
Unikátní metoda spočívá  v 
práci s tzv. kvantovou vlnou a 
nastavením své vlastní mys-
li na to, co skutečně chceme. 
Jinými slovy TKDM by měla 
docílit toho, že pomocí kvanto-
vacích technik a kvantového 
čištění mysli byste měli umět 
přenastavit svůj život v jaké-
koli rovině (ať už zdravotní, 
pracovní či vztahové) tak, aby 
odpovídal tomu, co si přeje-
te. Díky metodě se má dotyč-
ný dostat do souladu sám se 
sebou. „To, co vás ve vašem 
životě brzdí, odejde. A záro-
veň si přitáhnete to, co po-
třebujete ke svému růstu a pl-
nění svých přání,“ vysvětluje 
autor metody, terapeut Pavel 
Vondrášek a dodá-
vá: „Terapie probíhá 
tak, že zpracovává-
me pomocí kvanto-
vého čištění TKDM 
bloky, strachy a vše, 
co nás omezuje  po 
psychické stránce. Poté se ak-
tivují záměry daného člově-
ka pomocí kvantových vln.“  
Podle slov Pavla Vondráška 
vychází metoda ze znalostí, 
která se předávají   po tisíci-
letí ve filozofiích, či v šaman-
ských technikách. Vychází se 
sice též ze základní terminolo-
gie kvantové fyziky, ale neučí 

se kvantová fyzi-
ku, nýbrž se „jen“ 
pracuje s jejími prin-
cipy. Tak je vše lépe 
stravitelné i pro jedin-
ce, který se naukám nevě-
nuje do hloubky. 

Technika kvantového do-
teku Matrixu mimo jiné roz-
plétá vzorce zažité výchovou, 
které leckdy způsobují řadu 
obtíží, jsou-li špatně nastave-
né. „Přeprogramováním“ se 
jedinci nejen uleví, ale najde 
i cestu, která odpovídá jeho 
skutečnému přesvědčení. „Je-
diným omezením jsme si my 
sami. Naše vlastní hlava a my-
šlenkové nastavení,“ říká jas-
ně Pavel Vondrášek. U TKDM 

se hovoří o „zámě-
ru“ a „filtru“. Zá-
měrem se myslí to, 
na co soustředím 
svou pozornost, če-
ho chci v životě do-
sáhnout, filtr je za-

se vzorec chování, přes který 
vnímáme svůj život: „Mnoho 
jich máme získaných z rodiny 
a výchovou. Ale pak samozřej-
mě tím, jak rosteme a žijeme 
v určitém okruhu lidí, přebí-
ráme jejich filtry vnímání re-
ality. Je to něco jako taková 
bublina, ve které se nachází-
me,“ vysvětluje autor TKDM. 

Základem je ujasnit si te-
dy svůj cíl a jít si za ním 
bez jakýchkoli filtrů okolí, 
zkrátka být konečně sám 
sebou. Díky znalostem o 
TKDM získaných od od-
borníka je následně mož-
né aplikovat techniku i sa-
mostatně. A M. O.
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Technika kvantového doteku 
Matrixu (TKDM) má pomoci 
přenastavit vaši vlastní realitu tak, 
abyste byli už jen šťastní.

Být šťastný je jen 
otázkou vlastního 

rozhodnutí a přesvěd-
čení. Jediné překážky si 

tvoří člověk sám.
Nastavte mysl, 
jak chcete
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