
Vibrační pole Urana 
Hermetická část 

Úvod 

Vibrační pole Urana a Bachovy esence 
Water Violet (žebratka bahenní) 
Impatiens grandulifera (netýkavka žlázonosná) 
Walnut (vlašský ořech) 
Chesnut Bud (poupě jírovce) 
Wild Oat (sveřep větevnatý) 

Vibrační pole Urana a homeopatie 
Klinická esence Aconitum napellus 

Psychika 
Fyzické tělo 

Klinická esence Stramonium 
Psychika 
Fyzické tělo 

Klinická esence Hydrocyanicum acidum 
Psychika 
Fyzické tělo 

Klinická esence Cicuta virosa 
Psychika 
Fyzické tělo 

Klinická esence Iodum 
Psychika 
Regulace hladiny glukózy v krvi 
Analogie vlastností halogenů a lidské psychiky 
Fyzické tělo 

Neharmonické vazby uranického vibračního pole 
k ostatním vibračním planetárním polím 

Neharmonická vazba uranického a slunečního vibračního pole... 
Princip somatizace 
Princip dynamické rovnováhy struktury 

Vibrační pole Urana a Slunce a srdce 
Tachykardie 
Bradykardie 
Nepravidelná srdeční akce 
Synkopy - vynechání rytmu a mdloby 



Blokády atrioventrikulárního a sinoatriálního uzlu 
Ruptury arterií 
Ruptura aorty 
Mechanická poškození šlašinek, ramének chlopní, papilárních svalů 

nebo trabekuly 
Vodnatelnost perikardu - hydroperikard 
Srdeční neuralgie 
Defekty a degenerace srdeční přepážky, septa 
Tuková degenerace srdce 
Srdeční neuróza 

Vibrační pole Urana a Slunce a ostatní choroby 
Epilepsie - grand mal a petit mal 
Noční pomočování - enuresis nocturna 
Bdění a útlum 
Astigmatismus 
Ciliární neuralgie 
Spasmus ciliárních svalů 
Hypermetropie - dalekozrakost 
Odchlípení sítnice 
Urgentní stavy lidského organismu 
Sexuální deviace, hermafroditismus a homosexualita 
Anemie a její terapie 
Spála - scarlatina 

Neharmonická vazba uranického a lunárního vibračního pole 
Princip somatizace 
Bulimie, příčina vzniku a terapie 
Mentální anorexie - anorexia neurosa, příčina vzniku a terapie 
Neurastenie, neuroticismus 
Hysterie 
Schizofrenie, hebefrenie, příčina vzniku a terapie 
Schizoidní a cyklothymní konstituce a její astrologický obraz 
Dědičnost versus proměnlivost z pohledu molekulární genetiky a hermetiky.... 
Poruchy přenosu genetické informace 
Hemofilie 
Myotická muskulární dystrofie 
Choroby z ozáření 
Dráždivá děloha - hysteralgie 
Neuralgie děložního krčku 
Malformace - znetvoření dělohy 
Malpozice - přemístění dělohy 
Poruchy menstruačního cyklu - amenorea 
Zástava menstruace 
Výhřez dělohy - prolaps uteri 
Peptickývřed 



Hyperchlorhydrie 
Gastralgie - neuralgické bolesti žaludku 
Žaludeční neuróza 
Křeče, spastické a konvulzní stavy 

Neharmonická vazba uranického 
a merkurického vibračního pole denního Merkura 

Princip somatizace 
Autismus, příčina vzniku a terapie 
Kretenismus, imbecilita, debilita a idiocie 
Koktavost - balbuties 
Němota - hluchoněmota 
Neuralgie nervu trigeminu - neuralgie trojklanného nervu 
Neuralgie supraorbitální 
Neuralgie infraorbitální 
Neuralgie cervikookcipitální 
Neuralgie interkostální 
Neuralgie ulnární a cervikobrachiální 
Neuralgie ischiadiku 
Neuralgie lumboabdominální 
Neuralgie semenného provazce 
Neuralgie cruralis anterior 
Otřes mozku - commotio cerebri 
Mozková mrtvice - apoplexie cerebri 
Nervový kolaps 
Lokomoční ataxie 
Hyperfunkce štítné žlázy - hyperthyreóza 
Autoimunitní onemocnění, příčina vzniku a terapie 
Hashimotova choroba 
Hypothyreóza, Gravesova choroba a tyreotoxikóza 
Nedomykavost hlasivek 
Chabé bezhlasí - afonia spastica 
Choroby srážlivosti krve 
Koagulopatie, hemofilie a cystická fibróza 
Tromboembolická choroba 

Neharmonická vazba uranického 
a merkurického vibračního pole nočního Merkura 

Princip somatizace 
Hyperakuze 
Zraková hyperestezie a fotobofie 
Brániční kýla - hernia diaphragmatica 
Pupeční kýla 
Střevní kýla - enterocele, enterohydrocele 
Tříselná kýla - hernie 



Střevní pištěl - intestinální fistule 
Náhlé, křečovité zvracení - nausea convulsio 
Reflux gastroduodenální 
Zánět slepého střeva - akutní apendicitida, příčina a terapie 
Zánět slinivky břišní - akutní pankreatitida, příčina a terapie 
Poruchy peristaltiky zažívacího systému, dráždivý tračník - colon irritabilis... 

Neharmonická vazba uranického 
a venušinského vibračního pole noční Venuše 

Princip somatizace 
Dysfagie a achalázie 
Reflux gastroezofageální, kardiospasmus 
Cervikobrachiální syndrom, syndrom komprese krčních kořenů míchy, 

syndrom komprese míchy, příčina a terapie 
Pohyblivá ledvina - ren migrans 

Neharmonická vazba uranického 
a venušinského vibračního pole denní Venuše 

Princip somatizace 
Renální spasmus, renální kolika 
Výhřez meziobratlové ploténky - intervertebrální syndrom, 

příčina a terapie 
Pohyblivá ledvina - ren migrans, nefroptóza 
Sexuální deviace, příčina a terapie 
Fetišismus 
Frotérství a tušérství 
Homosexualita 
Migréna vasomotorická, hemikranická 

Neharmonická vazba uranického a martického vibračního pole 
Princip somatizace 
Systémová zánětová odpověď organismu SIRS 
Akutní otrava krve - sepse, septikemie 
Flegmona, furunkl, empyém, absces 
Mozková mrtvice ischemického typu 

- apoplexie cerebri ischemického typu 
Mozková mrtvice hemoragického typu 

- apoplexie cerebri hemoragického typu 
Otřes mozku - commotio cerebri 
Nehody a úrazy, fraktury, kontuze, sečné a bodné rány 
Epilepsie - grand mal 
Kašel spastický, křečovitý 
Černý kašel 
Spála - scarlatina 
Záškrt - difterie 
Předčasný výron semene - ejaculatio praecox, příčina a terapie 



Neharmonická vazba uranického a jupiterského vibračního pole 
Princip somatizace 
Neuralgie ischiadiku - ischialgie 
Vodnatelnost perikardu - hydroperikard 
Flegmona 
Varikózní komplex - varixy dolních končetin, venózní insuíicience, 

ulcus cruris, tromboflebitida z hlediska typů proudění 
krve v krevním řečišti 

Neharmonická vazba uranického a saturnického vibračního pole 
Princip somatizace 
Epilepsie, příčina vzniku a vývoj onemocnění 
Systémová neurologická onemocnění, příčina vzniku 

a vývoj onemocnění 
Roztroušená mozkomíšní skleróza - sclerosis multiplex 
Alzheimerova choroba 
Parkinsonova choroba 
Zlomeniny kostí - fraktury 
Kulhání občasné - claudicatio intermittens 

Neharmonická vazba uranického a neptunického vibračního pole 
Princip somatizace 
Hysterie 
Chorea - posunčina - tanec sv. Víta - Sydenhanův syndrom 
Katatonie, katalepsie 
Fobie 
Masturbace 
Vpáčený palec u nohy - hallux valgus 
Nervová přecitlivělost - neuroticismus 

Neharmonická vazba uranického a plutonického vibračního pole 
Princip somatizace 
Dementia senilis, Korsakovův syndrom 
Anus praeternaturalis - uměle chirurgicky vytvořené vyústění střeva 
Reflux vezikoureterální 
Dráždivý měchýř 
Dráždivý tračník - colon irritabile 
Žlučníková kolika - cholecystilitiáza, biliární cholecystilitiáza, 

cholecystopatie 
Neuralgické bolesti řitních svěračů - proktalgie 
Výhřez konečníku - prolaps hemoroidů 
Kýla šourková - scrotocele, uskřinutí kýly - inkarcerace 

Vibrační pole Urana a Aura-soma 
Univerzální matrice energetických polí 

Princip tvorby n-dimenzionálního pole 
Termodynamika z hlediska obecných zákonů hermetiky 



Univerzální matrice energetických polí 
Kether-Chochmah 
Chochmah-Binah 
Chochmah-Chesed 
Chochmah-Tiphereth 

Flakóny Aura-somy v živlových složkách sefirotu Chochmah.. 
Ohnivý živel 
Vodní živel 
Vzdušný živel 
Zemský živel 

Systém flakónů Aura-somy a Strom kabaly 
Mechanismus účinku flakónů Aura-somy 
Harmonizace statických stavů dynamicky proměnných 

kvantových polí sefirotu 
Harmonizace dynamických stavů kvantových polí 
Vibrační pole Urana a pomandery 

Safírový pomander 
Fialový pomander 

Vibrační pole Urana a kvintesence mistrů 
Džval Khul 
Sanat Kumara 

Vibrační pole Urana a motýlí esence 
Nori Ristillion 
Terna Visiron 
Tira Winirion 

Vibrační pole Urana a Erikovy experimentální esence 
Mikia Kilhima 

Vibrační pole Urana a esence mořských živočichů 
Obří mořský pavouk - Gigant Sea Spider 
Mořská okurka - Sea cucumber 
Mořská sasanka - Sea Dandelion 

Vibrační pole Urana 
Astrologická část 

Úvod 

Vibrační pole Urana jako cesta k řešení primárního traumatu 

Řešení primárního traumatu pomocí astrologické psychologie 
a medikací lékařské kvantové homeopatie, Aura-somy 
a Bachových esencí 

Příklady řešení primárního traumatu 
Příklad č. 1 

Terapie 



Harmonizace Saturna v devátém domě ve Střelci 
Příkladě. 2 

Harmonizace poškozeného Saturna v prvním domě v Kozorohu 
Harmonizace poškozeného Urana v osmém domě ve Lvu 

Terapie a její časová posloupnost 
Konkrétní časové řešení terapie primárního traumatu v příkladu č. 1 
Konkrétní časové řešení terapie primárního traumatu v příkladu č. 2 

Uran jako obecný signifikátor 
Uran jako signifikátor osudu 
Uran jako signifikátor činů a událostí 
Uran jako signifikátor osob 
Uran jako signifikátor povolání 
Uran jako signifikátor smrti 

Postavení Urana ve zvířetníku 
Uran v Beranu 
Uran v Býku 
Uran v Blížencích 
Uran v Raku 
Uran ve Lvu 
Uran v Panně 
Uran ve Vahách 
Uran ve Štíru 
Uran ve Střelci 
Uran v Kozorohu 
Uran ve Vodnáři 
Uran v Rybách 

Aspekty Urana 
Aspekty Urana a Slunce 

Konjunkce Urana a Slunce 
Harmonické aspekty Urana a Slunce 
Neharmonické aspekty Urana a Slunce 

Aspekty Urana a Luny 
Konjunkce Urana a Luny 
Harmonické aspekty Urana a Luny 
Neharmonické aspekty Urana a Luny 

Aspekty Urana a Merkura 
Konjunkce Urana a Merkura 
Harmonické aspekty Urana a Merkura 
Neharmonické aspekty Urana a Merkura 

Aspekty Urana a Venuše 
Konjunkce Urana a Venuše 
Harmonické aspekty Urana a Venuše 
Neharmonické aspekty Urana a Venuše 



Aspekty Urana a Marta 
Konjunkce Urana a Marta 
Harmonické aspekty Urana a Marta 
Neharmonické aspekty Urana a Marta 

Aspekty Urana a Jupitera 
Konjunkce Urana a Jupitera 
Harmonické aspekty Urana a Jupitera 
Neharmonické aspekty Urana a Jupitera 

Aspekty Urana a Saturna 
Konjunkce Urana a Saturna 
Harmonické aspekty Urana a Saturna 
Neharmonické aspekty Urana a Saturna 

Aspekty Urana a Neptuna 
Konjunkce Urana a Neptuna 
Harmonické aspekty Urana a Neptuna 
Neharmonické aspekty Urana a Neptuna 

Aspekty Urana a Pluta 
Konjunkce Urana a Pluta 
Harmonické aspekty Urana a Pluta 
Neharmonické aspekty Urana a Pluta 

Uran v domech radixového horoskopu 
Uran v prvním domě radixu 

Uran v prvním domě z hlediska radixové medicíny 
Uran v prvním domě z hlediska psychologické astrologie 

a řešení primárního traumatu 
Retrográdní Uran v prvním domě 
Medikace neharmonického stavu Urana v prvním domě 

radixového horoskopu 
Uran ve druhém domě radixu 

Uran ve druhém domě z hlediska astrologické psychologie 
Retrográdní Uran ve druhém domě 
Uran ve druhém domě z hlediska radixové medicíny 
Medikace neharmonického stavu Urana ve druhém domě 

radixového horoskopu 
Uran ve třetím domě radixu 

Uran ve třetím domě z hlediska astrologické psychologie 
Retrográdní Uran v třetím domě 
Uran ve třetím domě z hlediska radixové medicíny 
Medikace neharmonického stavu Urana ve třetím domě 

radixového horoskopu 
Uran ve čtvrtém domě radixu 

Přítomnost Urana ve čtvrtém domě z hlediska astrologické psychologie 
Retrográdní Uran ve čtvrtém domě 
Uran ve čtvrtém domě z hlediska radixové medicíny 



Medikace neharmonického stavu Urana ve čtvrtém domě 
radixového horoskopu 

Uran v pátém domě radixu 
Přítomnost Urana v pátém domě z hlediska astrologické psychologie 
Retrográdní Uran v pátém domě 
Uran v pátém domě z hlediska radixové medicíny 
Medikace neharmonického stavu Urana v pátém domě 

radixového horoskopu 
Uran v šestém domě radixu 

Přítomnost Urana v šestém domě z hlediska astrologické psychologie ... 
Retrográdní Uran v šestém domě 
Medikace neharmonického stavu Urana v šestém domě 

radixového horoskopu 
Uran v sedmém domě radixu 

Přítomnost Urana v sedmém domě z hlediska astrologické psychologie. 
Retrográdní Uran v sedmém domě 
Uran v sedmém domě z hlediska radixové medicíny 
Medikace neharmonického stavu Urana v sedmém domě 

radixového horoskopu 
Uran v osmém domě radixu 

Uran jako signifikátor smrti 
Uran v osmém domě z hlediska astrologické psychologie 
Retrográdní Uran v osmém domě 
Uran v osmém domě z hlediska radixové medicíny 
Medikace neharmonického stavu Urana v osmém domě 

radixového horoskopu 
Uran v devátém domě radixu 

Uran v devátém domě z hlediska astrologické psychologie 
Retrográdní Uran v devátém domě 
Uran v devátém domě z hlediska radixové medicíny 
Medikace neharmonického stavu Urana v devátém domě 

radixového horoskopu 
Uran v desátém domě radixu 

Uran v desátém domě z hlediska astrologické psychologie 
Retrográdní Uran v desátém domě 
Uran v desátém domě z hlediska radixové medicíny 
Medikace neharmonického stavu Urana v desátém domě 

radixového horoskopu 
Uran v jedenáctém domě radixu 

Uran v jedenáctém domě z hlediska astrologické psychologie 
Retrográdní Uran v jedenáctém domě 
Medikace neharmonického stavu Urana v jedenáctém domě 

radixového horoskopu 



Uran ve dvanáctém domě radixu 
Uran ve dvanáctém domě z hlediska astrologické psychologie 
Uran ve dvanáctém domě z hlediska radixové medicíny 
Retrográdní Uran ve dvanáctém domě 
Medikace neharmonického stavu Urana ve dvanáctém domě 

radixového horoskopu 

Rejstřík názvů 

Rejstřík léčiv 


