
 
  

 
 

 
V roce 2000 pořádal Dr. King seminář v Grónsku a představil 
úžasnou novou metodu léčby. Každý dobrovolník, který se 
dostavil na jeviště, byl za méně než minutu zproštěn akutních 
či chronických útrap a bolestí, z nichž některé trvaly už roky.  
Od té doby byly tisíce lidí na celém světě schopny zmírnit nebo 
vyléčit široké spektrum zdravotních potíží a mentálních pro-
blémů bez použití medikamentů, operací nebo rozsáhlé léčby. 
Je to životní fakt, jak ukazuje množství případů, uvedených 
v knize. 
Založena na jedinečných teoriích o zdraví a léčení, je úžasná 
technika dynamind speciální „recept“ ze starobylých havaj-
ských léčebných metod, spojených tak, že každý je schopen 
naučit se je používat bez jakéhokoli tréninku. Jak říká Dr. King, 
„technika dynamind nedokáže pomoci vždy všem za všech 
okolností, ale většině lidí pomůže zmírnit nebo vyléčit většinu 
problémů méně než za hodinu. To proto, že technika sama nic 
neléčí. Vše, co dělá, je, že pomáhá lidem, aby se vyléčili sami, 
a v tom je velmi dobrá.“  
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Z obsahu: 
 
Úvod: Vznik techniky dynamind 
Zrod techniky dynamind – Úleva od tělesných bolestí – Úleva u dalších tělesných stavů – Emocionální 
bolesti a pocity – Mentální bolesti a problémy – Návyky – Základní forma techniky dynamind 
 
Jiná teorie léčení 
 
Osvobození od bolestí  
Teorie bolesti – Rychlé a jednoduché ztišení bolesti – Bolesti s emocionálním nábojem – Bolest 
a práce s představivostí – Fibromyalgie 
 
Léčení dalších obtíží 
Tinitus – Onemocnění cest dýchacích – Střevní potíže – Alergie a kožní problémy – Oční choroby – 
Rakovina – Problémy s váhou 
 
Léčba hněvu  
Hněv vůči sobě – Hněv vůči druhým  
 
Léčba strachu  
Četné podoby strachu – Pochybnosti o sobě   – Fobie – Panika – Různé strachy  
 
Dynamind na dálku  
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Ukázky z Úvodu 
 
Náš svět je v nouzi a potřebuje nutně léčbu. Ekologické katastrofy, hospodářská bída, politické 
převraty, sociální nepokoje, války a epidemie... nic z toho není nové, i když se takovými událostmi 
živí titulky ve sdělovacích prostředcích. Naději na změnu této situace máme však pouze tehdy, 
dokážeme-li zodpovědět následující dvě otázky: proč se takové věci vůbec dějí a co proti tomu 
můžeme udělat? 
 
Myslím, že mám odpověď na obě otázky. Samozřejmě ne jedinou odpověď, jakéhokoliv cíle lze 
konečně dosáhnout mnoha cestami. Jsem však přesvědčen, že moje odpovědi pomáhají. 
 
Jak jednoduchý smí proces být, aniž by pozbyl účinnosti? Mé výzkumné protokoly jsou plny větších 
a menších variací procesu, který jsem zkoušel při práci se svými klienty. Technika, která se 
vykrystalizovala při této vývojové práci, měla splňovat následující předpoklady: 

 
1. Musí být efektivní. 
2. Musí být snadné se ji naučit a zapamatovat si ji. 
3. Musí se zakládat na logické, prokazatelné teorii. 
4. Musí obsahovat již známé koncepty (tzn. musí kombinovat existující techniky, zakládající se na 

známých procesech). 
5. Musí být tak flexibilní, aby se dala kombinovat s jinými léčebnými způsoby a procesy. 
6. Měla by působit stejně tak rychle nebo dokonce ještě rychleji než EFT. 
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Konečným výsledkem byl proces, spojující různé účinné techniky havajské tradice v nový „recept“. 
Koncepty, na nichž se zakládal, se však velmi výrazně odlišovaly od konceptů EFT a jiných 
příbuzných „energetických“ terapií. 
 
Pro ty z vás, kteří se nemohou dočkat, následuje shrnutí nejzákladnější formy techniky dynamind), 
jak je dávám na kartičce klientům: 
 
 
Základní forma techniky dynamind 
 
Řekněte si: „Mám problém, ale to se může změnit; chci, aby ten problém zmizel.“ 
 
Poklepejte si sedmkrát na hruď, oba hřbety rukou a na zátylek. 
 
Poté dýchejte od temene hlavy až k prstům u nohou. 
 
 
 
 
Jen stěží si lze představit jednodušší koncept, ale nejlepší na tom je, že to funguje, bez ohledu na 
to, zda chápete, jak. Pokud chcete chápat, jak to funguje, čtěte dál. 
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