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ÚVOD

Tato kniha byla napsána s cílem pomoci Vám, vážený čtenáři, využít plně veškeré možnosti Přístrojově-programového komplexu ROFES E01C.
Tento komplex je určen pro domácí používání. Žádná speciální příprava pro jeho používání není potřeba. Stačí mít základní vzdělání a přečíst si návod k používání, který je přiložen ke každému přístroji.
Tedy, k čemu je tato kniha? Tato kniha je především určena pro ty, kteří využívají ROFES E01C nejen
k domácímu testování ale i k rozvoji podnikání. Když v dubnu 2014 první domácí přístroje ROFES začali
používat první z jejich vlastníků, tehdy jsme ani netušili jak efektivním nástrojem se stane v rukách
konzultantů v oblasti zdravého životního stylu. A jak mnoho může přispět k tomu, aby tisíce lidí se
zamysleli nad svým přístupem k zdravému životnímu stylu a začali se zajímat o své zdraví.
Nepředpokládali jsme, že ROFES ušetří mnoho drahoceného času těm konzultantům, kteří si osvojí
distanční konzultace klientů a jak ulehčí práci a jednání s klienty.
Tedy – tato kniha je o tom, jak učinit Vaše snažení v této oblasti minimálně třikrát úspěšnější a efektivnější. A také o tom, jak i Vy můžete zlepšit péči o své vlastní zdraví a dále i pomoci stovkám lidí.
V úctě, Generální ředitel společnosti Inferum
Vladislav Ivanov
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KAPITOLA I

CO JE
ROFES?

Historie přístrojově-programového komplexu ROFES, který
nyní držíte v rukách, započala asi před osmdesáti roky. Na konci
třicátých let dvacátého století v Německu doktor Reinhard Foll
předpokládal – a poté i dokázal, že akupunkturní diagnostika, kterou čínští lékaři v té době používali již tisíce let, se může provádět
nejenom s pomocí jehel ale i s pomocí elektrod. Tehdy se objevil
pojem elektroakupunktura, více známá jako «metoda Folla».

www.rofes.eu
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Historie vývoje a vytvoření ROFES
Až na počátku osmdesátých let, kdy sovětským
vědcům byl zadán úkol prognozírovat zdravotní
stav kosmonautů při dlouhodobých orbitálních
letech, tehdy elektroakupunktura přišla vhod. Ve
Vědeckém institutu Lékařsko-Biologických problémů Akademie věd SSSR, ve kterém se zabezpečovaly veškeré lékařské aspekty kosmických
programů, začali připravovat koncepci tak zvané
«donozolické diagnostiky». Cílem tohoto způsobu diagnostiky bylo včasné objevení zdravotních
problémů a to i tehdy, kdy se projevují zatím pouze jako symptomy. Toto umožňuje lékařský zásah
tehdy, kdy se onemocnění začíná pouze rozvíjet
a lékařská pomoc je efektivní s pomocí malého
množství zdraví šetrných preparátů a nedopustí se vážné narušení zdravotního stavu. Jak říkají
čínští lékaři: «Léčit člověka, když už onemocněl
je stejné jako čekat na žízeň, aby se začala kopat
studna».
Brzy elektroakupunktura z oblasti kosmického
lékařství přešla do armády, kde ji využívali předeTato technologie byla oceněna na
ruské i mezinárodní úrovni. Vedoucí vývoje systému ROFES kandidát biologických
věd A.I.Kornjuchin byl vyznamenán řadou
ocenění:
yy Medailí S.P.Koroljova – za přínos k rozvoji kosmonautiky (2010);
yy Řádem N.I.Pirogova – za vývoj inovační
metody screening-diagnostiky ROFES a
zavedení této metody do zdravotnictví
(2011);
yy Medailí Rudolfa Virchova Evropské akademie přírodních věd – za vývoj zdravotnické aparatury (Hannover, 2012).
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vším pro zhodnocení psychoemocionálního zdravotního stavu vojáků a důstojníků, k předcházení
sebevražd, porušování vojenské kázně a různých
druhů havárií vzniklých ze stresových situací řidičů a operátorů vojenské techniky. V armádě se s
elektroakupunkturou setkal vojenský matematik
a programátor Alexej Ivanovič Kornjuchin a pochopil, jaké možnosti dává elektroakupunktura
jako metodika pro udržování zdraví u lidí. Ukončil
vojenskou kariéru aby se plně věnoval výzkumu a
vývoji elektroakupunkturních technologií.
Díky tomu v roce 1995 se poprvé objevil přístrojově-programový komplex ROFES (Registrátor Ohodnocení Funkcionálně-Emocionálního
Stavu). Tento komplex byl určen pro využití odbornými konzultanty. Do jeho vývoje se zapojili
specialisté řady vědeckých a lékařských zařízení:
– Uralská státní lékařská akademie;
– Sverdlovská oblastní klinická psychoneurologická nemocnice pro válečné veterány;
– Regionální centrum radiačního lékařství;
– Oblastní centrum sociální adaptace vojáků
v záloze.
ROFES se stále zdokonaluje na základě praktických zkušeností a výsledků z jeho používání
získaných z lékařských zařízení a zdravotnických
středisek Ruska. V současné době specialisté pouřívají již čtvrtou zdokonalenou verzi tohoto komplexu.
V roce 2010 byl zahájen vývoj nové «domácí»
varianty přístroje ROFES, který by běžně mohl používat každý uživatel a to bez speciální přípravy.
Po roce už bylo zřejmé, že se nový přístroj klube
na svět a objevila se konstrukce nového revolučního přístroje ROFES, který se brzo stal takovým
běžným přístrojem jako domácí tonometr nebo
teploměr. Pro domácí používání stačí přečíst si jen
návod k používání.

Jak funguje ROFES?

Přístroj se upevní na levou ruku tak, aby se ak- rezervy organizmu, pravděpodobné změny zdrativní elektroda přístroje nacházela na biologicky votního stavu, rizika vzniku a rozvoje onemocněaktivním bodě MS-7 na levém zápěstí. Po zapnutí ní a stupeň jejich projevu. Série testů umožňuje
přístroj vysílá slabý elektrický signál a registruje vyhodnotit činnost organizmu v dynamice, vidět
jeho změny. Poté počítačový program porovná- vlivy psychoemocionálních stavů na procesy, ktevá získané údaje s vloženými programy zdravého ré se nacházejí v organizmu, vyhodnotit reakci
organizmu na různé vlivy,
člověka daného věku.
fyzické nebo stresové záVýsledky srovnání se
těže a to jak situční, tak i
zobrazují na obrazovce
Tímto způsobem se zhodnotí celkový
dlouhodobé.
přístroje v pětistupňoUmožňuje
kdykoliv
vé škále. Pět – výborně, zdravotní stav organizmu u 17-ti orgánů
jedna – velmi špatně. a systémů a dále se ukáže, jak v daný oka- poznat svůj zdravotní
Pro názornost se hod- mžik člověk podléhá stresu, únavě nebo stav. Vybrat taktiku pro
nervovému vypětí.
udržení dobrého zdravotnocení
podsvěcuje
ního stavu, profilaktiku a
barevně – od temně
ozdravění. Včas si vyžádat
zelené do jasně červelékařskou pomoc a uskutečnit důkladné a dlouné barvy.
Tímto způsobem se zhodnotí celkový zdravot- hodobé vyšetření zdravotního stavu, vyloučit
ní stav organizmu u 17-ti orgánů a systémů a dále škodlivé faktory atd...
Celkově ROFES testování je nezaměnitelná
se ukáže, jak v daný okamžik člověk podléhá stremetoda dynamické kontroly zdravotního stavu
su, únavě nebo nervovému vypětí.
Pravidelné ROFES testování v domácích pod- zaměřená na udržení zdraví a vytvoření podmímínkách, v práci, na cestách, dovolené, umožńu- nek, které zabezpečí fyzický, psychický a sociální
je určit a kontrolovat adaptační možnosti, to jest blahobyt lidí.
www.rofes.eu
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KAPITOLA II

ALGORITMUS
TESTOVÁNÍ
ROFES
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Bylo zjištěno, že nejúspěšnější jsou ti konzultanti zdravého životního stylu, kteří mají v archívu
nejvíce rofogramů od klientů (rofogram = tabulka s výsledky testů). Každý jednotlivý test, každé
setkání s klientem dává výsledek a v konečném
důsledku vede k úspěchu. Proto – čím více lidí
prochází testováním na Vašem přístroji ROFES –
tím lépe. Není podstatné zda testujete bezplatně
či zda je testování zpoplatněno, objem testování
přechází časem do objemu prodeje. Ale jen tehdy, pokud jsou testy prováděny správně .
V této kapitole se dozvíte, jak provádět ideální
a efektivní testování a v následující kapitole jak
provést konzultaci s klientem tak, aby mu to přineslo největší prospěch.
Testovat klienta můžete kdekoli – v kanceláři,
doma, v práci, na cestě, na ulici atd. Málo který
člověk odřekne možnost dozvědět se více o stavu
svého zdraví, zvláště pokud to je bezplatné nebo
ne velmi drahé. Na velkých akcích – sportovních,
nebo na přednáškách o zdravém životním stylu
atd. - můžete provádět hromadné testování, kdy
malá nebo i větší skupina konzultantů testuje veškeré zájemce. Čím více testů – tím větší úspěch.
Člověk, kterého testujete se musí nacházet v
bdělém stavu. Nemůžete testovat člověka spícího, nacházejícího se v kómatu, v neadekvátním
psychickém stavu, pod vlivem alkoholu. V takovém případě nabydete neadekvátní údaje.
Pře započetím testování musíme mít na zřeteli
i kontraindikace k použití ROFESu:
1. Kardiostimulátor. Jakýkoliv elektronický
přístroj používaný člověkem se zavedeným
kardiostimulátorem se musí přezkoušet na
shodu s kardiostimulátorem. ROFES není certifikován na shodu s kardiostimulátory, tedy
lidi s kardiostimulátorem není možné testovat na ROFESu.
2 Těhotenství. Výzkum ohledně bezpečnosti
testování ROFESem během těhotenství nebyl prováděn. Z opatrnosti testování těhotných žen tedy neprovádíme.

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

A tedy – pro testování musíme
mít při sobě následující:
Přístroj ROFES;
Notebook s předem instalovaným programem;
Pokud možno i připojenou tiskárnu, klient
si rád odnese na památku svůj rofogram;
Nezapomeňte na zásobu vlhkých jednorázových ubrousků;
Potřebujeme stůl a nejméně dvě židle a
také odpatkový koš pro použité ubrousky;
Připojení k elektrické síti, pokud je akumutátor Vašeho notebooku slabý;
Je žádoucí si připravit informační tabulku
nebo banner s pozvánkou na testování;
Nezapomeňte na psací potřeby (propisovačku).

3. Onkologické nemoci v aktivní fázi. Pokud
pacient je aktuálně léčen na onkologické
onemocnění, tehdy mu testování nenabízíme. Výzkumy ohledně bezpečnosti vlivů ROFESu na onkologické nemoci nejsou ukončeny, tedy se z důvodů rozumné opatrnosti
testování i v tomto případě vyhneme.
4. Člověk bez levé ruky. Veškeré programové vybavení a tesování je nastaveno na bod
MS-7 levé ruky – zápěstí. I v tomto případě
nemůžeme testovat. Dřívější úrazy levé ruky
nejsou překážkou pro provedení testu.
Někteří testovaní klienti si stěžují na pocity
poštipování pod aktivní elektrodou přístroje. Je
to spojené se zvýšenou citlivostí na elektrický
proud. Žádné nebezpečí pro testovanou osobu
to nepředstavuje a není nutné přerušit test. Elektrický proud používaný v ROFESu přes biologicky
aktivní bod je velmi slabý a nepředstavuje pro
člověka žádné ohrožení.
www.rofes.eu
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První etapa testování:

Druhá etapa testování:

PŘÍPRAVA PRACOVNÍHO MÍSTA

PŘÍPRAVA KLIENTA

Pozvat klienta ke stolu za účelem testování je
Usaďte klienta blízko ke stolu tak, aby se cítil popotřeba až poté, kdy jste plně připraveni – přístroj hodlně. Je důležité, aby se cítil pohodlně a opřel se
připojen k počítači, program otevřen na stránce zády o židli.Jeho levá ruka je položena na stole, lopaměti pro nového klienta. Připojovat přístroj ket nesmí viset ve vzduchu, položené na stole má
v době kdy klient sedí za stolem není vhodné, i zápěstí. V podstatě klient sedí podobně jako když
můžete se ve spěchu dopustit chyby v připojení se měří krevní tlak – pohodlně usazen, uvolněná
s následnou časovou ztrátou na nové připojení. ruka ležící volně na stole. Klient sedí blízko u stolu
tak, aby mezi ním a kraNejlépe je být přijem stolu bylo co nejméně
praven k okamžiku
místa. Opakuji – loket musí
příchodu
nového
Datum narození a pohlaví musíte
klienta. Pamatujte –
být položen na stole. Posprávně zadat vždy. Závisí na tom přeskud máte malý stůl, usaďte
nejdříve je nutné přinost testování – program porovnává elekklienta z boku stolu vždy
pojit přístroj k počítropunkturní ukazatele klienta s databází
tak, aby levá ruka ležela na
tači a až poté spustit
věku a genderu. Zadáme-li omylem jiné
stole. Při hropmadném tesprogram. Počítač při
pohlaví, získáme nesmyslný rofogram. Zatování je to nejpohodlnější
zapnutí programu
dáme-li omylem jiný věk - získáme také nepozice, nemusí se obchámusí «vidět» přístroj.
smyslný výsledek.
zet stůl.
Pokud nejprve zaV případě potřeby ropnete program, tehzepněte manžetu rukávu a
dy se objeví na obrazovce červený nápis vyžadující znovu zapnout vykasejte rukáv tak, aby se oděv nedotýkal přístroje.
Je nutné sundat náramkové hodinky, náramky, vše co
přístroj a restarovat program.
Židle postavte ke stolu tak, aby klient seděl na- může vadit dotyku elektrod přístroje s kůží. Náušnice,
pravo od Vás. Posadit klienta naproti sobě je ne- náhrdelníky a náramky na pravé ruce sundávat není
pohodlné – ukazovat mu program na obrazovce potřeba. Narovnat palce ruky nebo sevřít pěst není třes otáčením notebooku. Tedy – posaďte se nalevo ba, ať ruka leží tak, jak je to pohodlné klientovi.
Posadíme klienta a zadáme do programu jeho
od klienta. Připravte balení ubrousků, nemusíte je
pak hledat během testu. Pamatujte – klient nerad údaje – příjmení, jméno. Popřípadě jméno po otci
a také přesné datum narození a pohlaví. Místo příčeká.
jmení je možné zadat pseudonym nebo jakoukoliv jinou informaci a jméno a třetí jméno nemusíte
povinně uvádět vůbec. Datum narození a pohlaví musíte správně zadat vždy. Závisí na tom
přesnost testování – program porovnává elektropunkturní ukazatele klienta s databází věku a genderu. Zadáme-li omylem jiné pohlaví, získáme
nesmyslný rofogram. Zadáme-li omylem jiný věk
- získáme také nesmyslný výsledek. Přesvědčíme
se, že klient sedí pohodlně a volně a přejdeme ke
třetí etapě – vlastní test.
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Třetí etapa testování:
MĚŘENÍ
Najdeme biologicky aktivní bod MS-7 tak,
jak je to popsáno v návodu k používání ROFESu:
sehněte levou ruku v zápěstí, položte palec levé
ruky přesně uprostřed vzniklého ohybu mezi sehnutou levou rukou a předloktím, napřimte ruku
a nepouštějte palec. Palec bude na místě, kam
přiložíte aktivní elektrodu.
Nyní vyjmeme z balení ubrousek, očistíme
místo kontaktu na zápěstí tak, aby oba kontakty
přilehly na vlhkou kůži. Někteří šetří a neočistí
bod MS-7 řádně a poté jenom aktivní elektroda
má správný kontakt s kůží. To je chyba. Lépe očistit více nežli méně. Následně otřeme ubrouskem
obě elektrody a umístíme přístroj tak, aby aktivní
elektroda (nad ní je umístěna blikající zelená dioda) dolehla na bod MS-7. Ubrousek je jen na jedno použití. Jednak – z hlediska hygieny a jednak
ubrousek rychle vysychá a ztrácí účinnost. Použitý ubrousek ihned vyhoďte do koše. Kupujte jen
ty nejlevnější vlhčené ubrousky – jsou pro naše
použití nejvhodnější a garantovaně neobsahují mýdla, krémy a líh – tyto látky by eventuálně
mohly ovlivnit výsledky testu. Nekupujte ubrousky ve velkém balení, rychle schnou při častém otvírání a jsou pak nepoužitelné.
Po připojení elektrod zmáčkneme ikonu «Test»
v programu nebo nabídneme klientovi zmáčk-

nout tlačítko «Start» na přístroji. Doporučujeme
klientovi po dobu testování myslet jen na příjemné záležitosti a čekáme tři minuty, kdy probíhá
vlastní testování. Mluvit i pohybovat se při testování je dovoleno. Důležité je pouze aby levá ruka
byla v klidu. Testování může být přerušeno pokud
se elektrody posunou.
Nespěchejte sundávat elektrody ihned jakmile indikátor procesu dostihl sta procent. Na konci
testování se na obrazovce objeví sdělení navrhující sejmout přístroj z ruky. Jakmile se toto sdělení
objeví sejmeme přístroj, zmáčkneme Enter a na
obrazovce se ukáže rofogram. Nyní ho můžeme
i vytisknout, odeslat e-mailem nebo provést konzultaci na místě.
Výhoda vytisknutého rofogramu je ta, že ho
má klient v ruce a přímo na něm je možné zaznamenat kroužky nebo vykřičníky snížené hodnoty
a dále je možné přímo do rubrik rofogramu vypsat názvy doporučených doplňků stravy. Vytisknout rofogram lze černobíle i v barvách. Barevný
rofogram je výraznější, zato na černobílé variantě
je možné tvořit poznámky a nápisy, které pomohou klientovi.
Zcela vhodné jsou nápisy na výtisku jako
«Opakovat rofogram» (data) nebo «Rychle k endokrinologovi». V takovém případě jsou tyto nápisy nejen vhodné ale i potřebné a my se nyní
dále zaměříme na velkou a důležitou kapitolu o
konzultacích po testu, která je ve své podstatě
nejdůležitější etapou celého testování.

www.rofes.eu
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KAPITOLA III

KONZULTACE
K VÝSLEDKŮM
TESTOVÁNÍ
Jak už bylo řečeno, výsledkovou
tabulku přístroje ROFES nazýváme rofogramem. Porozumí jí každý člověk
nezávisle od úrovně vzdělání a odbornosti. Ale k získání maxima informací
a k přijetí správných rozhodnutí musí
nový uživatel pochopit princip předávání informací v rofogramu a způsob analýzy dat.
Období osvojení metodiky ROFESu
probíhá rychle a úspěšně, pokud při
prvním setkání s přístrojem ROFES, při
prvním testování, klient obdrží správnou a pochopitelnou konzultaci. Klient
s pomocí konzultanta musí uvidět slabá
místa svého organismu a zaměřit se na
správná rozhodnutí vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a životnímu stylu a dále musí pochopit proč by měl mít
ROFES stále u sebe doma.
Pokud jste ještě nikdy nepoužili
ROFES a nejste seznámeni s jeho programem a strukturou rofogramu, tehdy vyjměte z prostředka brožury list s
výtiskem a položte ho před sebe. Na
jedné straně uvidíte rofogram zdravého člověka a na druhé straně – ne
zcela zdravého. Tyto roforamy se vám
budou hodit jako příklad osvojení
materiálu dané kapitoly.
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Zhodnocení celkového stavu organismu
Tak tedy, pozvali jsme klienta na první testování a udělali test tak, jak je uvedeno v předchozí kapitole. Před sebou na obrazovce máme rofogram.
S čeho začít? Z hlavního – zhodnocení celkového
stavu organismu. Velký barevný kroužek označuje
celkovou rezervu organismu, která zabezpečuje
mechanismy samoregulace. Čím je vyšší hodnocení – tím lépe je adaptován organismus a tím
lépe se vyrovnává s vlivy oklního prostředí.
Temně zelený kroužek – výborně, klientovi ze
srdce blahopřejeme. Pokud klient není mladý,
je možné se ho zeptat jak dosáhl takových výsledků. Určitě dbá aktivně o své zdraví.
Světle zelený – velmi dobře, všichni nejsou
na tom tak skvěle.
Žlutý – uspokojivé. No ne velmi dobře. Klient
se musí vážně zamyslet nad stavem svého
zdraví. Toto mu určitě sdělte.
Oranžový – špatně. Pokud vidíte tento výsledek, upozorněte klenta, že jeho zdravotní
stav u Vás vyvolává silné znepokojení.

Temně červený velmi špatně. Je to jednoznačně burcující informace hovořící o tom,
že rezervy organismu klienta jsou výrazně
vyčerpány, je oslaben a bezbranný před vlivy okolního prostředí. Jediné co ho v této
situaci může uklidnit je skutečnost, že při
testování byl po silné námaze, zneklidněn,
stresován apod. V každém případě sdělte
klientovi, že rofogram je třeba opakovat až
si odpočine. Pokud opakovaný test bude
stejný, je potřeba přijímat vážná rozhodnutí směřující ke zlepšení zdravotního stavu.
Plně je na místě fráze «Nechci Vás hned
lekat – ale tyto výsledky jsou krajně nízké.
Je se třeba přesvědčit, zda výsledky nebyly
ovlivněny velkou námahou a je nutné opakovat rofogram zítra nebo pozítří po odpočinku».
Nezapomínejte, že kroužek ukazující na
celkový stav organismu je nahoře doplněn
textovým komentářem. Při hodnocení můžete klientovi tento text ukázat nebo přečíst.

www.rofes.eu
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Zhodnocení psychoemociálního stavu

Spodní část rofogramu označená jako «Psychoemocionální stav» má velký význam. Především proto, že obyčejný člověk není schopen podle subjektivních příznaků vyhodnotit
úroveň svého stresu a dále přijmout správné
kroky k jeho překonání.
Kromě toho, pokud je úroveň stresu na rofogramu vysoká, musíme ji vzít v úvahu při
další analýze. Je třeba chápat, že stres může
zhoršit fungování různých orgánů a systémů, přečerpat jejich energetickou rezervu.
A pokud vidíme dvojku nebo jednotku v
grafu «Napětí kompenzačních sil organismu
(stresový stav)», klientovi sdělte následující:
«Toto testování bylo provedeno ve stavu silného stresového zatížení vašeho organismu.
Je možné, že pokud si odpočinete, zacvičíte
si protistresovou gymnastiku, projdete se na
svěžím vzduchu – tehdy výsledky rofogramu
budou lepší». Klient musí pochopit, že hodnocení ohledně stresu za «dvě» nebo «jedna»
ho nesmí nechat bez povšimnutí. Při takovém
výsledku by neměl sednout za volant, může
přispět k havarijním situacím, nesmí si lehnout na pohovku odpočívat -»nezpracovaný»
stres bude narušovat organismus z vnitřku. Je
třeba se hýbat, být aktivní, zbavit se stresu.
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Je vhodné zeptat se klienta zda si je vědom příčin takového silného stresu, zjistit co ho způsobilo. Bývá pravidlem, že místo odpovědi nám bude
jen smutně pokývnuto – někdy ale i podrobné vyprávění o životní situaci. Po vyslechnutí «sejmutí
kamene z duše» je možné, že opětovný test po
dvaceti minutách ukáže lepší hodnocení – hodnocení stresu se zvedne na «trojku». Zvednout
rychle výsledek z jedničky na čtyřku není možné.
To mnohdy nezmůže ani zkušený psychoterapeut. Takže pokud pomůžete klientovi zvednout se
alespoň do trojky, už je to pro něj velký úspěch. A
zřejmě se s ním i spřátelíte.
Opakované výstražné hodnocení stresu u klienta ho může donutit přijmout zásadní rozhodnutí ohledně změny svého způsobu života a možná i přijmout nějaké dlouhodobé protistresové
programy.
Druhým řádkem hodnocení psychoemociálních charakteristik jsou «Příznaky únavy» Je důležité zdůraznit klientovi, že zde se ukazuje ne ta
únava kterou cítí po práci v kanceláři ale ta která
postihuje horníka po pracovní směně nebo sportovce po vyčerpávajícím treninku. Jedná se o fyzickou únavu. Často zde vidíme nízké hodnocení
ohledně příznaků únavy u oslabených starých
osob pro které je obtížné i vystoupat několik
schodů nebo zajít nakoupit.
Pokud vidíte například v rofogramu trojku
v únavě a klient Vám tvrdí, že dnes nepracoval,
například na zahradě nebo nebyl na dálkovém
pochodu – to je pro Vás signál oslabeného organismu klienta, který špatně snáší i lehké zatížení.
Třetím řádkem jsou «Příznaky neuróz, podráždění»
Člověka s nízkým hodnocením tohoto parametru poznáte i bez rofogramu. Je emocionálně napjatý, ostře reaguje na plně obyčejné jednání, uráží se,
často je i plačtivý. Pokud čeká na test ve frontě, bojí
se že ho někdo předběhne a přitom se sám snaží

předbíhat. Výsledky rofogramu takový člověk často
přijímá skepticky, dokonce i tehdy, pokud zcela odpovídají jeho diagnóze. «No, a proč jsem jel za Vámi?
Abych se dověděl co sám už vím?» i toto může říci.
Nebo se rozpláče poté co uvidí dvojku ohledně celkového stavu organismu.

Pokud vidíte člověka s hodnocením neurózy i
podráždění od trojky níže, buďte s ním maximálně opatrní a korektní a snažte se ho uklidnit a nedotknout se ho něčím. Urazit takového klienta je
mimořádně lehké a spolehněte se, že takto uražený Vám udělá reklamu široko daleko.

Zhodnocení stavu orgánů a systémů
Tak tedy, posoudili jsme celkový a psychoemocionální stav klienta a přejdeme k nejzajímavějšímu – dvěma sloupcům hodnocení, které
nám dají informaci o stavu orgánů a systémů organismu.
Důležitá otázka: Proč se každý orgán nebo systém organismu hodnotí ne jedním ale dvěma hodnoceními? Objasníme.
Levý sloupek hodnocení – to je funkční stav orgánů nebo systémů. Ukazuje nám jak si orgán plní
svoji funkci v daný moment a zda tato funkce není
narušena. Například pokud v řádce «Plíce» ve funkcionálnosti je pětka – to znamená že plíce našeho
klienta se plně vyrovnávají s nasycováním krve kys-

líkem, tedy plní si svoji funkci na výtečnou. Pokud v
řádce «Srdečně-cévní systém» ve funkcionálnosti je
trojka – to znamená že funčnost srdce je něčím utiskována, srdce si nedostatečně plní svoji funkci. Je
důležité pochopit, že organismus je vždy nastaven
tak aby podporoval funkčnost svých orgánů nebo
systémů. A pokud my vidíme snížený funkcionál,
vždy si musíme vyjasnit příčinu tohoto stavu. Sami
nebo s pomocí lékaře. Dále při každé řádce rofogramu budeme hledat cesty pro pochopení příčin
sníženého stavu každého hodnocení. A určitě uspějeme, pokud budeme zadávat klientovi upřesňující
otázky. Důležité je také pochopit, že pokud člověk
strádá onemocněním některého z orgánů ale záro-
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veň se léčí, tehdy se hodnocení vztaženo k tomuto
orgánu může zvýšit až na «výborně» - vždyť cíl léčení se zakládá především na tom, aby se normalizoval
funkcionál.
Pravý sloupek hodnocení – to je energetická
rezerva orgánu nebo systému organismu. Energetická rezerva se neustále doplňuje potravou,
kterou my přijímáme a dále se odčerpává na
podporu funkcionálu. Rezerva – to je «palivo»,
našich orgánů a systémů organismu. Pokud
spotřebujete méně nebo stejně kolik «paliva»
přijímáte, tehdy bude hodnocení Výtečné. Pokud výdaj převyšuje příjem, hodnocení se bude
snižovat. Rezerva se může aktivně spotřebovávat při fyzickém nebo stresovém zatížení. Ale
pokud se snižuje na několika rofogramech a
to i na těch, které byly provedeny po odpočinku – tehdy se je třeba zamyslet kde nám uniká

«palivo» a proč ho orgán spotřebovává příliš
mnoho. Často právě snížené hodnocení ohledně rezervy nám dá vědět – je třeba se zamyslet
kudy nám uniká «palivo» a proč ho orgán spotřebovává příliš mnoho. Často právě snížené
hodnocení ohledně rezervy nám ukáže na nějaký chronický proces. Nejednou při pohledu na
snížené hodnocení rezervy jsme posílali klienta
k lékaři a ten nacházel chronické onemocnění
vyžadující vážný lékařský zásah.Snížení rezervy
je možné srovnat se sutuací, kdy automobilový
motor najednou začal spotřebovávat více oleje než je udáváno. Přitom i když motor pracuje normálně, každý automechanik když uvidí
zvýšenou spotřebu oleje vám navrhne provést
diagnostiku motoru. Obdobné je to i s ostatními orgány a systémy organismu: vidíš prudké
snížení rezervy – přemýšlej v čem je problém.

PŘI VYHODNOCOVÁNÍ STAVU ORGÁNŮ A SYSTÉMŮ ORGANISMU
JE NUTNÉ VZÍT V ÚVAHU NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA:
1. Hodnocení «čtyři» a «pět» jsou dobrá a pokud
v obou sloupcích není hodnocení nižší než
čtyři, není nutné přijímat ve vztahu k danému
orgánu žádná opatření, pomimo dodržování
zdravého způsobu života;
2. Hodnocení od «trojky» a níže musíte doprovodit komentářem. Je třeba vyjasnit, zda klient
má povědomí o problémech s tímto orgánem. Pokud je si vědom - dobře. Pokud ne –
musí se zaměřit na zdravotní stav dotčeného
orgánu;
3. Pokud je hodnocení orgánu nízké a klient
tvrdí, že ohledně daného orgánu je vše v pořádku ještě neznamená že tomu vskutku tak
je. Pamatujte si, že nemocní lidé se dělí na ty
co znají své nemoci a na nesprávně věřící, že
je vše v pořádku. Při některých chronických a
pomalu se vyvíjejících onemocněních je procento těch co neznají vyšší nežli těch, kteří o
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nemoci vědí. Vědoucí riskují méně než neznající. Čím dříve se klient dozví o problému,
tím má větší šanci na uzdravení.Nespouštějte
bezradně ruce když klient řekne «To nic není,
mám zdravé srdce» při špatném hodnocení
jeho srdečně-cévního systému. Ptejte se. Podrobněji o tomto - v následujícím textu.
4. Příčinou dočasného sníženého hodnocení
může být i přetížení nebo vliv škodlivých faktorů a vůbec ne onemocnění. Co je to za faktory je třeba nutně objasnit. Pomůže mám v
tom pravidelné testování, srovnávání rofogramů a sledování tendencí.Na možné onemocnění ukazuje opakování nízkých hodnocení
v několika rofogramech. Nespěchejte činit
důležité závěry po jednom rofogramu. Ale pokud vidíte dvojku nebo jedničku v hodnocení
životně důležitých orgánů – přijímejte opatření okamžitě.

Analýza stavu orgánů a systémů
Začínáme analyzovat stav každého orgánu i
systémů organismu. Zde i dále pro zjednodušení budeme psát hodnocení ve formě např. «43». První cifra – hodnocení funkcionálu, druhá
rezervy. Při posuzování hodnocení rofogramu s
kolegou je vždy jednodušší říci: «Játra – čtyři-tři» nežli hovořit: «Hodnocení ohledně funkcionálního stavu jater – čtyři, ohledně energetické rezervy – tři».
Při sníženém hodnocení některého orgánu nebo systému organismu tento stav vždy
okomentujeme podle vzoru «Konstatování –
Otázka – Závěr»:
1. Konstatování. Obrátíme pozornost klienta na nízké hodnocení slovy: »Máte snížené
hodnocení ohledně funkcionálu plic».
2. Otázka. Ptáme se, zda klient ví o problémech
s daným orgánem nebo systémem organismu. Je docela možné, že klient už dávno je
léčen u odborného lékaře, nebo si stěžuje na
tento orgán. Pokud klient nic neví o problémech s tímto orgánem, snažte se ho donutit
zamyslet se o této záležitosti.
3. Závěr. Zde buď doporučíme klientovi navštívit lékaře, nebo mu navrhneme některý
ozdravný program, nyní nebo později. Důležitá část závěru – objasnit co může znamenat
takové hodnocení.
Tehdy komentář vypadá přibližně takto: «Máte
trojku ohledně funkcionálu srdce. Máte nějaké
problémy se srdcem?Víte o tom? Měl byste se
více starat o stav svého srdce, měřit si tlak, nechat
si udělat kardiogram a navíc my máme ozdravné programy, které vám mohou pomoci upevnit
zdraví».
www.rofes.eu
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Imunitní systém
Funkce imunitního systému je chránit člověka
od cizorodých organismů – bakterií, virů, plísní,
parazitů atd. Zeslábne funkcionál imunitního systému a člověk je nechráněný před vnějšími vetřelci a může onemocnět infekční nemocí.Kromě
toho mnozí vědci předpokládají, že onkologické
nemoci vznikají v důsledku porušení imunity kdy
ta už není schopna zničit atypické buňky, které
každý den vznikají v našem organismu.Proto je
důležité udržovat svůj imunitní systém v dobrém
stavu.
Imunitní systém patří k nejdůležitějším systémům organismu a ten vydává na fungování imunitního systému nemalé rezervy.Zřídka vidíme na
rofogramu silné (do dvojky) snížení funkcionálu
imunitního systému.Ale můžeme zaregistrovat
situce, kdy imunita pracuje pod zvýšeným zatížením. Tehdy se hodnocení ohledně funkcionálu
snižuje do trojky a rezerva zůstává na úrovni čtyřky nebo pětky.
To bývá často na konci jara a začátkem léta kdy
je ve vzduchu mnoho alergenů od kvetoucích
trav a stromů. I když člověk není alergik jeho imunitní systém reaguje na tyto výzvy a to se odráží i
v hodnocení.
Otázky, které je potřeba položit při snížených
ukazatelích imunitního systému:
Trpíte často nemocemi z nachlazení?
Jste alergik?
Máte nějaké autoimunitní onemocnění, např.
reumatickou artrózu nebo onemocnění štítné žlázy?
U často nemocných osob s oslabenou imunitou je hodnocení jak ohledně funkcionálu tak i
rezervy obvykle sníženo do trojek a i níže.
U alergiků obyčejmě funkcionál vypadá dobře
a rezerva – na trojku.
Pokud je hodnocení funkcionálu nebo rezervy
nižší nežli «tři» je to důvod opakovat několikrát
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rofogram a pokud takové hodnocení setrvává je
jasné, že imunitní systém člověka pracuje s nejvyšším vypětím a potřebuje podporu.
Pokud jsou odpovědi na tyto otázky negativní,
upozorněte klienta na jeho hodnocení ohledně
imunitního systému a objasněte, že pokud se u
něho takovéto výsledky v hodnocení budou opakovat, že to ukazuje na zvýšené riziko onemocnění spojených s imunitním systémem. A následně,
že právě imunitní systém musí podpořit. Navrhněte klientovi termín opakovaného testování
rofogramem. A ještě lépe je – aby si udělal sérii
rofogramů sám doma svým vlastním přístrojem
ROFES nebo Vám přinesl výsledky hodnocení k
analýze a porovnání.
Tedy, ještě jednou:
5-5 - vše je výborné;
4-4 - také dobře;
3-4(5) – imunitní systém je pod nějakým zatížením, zřejmě vliv alergií nebo nachlazení;
3-3 – s velkou pravděpodobností je před Vámi
člověk trpící častými nemocemi;
4(5)-3(2) – zřejmě se jedná o alergika. Rezerva jeho imunity se vyčerpává zvýšenou aktivitou
imunitního systému;
4-2- - zřejmě imunodeficit z různých příčin;
2-2- nebo i níže – zřídkavý případ, vážný imunodeficit. Opakovat rofogram pro vyloučení
chybného měření a kategoricky doporučit návštěvu lékaře.

– No, vlastně mi říkali, že mi krevní tlak kolísá
ale nikdy jsem ho neměřil a je to už dávno.
Toto je typický dialog s člověkem u kterého se
objeví hodnocení např. «3-2» ohledně srdečně
cévního systému.
Srdce je životně důležitým orgánem. I z toho
Pokud přesvědčíte takového člověka aby si
důvodu stav srdečně-cévního systému ovlivňuje změřil tlak, je možné téměř stoprocentně předdélku života člověka. Bohužel na srdečně-cévní pokládat, že nebude v normě. Nejčastěji bude
nemoci v naší zemi umírá velký počet lidí nehle- zvýšený 140/90 a vyšší.
dě na zvýšenou lékařskou péči v tomto směru. Je
Zde při konzultaci plníte velmi důležité potomu i proto, že tak vážné onemocnění jako je slání – objevit lidi, kteří si nejsou vědomi svých
arteriální hypertenze probíhá zpočátku bez veš- problémů se srdečně-cévním systémem. Při
kerých symptomů.
nízkém krevním tkaku je možné doporučit bioVětšina lidí si není vědoma svého zvýšeného logicky aktivní doplňky, při vysokém tlaku překrevního tlaku. Dozvědí se o své nemoci až v ordi- svědčit klienta k návštěvě lékaře a po normalinaci lékaře nebo až na jednotce intenzivní péče. A zaci stavu při léčení se opět vrátit ke konzultantovi s cílem vybrat
někteří to vůbec nestihnou.
vhodné biopreparáDíky ROFES testování se
už mnozí zaměřili na své
Ještě jednou si zopakujeme – pokud ty a i jiné prostředky
problémy se srdcem, na klient neví o svých problémech se srdečně- ke korekci způsobu
svůj cévní systém a my jsme -cévním systémem – to ještě neznamená, života. Pamatujte antihypertenzní
a
přesvědčeni, že při přijatých že je u něj vše v pořádku.
vůbec veškerá léčiva
opatřeních bude jejich život
normalizují funkciodlouhý a aktivní. Vyzýváme
všechny naše partnery – udělujte zvýšenou po- nál systému ale nedoplní jeho rezervy. Rezervě
zornost v rofogramu řádce «Srdečně-cévní sys- pomáhají především biopreperáty. Vždyť polotém» a i v této brožuře jí věnujeme více prostoru. vina předepsaných léčiv rodinnými lékaři v EvTedy předpokládejme, že v rofogramu se obje- ropě – to jsou biopreparáty.
ví snížené hodnocení srdečně-cévního systému.
Ještě jednou si zopakujeme – pokud klient
Připomínáme – za snížené hodnocení považu- neví o svých problémech se srdečně-cévním sysjeme výsledky od trojky a níže. Ihned zadáváme témem – to ještě neznamená, že je u něj vše v pootázky:
řádku. Naopak je zde vyšší riziko komplikací, in– Jak je to u Vás se srdcem?
farktu, insultu, srdeční a ledvinové nedostečnosti,
– V podstatě v pořádku.
vždyť tento člověk se neléčí.
– A co krevní tlak?
Rozebereme si konkrétní příklady.
– V podstatě v pořádku.
5-5, 5-4, 4-5, 4-4 vše je velmi dobré.
– Měříte si ho částo?
5(4)-3 – zřejmě člověk se zdravým srdcem.V
– Nikdy jsem si ho neměřil.Proč si ho měřit, tomto momentě je ale jeho srdce pod zatížením.
když je normání?
Třeba se napil kávy nebo je ve stavu po fyzické
– Odkud tedy víte, že je normální?
námaze. Pokud snížené hodnocení ohledně srdce
– Nebolí mě hlava.
je vidět současně s nízkým hodnocením stresu,
– A proč se domníváte, že při vysokém krevním možný je následující závěr – vždyť srdce je jedním
tlaku musí bolet hlava? Většina lidí zvýšený tlak z «terčů» stresu. Často takové hodnocení mají lidé
nijak nepociťuje.
se sníženým tlakem.

Srdečně-cévní
systém

www.rofes.eu
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Pamatujte – pokud se u klienta objeví snížené
hodnocení srdce i když se jedná o přechodný jev
(předávkování kávou nebo fyzické přetížení) je ho
potřeba opakovaně testovat ROFOSem. Srdečně-cévní problémy se rozvíjejí pomalu, plíživě a pokud nejsou zanedbávány (kritický stav, infarkt, insult), je možné tento stav zastavit, změnit způsob
života, zříci se škodlivých návyků (kouření, káva) a
zapojit se do ozdravných programů a protistresových metodik.
Ještě jedna důležitá informace – pokud plánujeme ozdravné programy, vždy začínáme od životně důležitých orgánů, jedním z nich je i srdce.
Vžty mu dávejte prioritu.

Takže – rezerva se snižuje i pokud seveřan přicestuje do teplých krajin. Horko u nepřivyklého
člověka velmi vyčerpává rezervu srdce.V tomto
případě poradíme klientovi častěji pobývat v
chladných prostorách a dodržovat pitný režim, pít
vodu (jenom ne ledovou). Návštěva sauny také
přispívá ke krátkodobému přečerpání rezervy.
5-2 – tady už nám vyzrává problém. S takovým
hodnocením se často objevují léčení hypertonici.
To znamená hypertonie (nebo i jiné onemocnění srdce) tu je, ale lékař zapracoval na «výborně».
Můžeme říci, že hodnocení funkcionálu v daném
případě je výsledkem dobré práce ošetřujícího
lékaře. Pochvalte klientovi výběr lékaře. Můžete
položit otázku:»Netrpíte hypertenzí nebo ischemickou nemocí srdce?». Většinou odpovědí bude:
«Ano, trpím ale léčím se». Nezapomeňte v takovém případě doporučit klientovi biopreparáty k
podpoře srdeční činnosti.
3-2 – zřejmě nesprávně léčený nebo neléčený
hypertonik. Porušen funkcionál, vyčerpávána rezerva. Může se přihodit, že klient nezná své problémy.
Hodnocení 2-2 a 2-3 a nižší obyčejně vyžadují zásah lékaře i když takové hodnocení se
objeví jen na jednom, zrovna nyní udělaném
rofogramu.
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Páteř
Rofogram nám ukazuje tři části páteře – krční,
hrudní a křížovou.
Přesně tak jako i u ostatních systémů organismu je i u páteře funkční stav a energetická rezerva. Je zajímavé, že pokud se podíváme na rofogram zdravých lidí, kteří před chvílí poslouchali
půldruhahodinovou přednášku, zaznamenáme u
nich snížené hodnocení částí páteře až do trojky.
Je to spojené se zatížením krční páteře při soustředěném poslechu lekce a také se zatížením
křížové části páteře při sezení na tvrdé židli.Řidiči,
kteří právě pustili z rukou volant vykazují snížené hodnocení rezervy krční části páteře a křížová
část u nich většinou je v pořádku.Automobilová
sedadla v současné době jsou pohodlnější nežli
studentova židle.
Toto svědčí o skutečnosti, že na rezervu páteře má vliv především statické zatížení.Dynamické
zatížení, gymnastika, rezervu zvyšuje. Doporučujte klientům provádět rozcvičku s protažením páteřních oblastí.
Nemoci páteře včetně vyhřezlých plotýnek,
zánětů plotýnek a obratlů, které omezují pohy-

blivost páteře – snižují jak funkcionál tak i rezervu. Často se vyskytne výhřez plotýnky, kterého
je si klient vědom, ale který vůbec nemá vliv na
funkcionál dané části páteře. To svědčí o tom, že
výhřez je nevelký a v daný moment klienta neznepokojuje.
Pamatujte – při hodnocení stavu páteře je nutné současně přihlížet na hodnocení všech tří řádků, veškerých částí tak jak páteř je jeden ucelený
systém.
Často nám klienti dávají tuto otázku: «Bolí mě
často záda, proč je tedy v rofogramu hodnocení
normální?» Proto, protože ne každá bolest zad
je spojena se stavem páteře. Často přijde k lékaři
pacient s bolestí zad a výsledky analýz, rentgenu
a dokonce i tomografu nevykazují patologii. Ale
záda bolí. Proč? Velká část bolestí zad je zaořičiněna svalovou spasmou a k páteři nemá žádný
vztah. Pokud si na bolesti zad stěžuje člověk s
«dvojkou» na stresu je pravděpodobné, že bolest
má psychogenní příčiny.

Nezapomínejte, že bývá pravidlem - klienti se
sníženým funkcionálem páteře vyžadují aplikátory s jehličkami a rozumí se stálou ROFES kontrolu.

Průdušky
Ponoříme se na chvíli do anatomie a fyziologie
dýchacích cest k lepšímu pochopení, jaké sdělení
nám dává hodnocení u průdušek.
Základní funkce průdušek – přivést vzduch
k plicní tkáni, kde probíhá výměna plynů, krev
se obohacuje kyslíkem a zbavuje se kysličníku
uhličitého. Než se vzduch dostane do průduček
prochází nosními cestami, hrtanem, průdušnicí a
ta se dělí na dvě hlavní průdušky. Potom se průdušky větví na velké, střední, malé a nakonec na
nejmenší, které jsou přímo u plicní tkáně.
Narušená funkce průdušek například při chronické obstrukční nemoci plic (tak nazýváme «nemoci kuřáků») vedou k plicní nedostatečnosti,
edému plic a v důsledku toho ke smrti. Průřez
průdušek zalepených tabákovým dehtem se
zmenšuje a nejvíce zasaženy jsou bronchioly –
nejmenší části průdušek.
Nestačí přivádět vzduch a člověk se stává závislým na dotování kyslíkem z kyslíkové bomby.
Pokud klient včas přestane s kouřením, může se
zastavit průběh nemoci a ochránit zdraví. Snížení
ukazatelů průdušek na rofogramu může posloužit vhodným argumentem aby kuřák přestal s
kouřením.
Je zajímavé, že u zdravých kuřáků vykouřená
cigareta zhoršuje rofogram průdušek. Funkcionál obyčejně přitom spadne do trojky. U dlouholetých kuřáků se objevuje paradoxní reakce
- po vykouřené cigaretě se hodnocení průdušek
zlepší. Je to spojené s tím, že u zkušeného kuřáka je plně paralyzován reflex odkašlávání. Bez cigarety nejsou jeho průdušky schopny plnit svoji
druhou funkci a tou je vyvedení hlenu, prachu
www.rofes.eu
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a produktů hoření tabáku, které se shromažďují v
plicích. Nekuřák vdechne zaprášený vzduch a odkašle si, kuřák aby si odkašlal potřebuje cigaretu.
Je to i jedna z příčin proč kuřák pociťuje nepokoj
když si nějakou dobu nezakouří. Zlepšené hodnocení průdušek po vykouřené cigaretě hovoří
o výrazném nikotinizmu a je krajně znepokojující
informací, zdraví klienta je ve vážném ohrožení.
Tedy pokud vidíme snížené hodnocení průdušek do trojky, ptejme se, zda klient kouří. Pokud
kladně odpoví, ukažte mu hodnocení a sdělte, že
kouření se vážným způsobem podepsalo na stavu jeho zdraví – na průduškovém kmenu.
Snížené hodnocení průdušek vykazují po
skončené pracovní směně i zaměstnanci škodlivých provozů, kteří nepoužívají osobní ochranné
pomůcky (roušku, respirátor).
Tedy, otázky při sníženém
hodnocení průdušek:
yy Kouříte?
yy Nemáte bronchiální astma?
yy Máte nyní kašel a netrpěli jste v minulém
týdnu onemocněním z nachlazení?

Je nutné zdůraznit, že bronchiální astma mimo
záchvaty nevykazuje na rofogramu změny. Kromě občas snížené energetické rezervy průdušek
až do trojky. U těch astmatiků kteří mají stále již
narušené dýchání se ukazuje snížení funkcionálu
i rezervy průdušek. Také i u nemocných bromchiálním astmatem v akutním průběhu nemoci se
snižují ukazatele imunitního systému.
Ptají se nás často – proč u kašlajícího člověka
jsou hodnocení průdušek v normě? To skutečně
bývá – kašle a výsledky rofogramu ohledně průdušek jsou dobré. Je to spojené s tím, že příčina
kašle nemusí být skryta jen v průduškách. Častěji
kašel přichází s narušením funkce jícnu, hltanu,
průdušnice a toto my, bohužel zatím na rofogramu nezaznamenáme. V podstatě při kašli nám
rofogram pomáhá pochopit: «spustil» se problém
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níže do průdušek, nebo je zatím na více – méně
«bezpečném» místě horních cest dýchacích. Průdušky – to je mnohem těžší onemocnění nežli
řekněme laryngitida a nevěnovat se průduškám
bývá počátkem větších problémů.

Plíce
Funkce plic – výměna plynů mezi krví a okolním vzduchem. V plicní tkáni protkané kapilárami
hemoglobin opouští kysličník uhličitý a krev se
obohacuje o vdechovaný kyslík.
Proto hodnocení funkcionálu plic nám ukazuje jak se plíce vyrovnávají s nasycením krve
kyslíkem. Dobrý funkcionál krve se může udržet
i při malých, ohniskových pneumoniích, které nemají větší vliv na práci dýchacího systému. Proto
hlavním ukazatelem našeho hodnocení stavu plic

je rezerva. Pokud rezerva je snížena zbystříme, které se dostaly do organismu zevnitř i z okolního
může zde být problém. Nejprve se zeptejte klien- prostředí. Ale funkcí jater je mnohem více. Jsou
ta, zda před testem neměl velké zatížení. Napří- «hlavní laboratoří organismu». Zde se eliminují
klad zda k Vám nepřiběhl z daleka. Pokud přiběhl škodliviny, metabolizují některá léčiva, která průje snížené hodnocení rezervy plic pochopitelné. chodem přes játra se aktivizují, syntetizuje se zde
glukóza, skladují se zde
Pokud šel klidně je třeba
mnohé vitamíny, shrose zamyslet.
mažďuje se zde glukoMimochodem, zkuste
si sami provést rofogram
Játra spolu se žlučníkem sestavují tak gen - hlavní zdroj rychlé
v sedu na židli kdy se sil- zvaný hepatobiliární systém, který se vy- a mobilní energie. Játra
ně shrbíte nad stolem. hodnocuje v řádce «Játra» rofogramu. To mimo jiné syntetizují
Funkcionál plic Vám znamená, že pokud vidíme hodnocení jater hormony a fermenty,
spadne mejméně o bod. musíme to přijímat jako hodnocení všech které zabezpečují tráveTo je důkazem toho, jak funkcí jater, včetně funkce přispívající k ní a dodává je prostřednictvím žlučovodů do
je důležité správné drže- trávení potravy.
dvanácterníku.
ní těla pro normákní činJátra spolu se žlučnínost dýchacích orgánů.
kem sestavují tak zvaný
U kuřáků po vykouřené cigaretě funkcionál plic také spadne ale brzy hepatobiliární systém, který se vyhodnocuje v
se vzchopí. Je to spojeno i s dráždivým působe- řádce «Játra» rofogramu. To znamená, že pokud
ním tabákového dýmu na plicní tkáň a s krátko- vidíme hodnocení jater musíme to přijímat jako
hodnocení všech funkcí jater, včetně funkce přidobou otravou produkty hoření.
Oxygenace (nasycení kyslíkem) krve se během spívající k trávení potravy.
Pokud se objeví snížené hodnocení funkcionákouření značně snižuje. To je možné zaznamenat
s pomocí pusoximetru (má ho každý automobil lu nebo rezervy jater, zeptejte se klienta zda si je
záchranky) a také i spomocí ROFOSu, který brzy vědom svých problémů s játry. Možná Vám sdělí
že má žlučníkové kameny nebo chronickou hebude v každé rodině.
Tedy – pokud plíce «upadly» na dvojku ohled- patitidu (která je v dnešní době poměrně častá).
ně rezervy, hledejte chronický problém. Snížení Pokud klient nic o svých problémech s játry neví
funkcionálu je obvykle způsobeno přechodným a a pokud necítí bolest v oblasti jater (bolest v obdočasným vlivem (cigareta), nebo nepohodlnou lasti jater je obvykle spojena se žlučníkem) a popozicí při držení těla s tlakem na hrudní koš nebo kud hodnocení není příliš nízké, musíme podpořit
natolik zanedbaným onemocněním plic, že je to především detoxikační funkci jater.
Je důležité pochopit, že funkcionál často strázřejmé i bez ROFOSu.
dá od problémů s žlučníkem nebo od onemocnění tkáně jater. Například při cirhóze jater je funkcionál krajně nízký, při opistorchóze poněkud snížen. Rezerva padá při zvýšeném zatížení orgánu,
například při přejídání se tučnou krmí, alkoholem
nebo při virovém onemocnění v jeho raném stádiu.
Játra – to je «multiprofilový» orgán. Obyčejně
Vzhledem k různorodosti onemocnění postikdyž vzpomínáne funkci jater máme na mysli je- hujících hepatobiliární systém určit ani předponom jejich roli při zneškodňování různých toxinů, kládat diagnózu s pomocí ROFESu není možné. Je

Játra
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Dvojky a jedničky v rofogramu jater vidíme
zřídka, takoví pacienti se i bez ROFOSu většinou
nacházejí už v nemocnici. Naším cílem je najít a
chránit ty, u kterých se problémy začínají projevovat.
Nezapomínejme, že játra jsou životně důležitým
orgánem a od jejich stavu závisí velmi mnohé.

Žaludek
příliš velká pravděpodobnost chybného posouzení. Ale v případech kdy je u klienta systematicky
a opakovaně snížen funkcionál jater je to důvod k
návštěvě gastroenterologa. Pokud není gastroenterolog dostupný je nutné provést biochemickou
analýzu krve s zacílením na činnost jater a s výsledky navštívit jakéhokoliv lékaře. Pokud se rezerva nezvedne nad trojku doporučíme klientovi
biodoplňky podporující činnost jater. Pokud při
dobrých hodnotách funkcionálu je rezerva stále
nízká na dvojce nebo jedničce – nutno provést
analýzu na přítomnost virové hepatitidy.
Algoritmus konzultace je tedy takový: při žluté
barvě v hodnocení jater se ptáme o jakých problémech se svými játry klient ví a kdy naposledy
pil alkohol nebo jiné pro játra škodlivé látky. Pokud jsou klientovi problémy známy – dobře. Pokud včera pozřel nejakou těžce stravitelnou krmi
nebo látky játrům škodící – rofogram je třeba
opakovat později. Pokud je odpověď na otázku»ne» - pokračujeme v posuzování:
3(2)-4(3) – vysvětlíme že rofogram vyvolává
znepokojení a je nutné ji opakovat a při stejných
hodnotách opakovaného rofogramu navštívit
gastroenterologa;
4-2 – pokud se takovýto výsledek objeví při
opakovaných rofogramách je nutné provést analýzu na přítomnost virové hepatitidy;
5(4)-3 – doporučujeme potravinové doplňky
zlepšující činnost jater.
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Když analyzujeme rofogram žaludku je třeba
mít na paměti, že je to orgán jehož funkcionál se
může rychle zhoršovat a také rychle obnovit a to
pod vlivem různých příčin. Na funkcionál žaludku má rychlý a silný vliv stres, «agresivní» pokrm,
sycené nápoje zvláště alkoholové – šampaňské.
Vždy při sníženém funkcionálu žaludku pohleďte na údaj hodnocení stresu.Má-li stres za jedna
nebo dvě, tehdy nízké hodnocení žaludku může
mít příčinu ve stresu. Také se ptejte klienta co jedl
a pil v posledních pár hodinách. Pokud nic agresivního v posledních hodinách nepozřel, upřesníme zda má povědomí o svých problémech se
žaludkem, bolesti nebo pálení žáhy. Je pravidlem,
že funkcionál žaludku padá tehdy, když už se objevují nějaké symptomy onemocnění.Žaludek
rychle ukáže svému majiteli, že má narušenou
fumkci. Pokud nemoc je na začátku, věc se omezí
na trvalé snížení rezervy.
Tedy, následují tři důležité otázky
při sníženém funkcionálu žaludku:
yy Nepozřeli jste v během posledních dvou
hodin «agresivní» pokrm, sycené nápoje,
nebyl jste stresován?
yy Náte nějaké onemocnění žaludku?
yy Nepociťovali jste v poslední době bolesti v
oblasti žaludku, pálení žáhy?

Pokud je rezerva na trojce a níže poradíme
klientovi aby se zdravěji a racionálněji stravoval.
Pokud je tento stav v hodnocení i při opakovaných měřeních (a pokud nejsou přítomny jiné vlivy – stres, nevhodná strava, alkohol) je na místě
konzultace u gastroenterologa.Včasný příjem potravinových doplňků ke zlepšení funkce žaludku
může předejít tomu, aby pád rezervy přešel do
pádu funkcionálu a předejít rozvoji onemocnění.
Při snížené rezervě žaludku klienta na tento
fakt upozorněte a doporučte mu zdravější stravovací návyky a biologicky aktivní doplňky stravy.
Velmi důležité: v případě kdy játra, žaludek a
slinivka (a někdy i tlusté střevo) zároveň ukazují
na snížení rezervy a i funkcionálu – to hovoří o
vážných nesrovnalostech v zažívacím traktu. Vždy
posuzujte zároveň a společně ukazatele žaludku,
jater a slinivky břišní.

Tlusté střevo
Stav tlustého střeva dohromady s hodnocením slinivky břišní, jater a žaludku odrážejí kvalitu
činnosti zažívacího traktu v celém. V tomto střevě
končí zpracování potravy. Zde se syntetizuje vitamín K, vitamíny skupiny B, končí vstřebávání bílkovin a ze zbylé masy se odlučuje přebytek vody
a poté dochází k hutnění stolice.
Narušení činnosti tlustého střeva bývá časté.
Potrava v současné době je chudá na vlákninu,
buničinu a nestravitelné části, které jsou předpokladem správné perilastiky tlustého střeva. Tak
vzniká narušení motoriky, které se projeví jako zácpa nebo řidčeji průjmem. Narušení motoriky má
za následek narušení syntézy vitamínů a neúplné
osvojení bílkovin.
Pro člověka vlasnícího ROFES je důležité při
měřeních zpozorovat okamžik kdy vzniká snížení
rezervy tlustého střeva do trojky. Pokud to bude
probíhat alespoň při dvou měřeních je dobré do-

plnit do stravy více buničiny a vlákniny. Pokud
je rezerva trvale snížena na dvojku doporučte
návštěvu gastroenterologa bez ohledu na hodnoty funkcionálu. Ranná stádia novotvarů tlustého střeva se vyznačují jenom snížením rezervy.
Nelekejte klienta slovem «rakovina» (toto slovo
nejlépe vůbec nevyslovovat) ale vždy mějte na
zřeteli, že onkologická onemocnění tlustého střeva zejména ve věku po padesátce jsou poměrně
častým jevem.
Snížení funkcionálu tlustého střeva (kdy hodnocení se jeví jako 3-4, 2-3, 3-2) vidíme u osob trpících zjevným narušením motoriky tlustého střeva. Pokud takové snížení není provázeno pocitem
bolesti obyčejně stačí doplnit do stravy vlákninu.
Při správném stavu stolice si zlepšíme i náladu,
pociťujeme přiliv sil a pohody.

Slinivka břišní
Slinivka břišní je zároveň žlázou s vnitřní i vnější sekrecí. Produkuje inzulín a glukagen a ty se
účastní štěpení glukózy a také pomáhá zpracovávat bílkoviny, tuky a uhlovodíky ve dvanácterníku,
vytváří se proteáza, lipiáza a alfa-amiláza. Slinivka
www.rofes.eu
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břišní pracuje usilovně – jenom pankreatické te- že ROFOS «vidí» hladový žaludek a sdělte, že se
kutiny vytvoří asi dva litry každý den. Přebytek není potřeba této dvojky obávat. Pokud člověk
cukru a tuků v potravě přetěžují slinivku a to ji činí odpoví že před hodinou či dvěma hodinami jedl,
zranitelnou. Každoročně roste nemocnost diabe- tehdy nás dvojka musí znepokojit. Je to výstražný
tem, mnozí lidé trpí fermentativní nedosttečností signál, který svědčí o možné fermentativní nedoslinivky břišní a pankreatiridami. Častý příjem al- statečnosti. Rofogram je třeba opakovat při sytém
koholu – tim také trpí slinivka břišní.
žaludku a pokud hodnocení typu 4-2 (3) přetrváVětšina nemocí slinivky břišní se rozvíjí pomalu vá, kategoricky doporučte šetřící dietu. K tomu
a nepozorovaně. Zvláště zákeřný je insulinnezá- se nejlépe hodí tak zvaný «Stůl č.9» - známá divislý diabet, který se může vytvářet po celé roky eta doporučovaná lékaři při onemocnění slinivky
a způsobovat cévní komplikace ještě do toho, než břišní. A – rozumí se, stoji za to pomoci člověku
se objeví první symptomy. Lidé kteří nesledují biologickými doplňky stravy.
cukr ve své krvi riskují
Pokud
hodnocení
setkání s životu nebezbude 3(2)-2 to je důkaz
pečnými stavy – jako je
toho, že trpí nejen vnější
Začneme zajímavým faktem. Rofodiabetické kóma, které
sekrece slinivky (tvorba
gram štítné žlázy nám umožní určit hlafermentů ke zpracovávzniká náhle během dá
dovějícího člověka. Pokud hodnocení je:
ní stravy) a zřejmě jsou
se říci pociťově dobrého
5(4)-2 je vysoce pravděpodobné že je před
zde i problémy se synzdravotního stavu.
vámi člověk s pocity hladu. Od hladovění
tézpu inzulínu. Zeptejte
ROFES je nezaměnirezerva slinivky břišní padá a to poměrně
se zda klient ví o problételným prostředkem pro
silně – do dvojky.
mech se svojí slinivkou.
monitoring stavu slinivNení vyloučeno že se už
ky břišní. Pomáhá zjistit
v této záležitosti léčí.
narušení její činnosti
Pokud klient o problémech neví, zeptejte se
dlouho před vznikem symptomů. Mimochodem,
během prvních měsíců používání ROFESu okolo jakou má stolici, zda ho po jíddle nebolí břicho.
čtyřiceti lidem bylo doporučeno nechat se vyše- Pamatujte na to, že někteří pacienti (není jich
třit lékařem ohledně funkce slinivky břišní a mi- mnoho) mohou odmítavě odpovědět na otázku
nimálně tři z nich byli hospitalizováni přo zjištění o symptomech bez ohledu na skutečnost, že je
nebezpečné urovně cukru v krvi. Pokud by nepro- mají. Lidé ne vždy rádi přiznají problém. No nic,
šli testováním na ROFESu, je pravděpodobné že k hlavně že kliet přijal informaci na vědomí.
lékaři by se dostavili až v mnohem horšim stavu.
Zajímavě vypadá rofogram slinivky břišní u paDíky ROFESu je možno objevit jak těžké naru- cientů s diabetem, kteří přijímají injekce inzulínu.
šení činnosti slinivky, tak i počáteční stavy, které Mají, pokud inzulín je náležitě dávkován, hodnoje možné upravit dietou nebo biologickými do- cení 5-2. Tedy – funkcionál vypadá výtečně a rezerva je stejně nízko.
plňky stravy.
Také stejně zajímavě vypadá rofogram po maZačneme zajímavým faktem. Rofogram štítné
žlázy nám umožní určit hladovějícího člověka. lých kancelářských oslavách s upotřebením šamPokud hodnocení je: 5(4)-2 je vysoce pravdě- pańského a dortíků Po takovém úderu slinivce
podobné že je před vámi člověk s pocity hladu. hodnocení může spadnout na 2-2.Jsou známy
Od hladovění rezerva slinivky břišní padá a to případy, kdy po pozření ďábelské směsi «Šampaň
poměrně silně – do dvojky. Proto při takovém a dort» se lidé ocitli na chirurgii s akutní pankreahodnocení první otázku směrujte takto: «Nemáte titidou. Samozřejmě – jedná se o osoby se značně
hlad?» pokud odpoví že ano, prostě mu řekněte, oslabenou žlázou ale i zdravý člověk má po takové
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trávící agresi hodnocení hodně nízko a ne hned
se obnoví k normálu.Prosíme naše přátele neexperimentovat příliš se šampaňským a dortem za
účelem zjištění jak to zacvičí s jejich rofogramem.
Takové experimenty jsou nelidské. Šampaňské se
zajídá nejlépe ovocem. Šetřte si svoji slinivku, je
příliš zranitekná.

Štítná žláza
Štítná žláza taky často silně trpí. Produkuje nejdůležitější hormóny – thyroxin a trijodthyroxin a
také kalcitonin. Nedostatek thyroxinu v dětství
způsobuje kreténismus a v dospělosti – vede k
celé řadě symptomů jako je ospalost, zhoršení
paměti, to jsou jen ty nejlehčí.A proč trpí štítná
žláza? Protože často nemá «surovinu» pro výrobu thyeroidních hormonů. Prakticky celé území
bývalého SSSR (s řídkými výjimkami) je jododeficitní zónou. Nedostatek jódu v pitné vodě a
potravě. Přirozený závěr - «dokrmovat štítnou
žlázu» jódem v podobě potravinových doplňků.
Potravinové doplňky s obsahem jódu potřebuje
v podstatě téměř každý člověk. Najít lidi s tímto
deficitem s pomocí ROFESu je lehké.

Štítná žláza s typickým jódovým deficitem vypadá na rofogramu takto: 4-3. Zjevný deficit jódu.
Pokud uděláme několik rofogramů během celého
dne od rána do večera zaznamenáme postupné
snižování hodnocení funkcionálu štítné žlázy:
ráno – 4-3, ve dne 3-3, a večer může spadnout na
2-3. Takový «žebříček» je charakteristický pro starší osoby. Pro ně je nedostatek jódu nebezpečný
stejně jako u dětí. Takový «žebřík dolů» se u nich
objevuje proto, že vrchol činnosti štítné žlázy je
ráno. Tedy – ráno štítná žláza tak nějak ještě koná
co má (čtyřka). K obědu už spadne na trojku. Takovému klientovi musíte neprodleně vysvětlit
nebezpečnost deficitu jódu. Vysvětlete mu, že
dokonce konzumace sušemého nebo konzervovaného mořského zelí ho neochrání. Mořské zelí
si udrží své kvality pokud je zcela čerstvé, nebo
když bylo farmakologicky přepracováno na zvýšení koncentrace jódu. Je lépe přijímat speciální
jódové biopreparáty. Kontraindikace při jejich
užívání jsou velni žřídkavé a klient určitě sám zná
takové onemocnění kdy se nesmí užívat jód.
Bohužel, ne každý klient je si vědom, že jódový
roztok používaný k desinfekci pokožky – tedy určený pro vnější použití nelze užívat vnitřně. Byly i
smrtelné otravy. Přesvěčte se, zda klient chápe o
jakém jódu jde řeč.
Také často vidíme hodnocení štítné žlázy
3-2,2-2. To je zřejmě neléčená hypothyreáza, často s uzlinami. Jednotku v hodnocení štítné žlázy
spatřujeme u silně nemocných, kteří už i tak vědí
o svých problémech.
Je důležité vědět, že pokud je štítná žláza úplně
amputována a klient dostává hormony v tabletkách – tehdy funkcionál štítné žlázy musí být výborný.Není orgán – není problém. ROFOS nedostává výstražné signály od žlázy a její funkci plně
nahradily tabletky. Proto funkcionál na výbornou
a rezerva špatná. Pokud při vyjmuté štítné žláze
funkcionál padá - pacient si nevzal tabletky nebo
má nedostatečnou dávlu thyroxinu. Bohužel někteří pacienti s předepdaným užíváním tabletek
je považují za škodlivé a jejich příjem omezují a
sobě sami škodí.
www.rofes.eu
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Tedy – příklady hodnocení.
5-5,4-4 – vše je skvělé nebo velmi dobré;
4-3 – asi zřejmě deficit jódu. Jsou potřebné jódové doplňky;
3(2) – 3(2) – zřejmě zanedbaná hypothyeróza,
nutná konzultace u endokrinologa. Někdy se takto projeví autoimunitní proces v štítné žláze ale
je to řídký případ. Kromě toho – své autoimunitní nemoci klienti znají.Je těžké je nezpozorovat a
poté ihned následuje návštěva lékaře.
1(2)-1 – ihned k lékaři. Takové hodnocení svědčí o velni oslabeném a nemocném organismu.

Nadledvinky
Završují «endokrinní triádu» v rofogramu. Jedná se také o žlázy s vnitřní sekrecí, které vylučují
celou řadu důležitých hormonů mezi které řadíme – adrenalin a noradrenalin a také glukokorti-
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koidní hormony. Jsou řízeny nervovým systémem
a při stresu vylučují do krve «hormony stresu»,
především adrenalin.
V rámci této brožury není možné vyčíslit veškeré procesy v organismu, které ovlivňují hormony
nadledvinek. Zůstaneme u tvrzení, že normální
fungování nadledvinek je podmínkou udržení si
dobrého zdraví a životní pohody.
Pokud vidíme snížené hodnoty nadledvinek,
například hodnotu 3-3, zeptáme se klienta zda
dnes dobře spal a vůbec jak se cítí. Ke shromažďování rezervy nadledvinek dochází v noci. A pokud
člověk v noci nespal poznáme to na rofogramu.
Je třeba zdůraznit, že denní spánek nepomáhá
obnově rezervy nadledvinek. Nadledvinky »odpočívají» jenom během snu a ve tmě. Pokud přes
víčka do očí prosvítá světlo nadledvinky přechází
do «deního» režimu a jejich funkcionál se nezvyšuje. Pokud klient pracuje v noci a ve dne spí doporučme mu spát v zateměné místnosti nebo se
zakrýtím očí. Tím se «ošálí» nadledvinky a oni si
odpočinou, doplní rezervy.
Tedy – pokud klient v noci nespal, ukážeme
mu smížení rofogramu nadledvinek a nečiníme
zvláštní závěry. Pokud je funkcionál i rezerva
nadledvinek snížena a klient tvrdí že spal dobře
opakujte rofogram a polud se nízké hodnocení
nezměnilo musíme se na nadledvinky zaměřit. A
určitě je podpořit biopreparáty.
U lidí trpících nespavostí a poruchami spánku
jsou nadledvinky narušené vždy. Pokud nevyřešíme problémy se spaním, nehneme ani s nadledvinkami. Problémy nadledvinek táhnou za sebou
řadu dalších zdravotních potíží které neodstraníme pokud nenaladíme spánek.
Chronický stres vede k pustošení nadledvinek,
stále je nutí tvořit hormony stresu. Proto pokud
vidíme nízké hodnocení stresu i nadledvinek, řešme především v prvé řadě stres. A zase – zlepšit
noční spánek.
A nyní zhodnotíme endokrinní triádu jako celek
Nadledvinky spolu se štítnou žlázou a slinivkou břišní tvoří soubor tak zvané «endokrinní

trády». Je to specifický
Hodnotit stav ledvin
ROFESův termín, který
dle rofogramu můžeme
Nadledvinky spolu se štítnou žlázou a
se jinde v lékařství neaž poté, kdy jsme si uděpoužívá. Existuje pravi- slinivkou břišní tvoří soubor tak zvané «en- lali jasno ohledně pitního
dlo, které hlásí: «Pokud dokrinní trády». Je to specifický ROFESův režimu klienta. Pokud kliv endokrinní trádě není termín, který se jinde v lékařství nepoužívá. ent za celý den vypil pár
ani jedna «zelená» to
skleniček vody – prostě
jest kladné hodnocení –
mu ukažte snížené hodklient musí na odběr krve k vyloučení diabetu».
noty ohledně činnosti ledvin a navrhněte mu
Jak naše praxe ověřila – při snížené endokrin- opakovat rofogram za půl hodiny až se napije
ní trádě má osm z deseti klientů zvýšený cukr v vody.
krvi. Antirekord náleží obyvatelce Jekatěrinburgu
Je pravidlem, že problémy s ledvinami začínají
u které po testování ROFESem a odeslání k lékaři z trvalého snížení rezervy. Kdy v průběhu opakobyl zjištěn cukr v krvi 21 mmol/litr při hraničním vaných měření rezerva ledvin nepřekročí trojku a
limitu – 6 mmol/l. Při 17-18 mmol/l někteří lidé už jen občas vyskočí na čtyřku. To je situace, kdy můupadnou do kómatu. Proto se se vší vážností za- žeme řešit situaci pomocí «ledvinových» biopreobírejte «žlutou» endokrinní triádou a přesvěčte parátů a též normalizací pitného režimu. Pokud
při snížené rezervě často vidíme i snížený funkciklienta k odběru krve.
onál, ledviny je třeba vyšetřit. Alespoň na obecnou analýzu moči, zjistit stav bílkovin, leukocytů,
urina, oksaláty.
Třeba říci, že ledvinové kameny ne vždy způsobí snížení funkcionálu ledvin.To bývá pouze při
velkých kamenech, kdy se narušuje vylučovací
funkce ledvin, nebo při ledvinové kolice.
Hlavní funkcí ledvin je vylučování. Ledviny
vylučují z organismu přebytky vody, solí a také
mnohé chemikálie, které nejsou pro organismus
potřebné. Vše se vylučuje v podobě tekutiny, tedy
ledviny ke své normální činnosti vyžadují dostatek vody. Nedostatek tekutin se ihned zaznamená na rofogramu. A proto se při konzultaci když
uvidíme snížené hodnocení ledvin ptejme sebe
i klienta – mají jeho ledviny dostatek vody? Například přijedou na dovolenou do teplých krajů a
téměř všichni Rusové vykazují snížené hodnocení
rofogramu ledvin.Ztrácí mnoho vody pocením a
pijí tolik kolik byli zvyklí doma kde není tak horko
a to je málo.
Proto se nedivte, že zdravé ledviny při nedodržení pitného režimu spadnou na trojku.
Zeptejte se klienta kolik přijímá tekutin s přihlédnutím k okolnostem a teplotě vzduchu při
konzultaci.

Ledviny

www.rofes.eu
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Pokud chybí jedna ledvina (např.pokud je odo- projevovat méně zřejmé problémy s močovým
perována) snižuje funkcionál a rezervu pouze v prv- měchýřem. Průchod moči močovým kanálem se
ních měsících po operaci.Poté zbylá ledvina přebere narušuje. V močovém měchýři zůstává zadržovafunkce ledviny odstraněné a hodnocení se vrací k ná moč a stěny měchýře se roztahují, začínají zánormě. Pokud se to nestalo
nětlivé procesy. I tyto
během půl roku – znamená
problémy vidíme na
to že i druhá ledvina strádá.
rofogramu.
Pokud
Mějme na paměti, že po čtyřicítce muž
Je užitečné také vědět,
padesátiletý muž má
musí absolvovat každoročně analýzu krve
že u začínajících kuřáků rohodnocení
3(2)-4(5)
na PSA – prostato-specifický-antigen, který
fogram ledvin padá po vyohledně
močového
je markerem rakoviny prostaty. Také muž
kouřené cigaretě. Je to spoměchýře a u prostaty
musí absolvovat profylaktické vyšetření u
jeno se spasmou a poruše5-4 nebo 4-4, první co
urologa k vyloučení začátku NHPZ.
ním zásobování ledvin krví.
nám přijde na mysl –
Je to vhodný argument jak
nezhoubná hyperplapřesvědčit klienta aby přestal kouřit.
zie. A klient musí neprodleně k urologovi. Dohnat
Tedy – snížená rezerva ledvin (hodnocení 5(4)-3, muže k urologovi je těžké ale nutné. Mějme na
4-2 – důvod pro doporučení biologicky aktivních paměti, že po čtyřicítce muž musí absolvovat každoplňků stravy. Trvalé snížení funkcionálu – důvod doročně analýzu krve na PSA – prostato-specificpro lékařské vyšetření.
ký-antigen, který je markerem rakoviny prostaty.
Také muž musí absolvovat profylaktické vyšetření
u urologa k vyloučení začátku NHPZ. Pokud klient
tyto pravidla dodržuje, rofogram ho neudiví – i
tak je se stavem věcí obeznámen. Ale jestli objevíme «upadlý» močový měchýř a přesvědčíme ho
k návštěvě lékaře – zbavíme ho možných dalších
vážných zdravotních problémů.
U mladých mužů se snížení rofogramu močoDosud jsme probírali orgány a systémy společné pro muže i ženy. Nyní posoudíme systém mo- vého měchýře vyskytuje zřídka. Ale snížení ročových cest a musíme se z pochopitelných příčin fogramu močového měchýře a předstojné žlázy
často najdeme u vášnivých rybářů. Dlouhý pobyt
věnovat zvlášť mužům i ženám.
Začneme močovými cestami mužů. Na rofo- bez pohybu v chladném prostředí se negativně
gramu je to znázorněno močovým měchýřem odráží na stavu močového systému.Méně často
a předstojnou žlázou. Posuzovat tyto dva řádky se snížení rofogramu močového měchýře a předmusíme společně. Zejména u mužů starších pa- stojné žlázy vyskytuje u profesionálních řidičů a
desáti let.Jak je známo, dobrá polovina mužů nad pilotů.n
Snížení rezervy prostaty (bez snížení rofograpadesát let trpí nezhoubnou hyperplazií předstojné žlázy (NHPZ), která se také chybně nazývá mu močového měchýře) je charakteristické u relativně mladých mužů s nepravidelným pohlavním
adenom prostaty.
S postupujícím věkem procento mužů s NHPZ životem a při sedavé pracovní činnosti. Sami chároste. Je to tím, že předstojná žláza se s časem pete, co je tředa jim v takovém případě doporučit.
V mládí snížení funkcionálu předstojné žlázy větsnaží zlepšit svoji uhasínající funkci a roste. Přitom stlačuje močový kanál a dokonce ho může šinou znamená problémy zánětlivého charakteru.
zcela přerušit a tehdy dojde k akutnímu zadr- Zde neuškodí návštěva urologa a doporučení bižování moči. Ale už dlouho před tím se začínají opreparátů, které podporují činnost této sféry.

Močový měchýř
a předstojná žláza
u mužů
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Nelze opominout jeden důležitý etický moment: ne vždy
máme možnost konzultovat klientku
beze svědků. U hodnocení pohlavního systému zohledněte, že veřejné
posuzování těcho výsledků může být
nepříjemné jak ženě, tak i muži. Proto
prostě dejte klientovi nahlédnout na
hodnocení a neupozorňujte na tyto
záležitosti okolí. Mimochodem, pokud jsou u mužů výsledky hodnocení
předstojné žlázy 5-5, můžete jim i veřejně poblahopřát.

Močový
měchýř u žen
Na rozdíl od mužů, kde většinou neobjevíme cysty mají ženy často problémy se zánětlivými procesy močového měchýře.
Snížené hodnocení rofogramu nám v tomto případě může ukazovat na chronické zánětlivé procesy močového měchýře. Nejdříve
se objeví snížení funkcionálu. V dnešní době,
kdy cistózu léčí ženy často domácí léčbou,
bez lékaře a kupují sami antibiotka – chronický proces bývá častý. Proto při sníženém
funkcionálu močového měchýře doporučte
ženě bioprodukty stimulující močové cesty.
Snížení funkcionálu nám také může ukazovat na kameny v močových cestách. Průchod
písku a malých kaménků přes močový měchýř bývá častý u starších žen. Je to výstraha možných problémů souvisejících s věkem
a močovými cestami způsobených zejména
hormonálními změnami. Pokud u starší dámy
spadl rofogram močového měchýře, doporučte «ženské» bioprodukty užívané v období «třetího» věku a také urologické doplňky
stravy.

Děloha
a děložní cesty
Při hodnocení dělohy a děložních cest mějmě na zřeteli, že v případech kdy jsou děloha
nebo děložní cesty odstraněny, bude hodnocení funkcionálu výtečné. Zde platí to samé
pravidlo co i u štítné žlázy - «není orgán, není
problém». Pokud při odstraněné děloze a děložních cestách funkcionál spadl na trojku a
i níže, tehdy děloha nebyla odstraněna zcela
(nyní často odoperují jen část dělohy) nebo je
zde zánětlivý proces na místě odstraněného
orgánu. Přihlédněte k tomu při konzultaci.
Uvidíte-li sníženou rezervu pohlavního
systému starších žen, můžete si říci, že je to
normální.Reprodukční funkce skončila – tedy
není nutná rezerva. Ve skutečnosti ROFES
hodnotí vždy s přihlédnutím k věku klientky.
A když se objeví v hodnocení dvojky a trojky
při rezervě dělohy a děložních cest u žen «třetího věku», doporučte jim «ženské» bioprodukty doporučované k použití při menopauze a postmenopauze.
Ještě jednou připomínáme, že první testování a kvalitní následná konzultace jsou klíčem k navázání pevných vztahů s klientem.
Klient, který si po takové konzultaci pořídí
ROFES se, jak bývá pravidlem, stává Vaším
stálým klientem a Vy se stáváte jeho důvěrníkem na cestě zdravého životního stylu.

www.rofes.eu
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KAPITOLA IV

JAK SE PRAVIDELNĚ
STARAT O SVÉ ZDRAVÍ?
Současné přístupy k ochraně a udržování
zdraví vyžadují neustálý dohled nad zdravotním stavem člověka. Zejména proto se v našich
domácnostech objevuje stále více testovacích
souborů a přístrojů. Prvním v řadě je samozřejmě
teploměr, potom následovaly tonometry, glukoměry a nyní se objevují i složitější domácí testy
jako měření úrovně cholesterolu, srážlivosti krve
a také první domácí elektropunkturní test – ROFES.
Jak už bylo řečeno, testování ROFESem se
nemůže omezit na jedno měření, či na měření
několikrát měsíčně. ROFES je určen k pravidelnému, systematickému dohledu za svým zdravím a
zdravím své rodiny.To nám dává příležitost včas
zpozorovat problémy, které posléze mohou vést
k onemocnění, odvrátit nemoc nebo doporučit včasnou návštěvu lékaře. S pomocí ROFESu
můžeme zaregistrovat působení nesprávného
životního stylu na své zdraví, eliminovat zlozvyky
nebo naopak uvidět vliv ozdravné činnosti, jako
je zdravý životní styl a působení biologicky aktivních doplňků stravy.
Registrovat správně výkyvy zdravotního stavu. K tomu je nutné správně nastavit normu –
«bod odečtu» to jest základní stav maximálně
«očištěný» od postranních vlivů. To provedeme
pomocí série ranních měření – tak zvaná «čistá
tendence».
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Jak nastavi «čistou tendenci»?
Čistá tendence je sérií z pěti ranních měření. V
průběhu pěti dnů každé ráno před snídaní, sprchou, čistěním zubů a tak dále – je třeba provést
jedno měření. Jediné co je možné konat před raním měřením je návštěva WC.
Pamatujte – měření bude vypovídající pouze
tehdy, pokud noc prošla normálně. Pokud jste byli
na noční směně, trpěli nespavostí díky hluku od
sousedů, tehdy nezahrnujte toto měření do čisté
tendence. Pokud ale trpíte chronickou nespavostí
a špatně spíte, měření vykonejte bez ohledu na to
jaký byl průběh noci – to měření bude odpovídat
vašemu stavu zdraví.
Tedy máme jedno měření po dobu pěti dnů
a nejdříve se podíváme na to, jaká hodnocení
ohledně každého orgánu převládají a ty vezměte za základ. Oni jsou Vaší výchozí základnou pro
srovnávání veškerých ostatních měření. Proveďte
měření, řekněme po práci a porovnejte ho s čistou tendencí a zjistíte jak se změnil Váš stav ke
konci pracovního dne.
Jaké ještě série měření je vhodné učinit?
Rofogram pracovního dne
Proveďte pět měření v průběhu pracovního
dne a uvidíte jak se mění Váš zdravotní stav během dne. První rofogram hned po probuzení,
následující po příchodu do zaměstnání, před
a po obědě a poslední před odchodem ze zaměstnání domů. Můžete použít i jiný harmonogram. Vy že znáte stresy, doby vytížení a zvlášt-

nosti stravování běhe pracovní činnosti i třeba
dobu rozcvičky, pokud jí v práci máte.
Rofogram tréninkového cyklu
Sportujete, navštěvujete fitnes a podobně?
Tedy je na místě sledování vlivů tréninku a fyzické námahy na stav Vašeho zdraví. Mnozí
profesionální sportovci provádí měření pěti rofogramů během dne. První rofogram hned po
probuzení, následující po prvním treninku, třetí
před druhým treninkem a čtvrtou po druhém
treninku a poslední před spaním.
Je důležité, aby snížení ukazatelů rofogramu,
které se obyčejně ukáže po každém treninku
nebylo patrné ráno. V noci organismus obnoví
své síly.
Jiná situace je u těch osob, které cvičí nebo
navštěvují fitnes. U sportovce při velkém výdeji sil na treninku padá energetická rezerva
systémů (velké zatížení organismu), při kondičním cvičení sledujme, zda zatížení organismu není příliš vysoké.Necvičíme pro rekordy
ale pro zdraví. Proto než odejdete na sportoviště – proveďte první rofogram, druhý před
cvičením další po cvičení a poslední před
spaním. Pokud cvičení «sráží» Vaše rezervy,
snižte zatížení. Neznásilňujte svůj organismus. Není to k ničemu.
Zapamatujte si – jakékoliv vlivy a působení
na organismus může rofogram objevit a zaznamenat. Důležité přitom je správně určit počáteční, průběžné a konečné výsledky měření.

DOSLOV

Vážení přátelé.
Brožura je rozsáhlejší nežli jsme předpokládali. Přesto zdaleka neobsahuje veškeré možnosti
ROFESu. Každý den při práci s ROFESem budete objevovat nové způsoby využití jeho potenciálu.
Možná i takové, které my sami ještě neznáme. Zkoumejte, hledejte, osvojujte si vše nové a podělte
se o své zkušenosti s kolegy.
Vaše vlastní osobní databáze bude přitom vždy bezpečně archivována ve Vašem počitači.
Přejeme Vám mnoho úspěchů a zelený rofogram.
V úctě, autoři

www.rofes.eu
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Před-klinický test funkčního stavu a riziko onemocnění orgánů a tělesných soustav.
Test psycho-emocionálního stavu.
3 minuty

17 orgánů a tělesných soustav

Doba testování není delší než
3 minuty. Frekvence testování
jedné osoby - ne více než
jednou za 20 minut.

Kontrolujte Váš zdravotní stav, stravování,
fyzickou aktivitu, úroveň stresu a vliv
vnějších (škodlivých) faktorů.

S jednoho bodu

Pro celou rodinu

Testuje z biologicky aktivního
bodu na zápěstí. Jednoduše stačí
připojit ROFES k počítači nebo
tablety. Nevyžaduje speciální
vzdělání.

Testování až 7 osob. Výsledky
všech měření jsou uloženy v
osobním profilu.

Co testuje?
•
•
•

Hodnocení celkové úrovně zdraví
Hodnocení psychoemocionálního stavu
17 orgánů a tělesných soustav

Stres

Únava

Neurózy

Krční, hrudní a bederní páteř

Srdce
a cévy

Imunitní
systém

Průdušky

Plíce

Játra

Žaludek

Slinivka břišní

Tlusté střevo

Štítná žláza

Ledviny

Nadledvinky

Močový měchýř

Prostata

Děloha

