnitřní orgán. Podle původu je tento orgán vázán na určitá
nervová centra spolu s částí končetiny. Autonomní nervový systém
má  svoje  centra  v  nejstarších  částech  mozku,  v  hypotalamu  a
prodloužené  míše.  Odtud  pokračují  v  podobě  bloudivého  nervu  k
vnitřním orgánům. Tato část je nazývána parasympatickým systémem.
Kolem páteře prochází další systém – sympatický kmen, na jehož
průběhu jsou jednotlivé uzly, centra. Oba dva systémy se doplňují,
zatímco jeden stimuluje, druhý tlumí. Pro každý orgán je tomu ale
jinak, například sympatikus tlumí činnost střevní peristaltiky a
zároveň stimuluje činnost srdce, parasympatikus působí opačně. Pro
tento  efekt  je  potřebné  měřit  obě  končetiny,  jak  levou,  tak
pravou. Pravá reprezentuje spíše parasympatikus, levá sympatikus,
jedna strana znamená zvýšenou aktivitu, druhá sníženou. Bohužel
jsou  mezi  lidmi  četné  výjimky,  a  proto  nelze  z  tohoto  efektu
vytvořit všeobecně platné pravidlo.

S  určitou  nadsázkou  můžeme  měřený  signál  přirovnat  k  Morseově
abecedě (.--...-.---..-..-.---
...-.-.-.-..--..-.....-).  Každý  orgán  pro  svou  správnou  funkci
musí  neustále  dostávat  nervové  impulsy,  které  upřesňují  jeho
činnost  podle  aktuální  potřeby  těla.  Dostává  tedy  určitou  sadu
impulsů, které při správné činnosti orgánů mají v podobě morseovky
délku  například  10  metrů.  To  odpovídá  normálním  hodnotám  na
přístroji.  Podle  typu  přístroje  jsou  normální  hodnoty  v  jiné
oblasti. Je nutné si uvědomit, že autonomní nervový systém pracuje
vždy na plné obrátky, tedy na 100 %. V případě, že orgán začíná
trpět nějakou nepohodou, snaží se to autonomní centra napravit.
Zvyšují  počet  signálů  a  zpráva  v  morseovce  se  nám  prodlužuje
například na deset a půl metru. Pro naše tělo to ale může znamenat
o 100 % větší spotřebu energie. Ta samozřejmě chybí a projeví se
to nenadálou únavou. Ta může trvat několik minut až desítky minut.
Na přístroji v té době naměříme vysoké hodnoty. Znamená to akutní
změnu stavu a na některých přístrojích tento stav nelze zjistit,
což není chyba, ale záměr. Při tomto stavu, který trvá jen chvíli
a je tedy vzácností jej zastihnout, naše autonomní centra se snaží
zachránit funkci postiženého orgánu. A mají k tomu ty nejlepší
informace  získaných  četnými  receptory.  Zásah  do  této  přesné
činnosti  bez  hlubších  vědomostí  znamená  vždy  narušení  této
samoregulace.  Proto  jej  nelze  doporučit  a  přístroje  pro  laické
uživatele mají detekci vysokých hodnot zablokovanou. I odborníci
by  vysoké  hodnoty  neměli  ovlivňovat.  Vždy  jsou  vysoké  hodnoty
zapříčiněny  špatnou  distribucí  energie  (nervové  impulsy)  a  je
nutné odstranit příčinu, která se projevuje hodnotami nízkými. 

Jak dospěje organismus k nízkým hodnotám a co znamenají? 
Naše  autonomní  centra  díky  vysoké  spotřebě  energie  nevydrží
zvýšenou  aktivitu.  Nastanou  dvě  možnosti.  Buď  tato  zvýšená
aktivita zajistí návrat činnosti orgánu do optimálních mezí, nebo
to prostě nezvládne a v tom případě autonomní centra přestanou
vysílat impulsy do postižené oblasti. Nechávají ji „odpočinout“.



Na přístroji se nám objevuje hodnota nižší než doporučená, zpráva
se nám zkracuje z původních 10 metrů na například 6. Část orgánu
ztratila svoji funkci, podléhá degeneraci. 

Proč mají měřené okrsky kůže charakter bodů?
Body  určené  pro  měření  přístrojem  na  principu  EAV  v  podstatě
kopírují nervový systém prstů končetin. Po každé straně prstu v
jeho horní části prochází nerv, který sbírá smyslové vjemy (hmat,
bolest, teplo, chlad, tlak) a zároveň přivádí informace pro práci
výkonného  orgánu,  což  je  vlastně  svalovina.  Tyto  nervy  se
pravidelně  větví  a  to  většinou  na  začátku  a  na  konci  každého
článku prstu. Je to vždy v blízkosti konce kloubu tam, kde rovná
kost přechází v kloubní hlavici. Pohmatem lze v těchto místech
zjistit mělkou jamku. Obecně všechny akupunkturní body na těle lze
poznat  hmatem  právě  detekcí  prohlubně.  Rozvětvení  nervu  má
charakter jakési pavučiny. Z centra se rozbíhají jemná vlákna. Je
jasné, že čím jsme blíže rozvětvení nervu, tím je hustota signálu
vyšší. V určité vzdálenosti pak signál postupně řídne. Při určitém
průměru  měřící  sondy  nám  měření  dává  obraz  systému  bodů.  Proč
nenaměříme vyšší hodnoty v místě probíhajícího nervu mimo místa
rozvětvení?  Je  zde  jednoduchá  odpověď.  Rozvětvení  nervového
systému proniká více do povrchových částí pokožky, a tím se signál
dostává  více  na  povrch,  kde  je  snadno  detekovatelný.  V  místě
prostého  průběhu  nervu  je  signál  ukryt  hluboko  pod  povrchem  a
signál je tedy výrazně slabší.

Zpracoval: MVDr. Lubomír Chmelař


