České celebrity prestávajú fajčiť vďaka biokódovaniu
Česká herečka Jiřina Bohdalová, jej kolega mím Boris Hybner, no aj iné celebrity vyskúšali
metódu ukrajinského psychológa Rostislava Prokopjuka a prestali fajčiť. Využíva na to
podvedomie človeka.
Rostislav Prokopjuk, psychológ pochádzajúci z Ukrajiny, pôsobí u našich českých susedov už dvadsiaty rok.
Preslávil sa tým, že znechutil cigarety viacerým českým celebritám a zbavil ich tak dlhoročného zlozvyku.
Už deväť rokov nefajčí napríklad Jiřina Bohdalová, prestali Michael Kocáb, Petr Janda, David Kraus, mím
Boris Hybner, spisovateľ a moderátor Ondřej Suchý, na isté obdobie aj Jiří Bartoška a mnohí iní.
Na jeho webovej stránke sú však aj odkazy od klientov, pri ktorých to nevyšlo. Sám Prokopjuk priznáva, že
ľudia by od neho nemali očakávať zázraky, lebo ich nerobí, a jeho metóda nezaručuje stopercentný
výsledok.
Medzi jeho klientov patria aj Slováci. Už desať rokov robí individuálne sedenia v Bratislave. Vždy keď sa
nazbiera päť–až osemčlenná klientela.
„Nejde o žiadnu hypnózu,“ zdôrazňuje Prokopjuk. Vysvetľuje, že biokódovanie je kódovanie cigarety
pomocou bioenergetických informácií a ich prenosom do podvedomia klienta. Jeho služby záujemcu vyjdú
zhruba na 116 eur (3000 českých korún), čo je asi suma, ktorú tuhý fajčiar mesačne minie na cigarety.
Herec Maroš Kramár už nefajčí tri roky a je na to patrične hrdý. Tiež vyskúšal Prokopjukovu metódu, ale
nemôže potvrdiť, že práve ona spôsobila koniec jeho fajčenia.
Podarilo sa mu to až po prekonaní jednej choroby, pre ktorú musel prestať fajčiť, a potom sa už k tomuto
zlozvyku nevrátil.

Ako vyzerá terapia
K psychológovi sa treba objednať telefonicky alebo cez objednávkový formulár v Centre Aura, ktoré sídli v
Prahe.
„Pacienta vraciam do okamihu, keď si ešte nepotiahol z cigarety. Vo svojom mozgu sformulujem myšlienku –
vy ste v živote nefajčili,“ hovorí psychológ.
Fajčiar si na sedenie, ktoré trvá asi 15 minút, prinesie dve cigarety. Prvú pred ním Prokopjuk „zakóduje“,
čím ovplyvní podvedomie pacienta.
Takto zakódovanú cigaretu musí pred psychológom vyfajčiť. Tá mu však už nechutí, lebo jeho psychika je už
ovplyvnená. Druhá cigareta je len kontrolná.
Táto metóda má účinok, ale len vtedy, ak fajčiar chce s fajčením prestať.

