
hledal ještě lepší přístup k terapiím, které jsem dělal. Prošel 
jsem si různé kvantové přístupy, které se po světě vyučují. Ob-
jel mnoho kurzů a na jejich teorii jsem si uvědomil, že to, co 
dělám celou dobu ve své praxi, je kvantová terapie, jen jsem to 
neuměl správně pojmenovat. Vždy mi klienti říkali, že jsem 
šikovnější, že mám rychlé výsledky oproti standardní délce 
terapie, a až nyní mi došlo proč.

Co všechno můžeme pomocí 
kvantové terapie změnit?

Záleží, na co se zaměříme. S klienty nejčastěji pracujeme 
se zdravím, ale pracujeme také se vztahy, na upravení rozvoje 
podnikání, zlepšení byznysu nebo sportovních výkonů, ale dá 
se i výrazně zapracovat na duchovním vývoji člověka.

Jak vypadá první terapie, 
kterou klient absolvuje?

Terapie probíhá tak, že se bavíme o tom, co klienta trápí. 
Nejdřív si vysvětlíme princip psychosomatiky, že to, co máme 
ve své hlavě, si tvoříme díky programům a vzorcům, které 
jsme získali v dětství a dospívání a získáváme je stále. Vysvětlí-
me si, proč jsme si vůbec způsobili daný problém v životě, kde 
nám třeba nemoc vznikla. Jakmile najdeme příčinu, vložíme 
do těla kvantovou vlnu, která přepíše matrici neboli tělesný 
vzorec tak, aby k tomu problému již nedošlo, a přenastavíme 
tak vaše tělo. Nejdřív se musí takzvaně vyčistit hlava, pak se 
teprve pracuje přímo na těle. Potřebujeme, aby naše uzdravení 
nebrzdily naše myšlenky a programy.  

Jak dlouho terapie trvá?
První návštěva je nejdelší. Tam to je o tom, že musíme pro-

brat hlavu pořádně. To trvá něco mezi hodinou až čtyřmi, ale 
další návštěvy už jsou rychlejší. Většinou mezi půl hodinou 
a hodinou. Nicméně pro člověka, který se s kvantováním se-
tkává poprvé, je mnohem lepším řešením absolvovat náš pě-
tidenní kurz. Naučí se pracovat sám na sobě a pomoci si sám, 
díky čemuž bude mít výsledky rychlejší. Nepracuje na nich jen 
terapeut jednou za čas, ale on sám každý den. Což je pro něj 
vždy výhodnější, než třeba jednorázová terapie. Ty jsou pak 
dobré pro dolaďování konkrétních problémů a často si takto 
mezi s sebou pomáhají sami absolventi.

Kolik terapií musí klient absolvovat?
To je různé, od jedné návštěvy až po několik týdnů či mě-

síců, zaleží na zdravotním problému. Dělám i byznys koučink, 

který je dlouhodobý v rámci několika měsíců nebo i déle.  
U sportovců v rámci jejich kariéry jdeme postupně k lepším 
výkonům a výsledkům. Postupně rozebíráme, proč to v práci 
nebo sportu nejde, a pokračujeme postupně k výsledku, který 
si s klientem na počátku stanovíme.

Co všechno se u tebe můžeme 
naučit na kurzu Techniky 
Kvantového Doteku Matrixu? 

Principy této metody jsou tak jednoduché, že během pě-
tidenního kurzu je schopný se je naučit kdokoli, kdo má o tuto 
metodu zájem. Po skončení tohoto kurzu navíc každý získá 
ještě šedesátidenní on-line kurz, kde se může dále zdokonalo-
vat. Klient se na kurzu naučí principy kvantové terapie, práci  
s kvantovou vlnou, následně se učí hledání bloků a programů 
v hlavě, které nás nějakým způsobem v našem životě omezují, 
a pak se učí, jak se jich zbavit. Během šedesáti pěti dnů si člo-
věk může zpracovat a upravit život tak, aby žil, jak chce.

Může po kurzu absolvent pracovat jenom 
sám na sobě, nebo i na ostatních?

Kurz je připravený tak, aby člověk mohl pracovat nejen na 
sobě, ale aby mohl pomáhat i svým nejbližším. Pro ty, kteří 
se rozhodnou jít další cestou s kvantovou terapií, je připrave-
no další vzdělání formou nástavbových workshopů a mohou 
také vstoupit do individuálního vzdělávání, kde se lidé školí 
na praktika této metody.

Plánuješ nějaké novinky?
Zakládáme Nadační fond Tady Teď, který propojí západní 

medicínu s tou alternativní. Chceme společně s lékaři pro-
vést výzkum, jak funguje kvantová terapie jako doplněk při 
léčbě závažných onemocnění. Do budoucna bych rád postavil  
i kliniky, kde toto vše bude zastoupeno a vybereme to nejlepší  
z medicíny i všech alternativních metod. 

Co je hlavním důvodem, proč 
bys našim čtenářům doporučil 
pracovat s kvantovou vlnou?

Pokud si chcete nastavit život podle svých představ, to zna-
mená zharmonizovat vztahy nebo najít nový vztah, vyléčit si 
či svým blízkým nemoci a bolístky, vyřešit práci a nebo prostě 
jen žít šťastně a spokojeně, toto je ideální nástroj, pomocí kte-
rého to můžete rychle, jednoduše a hravě dokázat.  

Text: Jana Militká

NAKVANTUJTE 
si svůj život!
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Co je to kvantová terapie?
Kvantová terapie je technika a způsob, 

jakým vnímám realitu a jakým si svou rea-
litu upravuji. Je to propojení všeho, co jsem 
se postupně naučil a poznal, tedy západní 
medicíny, východních přístupů alternativ-
ních medicín a metod, psychosomatiky, 
psychoanalytických přístupů a poznat-
ků kvantové fyziky, které se využívají na 
Západě již od sedmdesátých let. Jedná se  
o využití pohledu na svět, kdy kvantová 
fyzika říká, že svět je tvořen z určitých 
myšlenkových vzorců, a je to způsob, jak 
pracovat s myslí a tu mysl nastavit tak, aby-
chom si život upravili ke své představě.

Jak ses ke kvantové 
terapii dostal?

Díky tomu, že jsem vyrůstal v prostře-
dí východních filozofií a léčitelství, dnes 
můžu zpětně říct, že jsem po ní toužil  
a dělal jsem ji celý život. Kvantový pohled 
na svět není nic nového, jsou to poznatky, 
které jsou tu odpradávna. Využívali jich ša-
mani, různé staré filozofie. Já jsem je pou-
žíval odmalička. V posledních letech jsem 

Jak můžeme pracovat  
s naším vědomím, co to 
vlastně vědomí je a jak 
ho lze přeprogramovat, 

nám prozradil Pavel 
Vondrášek, lektor 

techniky kvantového 
doteku Matrixu.

Já jsem


