
Radě pro rozhlasové a televizní vysílání 
předsedovi Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání Škrétova

44/6, 120 00  Praha 2 podatelna@rrtv.cz

                                                                                                             Dne 10.ledna 2018

V Ě C:  v souladu s § 42 z. č. 500/2004 Sb. správního  řádu podávám podnět na            

nekalé obchodní praktiky a vulgaritu televizní kartářky 

• RELAX TV - KINOSVĚT v pořadech "Vědmy radí"  

• a v pořadu "jiný program v Poznej svůj osudu" s Janou Vorlíčkovou (pseudo: Anie 

kartářkou) – viz. odkaz rozpisu televizního programu k provozování uvedených pořadů - 

níže 

https://www.vedmy.cz/Program-vysilani-a7_0.htm 

 

     Vážená pane řediteli, 

již  v  roce  2016  (v  březnu)  jsem  zasílal  na  MPO  ČR  stížnost k  nekalým  klamavým

praktikám (výše uvedené televize). RRTV  to evidovalo pod čj.:   

 

  

Po  mých  stížnostech  na  uvedený  televizní  pořad  „Vědmy  radí“  se  nic  podstatného   k

ukončení nekalých obchodních praktik nezměnilo. Podvody a poškozování spotřebitele se

naopak ještě více rozmohly. Slibování magických rituálů se štěstím, bohatstvím, uzdravením

a tak dále - neberou konce.  
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1. Čarodějky okultistky naslibují skrze magické rituály něco, co není možné v jejich silách  

splnit a televizní společnost za to inkasuje peníze. Je tedy nabízeno nějaké plnění,  které

nelze  objektivně  splnit.  Magie  a  kouzla  pro  právo  a  právníky  neexistují,  takže

kompetentní úřady by se měly zabývat i podvody televizní společnosti, která se rozhodla

skrze čarodějky obohacovat na lidském neštěstí a nevědomosti. 

2. Jako  druhou  věc  (kterou  by  se  měl  někdo  zabývat)  chci  poukázat  na  vulgaritu  Jany

Vorlíčkové  na  RELAX  TV  –  pořadu    „jiný  program  –  s  Poznej  svůj  osud  “. Podle

několikaletého sledování jejího vystupování s její televizní vulgaritou a slovním projevem s

přesvědčivým antisemitismem, nelze v televizi tolerovat a odpouštět je. 

Tato osobnost je mnoho let v evidenci psychiatrů a dle jejího vyjadřování a chování tu je

100%  podezření,  že  jde  o  duševně  nemocnou  osobnost  se  schizofrenii,  neboť  její

jednání, vulgarita a televizní excesy přesně této nemoci odpovídají. Není možné, aby v

důležitém  televizním  medii  taková  osobnost  bez  zábran  slušnosti  a  nečekanými

vulgaritami, strašením diváků apod., stále vystupovala.   

Česká obchodní inspekce má např. možnost požádat  psychiatry o vyjádření k osobám,

které jsou z  duševní nemoci evidentně podezřelé a poškozují spotřebitele tím, jak se

chovají, co jim slibují a jak dokonce k tomu ještě vystupují v televizi. Jde přeci o veřejný

zájem a ochranu spotřebitelů.  I Vy máte nějaké „páky“ jak vulgárním projevům a

poškozování spotřebitele zabránit. 

Nelze se několik let dívat na to, co se v televizi  ve věšteckých pořadech děje, nikdo s

tím nic nedělá a úřední moc to nezakázala a takový pořad případně nezrušila. Je to

do nebe volající a vzbuzuje obavy, že jsou snad všichni dohlížející nad zákonností (díky

tvrdému byznysu) tak zkorumpovaní,  že se nekalé obchodní praktiky tolerují,  protože

všechno pokračují dál, a naopak agresivita těchto praktik se zvýšila. Dlouhou dobu (dva

roky) se ve věšteckých pořadech nic jiného neslyší, než soustavné nabízení rituálů - tedy

čarování s magii, s přísliby dosažení bohatství, zdraví a štěstí.   

Abych to všechno nemusel z webových stránek opisovat, kde je vše podrobně vysvětleno

i s příklady a výroky čarodějky Jany Vorlíčkové a dalších, uvádím níže webový odkaz na
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kterém si vše přečtete sami. Zde je vše podrobně k televizním podvodům a poškozování

spotřebitele vysvětleno.  

http://www.vesteni-osudu.cz/str6.htm  

Další videa s televizními čarodějkami  a jejich vystupováním jsou na: 

https://www.youtube.com/results?search_query=ANIE+kart%C3%A1%C5%99ka+2017  

https://www.youtube.com/results?search_query=alenka+pastelka+2017
https://www.youtube.com/watch?v=jjlxc5abono  -  a ta dále. 

Navíc  video  záznamy  televizních  přenosů  je  provozující  společnost  povinna  pět  let

schovávat, takže kontrolní orgán si je může vyžádat. 

Prosím o sdělení, jak bylo s mým podnětem naloženo 

S pozdravem   
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Radě pro rozhlasové a televizní vysílání 
předsedovi RRTV panu
Ivanu Krejčímu 
Škrétova 44/6, 120 00  Praha 2 podatelna@rrtv.cz
                                                                                                             Dne 11.února 2018

V Ě C:  2.podnět v souladu s § 42 z. č. 500/2004 Sb. správního  řádu na 

                     nekalé obchodní praktiky a vulgarity televizní kartářky 

• RELAX TV pořadu "Vědmy radí a Poznej svůj osudu"  s Janou Vorlíčkovou 
(pseudo: Anie kartářkou) – viz. odkaz rozpisu televizního programu k 
provozování uvedených pořadů - níže https://www.vedmy.cz/Program-vysilani-
a7_0.htm 

 
Vážená pane řediteli, obdržel jsem 5.2.2018 od Vás odpověď k stížnosti, kterou jsem Vám

zaslal  10.1.2018.  Vaše  stanovisko  evidujete  pod  č.  j.  RRTV/5739/2018-bur   a   Sp.  zn.

RRTV/2018/13/nej.  

I když jsem první stížnost dle mého názoru vysvětlil dostatečně, odepsali jste mi, že se ve
skutečnosti nic nestalo, neděje se nic špatného a vše je v pořádku. Asi jste nepochopili,
co svou stížností mám na mysli, neboť v odpovědi používáte slova, že „se pozastavuji nad
tím, že nebyly učiněny likvidační kroky“. Žádnou likvidační žádost vůči televizi jsem Vám
nezasílal,  proto  mi  nepodsouvejte  slova,  která  jsem  Vám  nenapsal.  Likvidací  jste  to
pojmenovali Vy. 

I. 
Smysl  mé  stížnosti  z  10.1.2018  byl,  abyste  zastavili  klamavé  obchodní  praktiky  pod
záludným nabízením magických rituálů na RELAXU TV. Jde o klamavé sliby, které nejsou
v  moci „televizních čarodějek“ splnit a   jsou evidentně tudíž nekalou obchodní praktikou.  

Uvedl jsem do toho sice i KINO SVĚT, protože ani „čert neví“ jak to je propojené a zda je
provozovatelem pouze jeden majitel? Samotný název „Vědmy radí“ napovídá, že „televizní
dámy“ věští budoucnost a sdělují, co ve výkladu vidí. Nikoliv, že budou diváky klamat k
zavolání za 70 kč/min neuskutečnitelnými sliby a  spotřebitel služeb (divák) se k zavolání
rozhoduje na  základě  této klamavé reklamy. To ale neznamená, že máte televizní pořady
likvidovat! Ve vaši moci je zastavit (zakázat) nekalé obchodní praktiky a od toho RRTV
existuje, protože provádí nad televizním vysíláním dohled. 

Jde především o tyto televizní vědmy (jež soustavně 3 roky slibují magické rituály): 
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• Alenka Pastelka   (slibuje a předvádí zasílání uzdravujících energií a skenuje zdraví) 

• Morgana   (odblokování a zbavení zla, prokletí, temnoty, černé magie, prokletí ad.)  • Ilona

Golovleva (čarodějné rituály na všemožné ) 

 
• Markéta Steinbergerová   (ochrana před zlem, temnotou, zbavení prokletí, uřknutí, blokace

před nenávistí, přínos štěstí, ad.) 

• Simona Štelcová   (každý pátek čistí  zdraví diváků od zla, temnoty, zablokovaného zdraví
atd.) 

• Markéta Adamová (kartářka Tara)   praktikuje magii  na příliv  peněz,  hojnost,  rozmnožení
bankovek v peněžence diváka – lidé nahlašují čísla bankovek, ale nejen  to, shodně slibuje
to, co další vědmy nahoře.   

Vše se praktikuje od roku 2014, a to i  ve 2018. Když se podíváte (pár měsíců zpátky),
alespoň na videa s výše uvedenými čarodějkami, tak se sami přesvědčíte. Televizní záznamy
na videu by Vám měly být (z titulu funkce) dostupné.  
 
Již výše uvedené musí člověk s běžným „selským rozumem“ (natož inteligent) posoudit jako
klam  a  podvod.  Kdo  věří  že  se  rituály  se  sliby  čarodějek  vyplňují,  pak  lze  takovou
propagandu reklamy hodnotit, že takový člověk není zcela rozumově zdráv, protože chybí
logické  a kritické myšlení.  
 
Já  věřím,  že  dohlížející  činnost  nad  televizním  vysíláním  se  neopírá  o  pověry,
domněnky a bludy, ale o fakta a zákony, protože pro právo a právníky magie a kouzla
neexistují, tudíž je nelze přehlížet, zvláště když se to stalo prostředkem k  výdělečné
činnosti. 
 
Přitom by stačilo pouze zakázat magické rituály, a  držet se toho, že vědmy (co mají radit)
mají věštit a nebudou těmito praktikami  (které nejsou v jejich moci splnit)  klamat. Kvůli
tomu, že to televize svádí na reklamu, přeci není v zájmu práva, aby kompetentní orgány
takovou  zlodějinu  v  podnikání  přehlížely  a  tím  podporovaly  podnikání  na  základě
podvodných praktik.  
 
Praktiky  čarodějek se tváří  jako dobro,  ale  ve  skutečnosti  podstata  jejich slibů slouží  k
záludnému zneužívání  zubožených  lidí  (z  95% tam volají  lidé  se  zlomenou psychikou).
Čarodějky  naslibují  něco,  co  není  možné  v  jejich  silách  splnit,  neboť  by  musely  mít
nadpřirozenou moc. A snad nechce člověk se zdravým rozumem věřit tomu, že takovou moc
„čarodějky“ mají a síly neviditelna je poslouchají a plní jejich přání.  Takovou víru může mít
jen člověk jehož logika není silnou stránkou, anebo jde o nesvéprávného člověka.  
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Na  základě  neuskutečnitelných  slibů  (podvodu)  televizní  společnost  inkasuje  peníze  a
neoprávněně se obohacuje. Je nabízeno  plnění, které není možné jako realitu splnit, takže
volající spotřebitelé (diváci) jsou těmito podvody poškozování. Ani pod rouškou esoteriky
a jejím zdůvodňováním nemůže  docházet  ke  klamavému obchodování   s   lidským
zdravím.  

Co je zdraví?  Je to stav úplné tělesné, psychické (duševní) a sociální pohody, dosažení
vytoužených hodnot a radost z nich. Psychické problémy (bez těchto problémů lidé vědmám
do televize nevolají) znamenají, že se navenek projeví (i ty nenápadné nebo zdánlivě skryté),
jako tělesná nemoc.  

Co dobrého tedy vědmy svým klamem lidem přináší?  V žádném případě to není radost
ani přínos zdraví, nýbrž větší prohlubování depresivních stavů (nemocných) díky podvodu a
zradě divákovo důvěry, protože není v moci kartářek-čarodějek volajícím divákům splnit to,
co pod falešnou představou slibují. Ale ti diváci volají a utrácejí za každou minutu 70 korun
především za to, co vědmy nemohou vyplnit a přesto to slibují. 

A to si tedy myslíte, že je  v pořádku a vědmy takto budou podvádět dalších 20 let a
obohacovat se na lidském neštěstí? Dostávají za to finanční odměny, nelze je z toho
vyvinit, jsou součástí „společnosti“, která se živý podvody – tedy nekalými obchodními
praktikami a vědmy za podvodné klamání dostávají plat a finanční honoráře. 

Stačilo  by,  kdyby  RRTV  společnost  RELAX  TV  upozornila,  aby  „rituály  přestali
nabízet, jinak...“ 

Abych  se  nemusel  tolik  namáhat,  tak  bohužel  některé  podrobnosti  také  čerpám z  níže
uvedených webových stránek, které jsem Vám v první stížnosti uvedl také:  

http://www.vesteni-osudu.cz/str6.htm  

Obchodní praktika souvisí s marketingovou komunikací,  prodejem produktu nebo služby
spotřebiteli.  Týká  se  veškerého jednání,  chování,  prohlášení  nebo obchodní  komunikace
včetně reklamy a  uvedení výrobku nebo služby na trh.  Obchodní praktika je nekalá,
pokud je považovaná za nepřijatelnou pro spotřebitele, tzn. porušuje určitá pravidla.  

Nekalá praktika: je praktika (1) je-li při ní užit nepravdivý údaj; nebo (2) je-li důležitý údaj
sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl. Legislativní základ je zakotven i v
novém občanském zákoníku (§ 2976) a dále v zákoně č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
Obchodní praktiky jsou tudíž vždy považovány za klamavé, pokud podnikatel např. přes
okultisty nepravdivě prohlašuje, že jejich magie ochrání a odstraní zlo, prokletí, vyléčí skrze
vyčištění  čaker,  a  zasláním  Reiky...  nemoc  či  zdravotní  poruchu,  tj. deprese  odstraní.
Deprese však souvisí se zdravím fyzickým. 
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Okultistky (nahoře vyjmenované) tedy slibují, že  diváky    zbaví   psychických (zdravotních)  
potíží tím, že odblokují a vyčistí jejich čakry; zbaví je negativních vlivů temnoty, uhranutí,
černé magie, prokletí – tedy vlivů zla, Anebo že rituály přinesou štěstí, zbohatnutí přílivem
peněz, rozmnožením bankovek, ochranou peněz, uzdravení zasláním zlaté energie, Reiky,
Shambally. To všechno je však podvod. Nežijeme v pohádce ani v kouzelném světě! 

II. 
Druhou věcí k mé stížnosti je, že v televizím pořadu „Poznej svůj osud“ na RELAXU TV
moderuje Jana Vorlíčková (ANIE kartářka) její  proslovy s energickým slovním projevem
a přesvědčivým antisemitismem se podobají Goebbelsovi. V televizi 12.9.2014  tvrdila, že
„holocaust byl spravedlivý proces“ a jiné sprosťárny. Přesto ji nikdo za šíření sympatii k
Hitlerovo zrůdnostem (holocaustu)  nevyhodil.  Pan Tomio Okamura jen snad řekl,  že
„koncentrák  v  ČR  nebyl  oplocen“  a  druzí  chtějí,  aby  byl  odvolán  z  funkce
místopředsedy sněmovny.  

V televizi kartářka „vychvaluje“  holocaust a nic se neděje, bylo ji odpuštěno. Navíc její
vulgarity neberou v přímém přenosu konce, sprostá slova lítají sem-tam dlouhé roky a v
televizi  hulvát  vystupuje  dál,  protože  to  nikomu to  nevadí.  Po Vaši  odpovědi  to  snad
nevadí ani RRTV.  

Vorlíčková  se  míchá  při  věštěni  i  do  politiky,  11.1.2018 dávala  návod  jeden  den  před
prezidentskou volbou, jak si mají diváci zjistit, že „prezident Miloš Zeman brzy zemře“,
Řekla,  že  si  něco důležitého o panu Zemanovi přečetla  v Akáši,  a  tam viděla záznam
redaktora Jiřího Doležala,  který to tam řekl, a přesně to, co řekl. Takže kdo zadal do
Google název Jiří Doležal, okamžitě vyjel článek s názvem: „Zeman brzy umře, uvedl
Jiří X. Doležal“.  Jsou to sprosté zrůdnosti! Vy to možná budete zlehčovat, ale lidé to
nezlehčují! 

Abych nemusel kopírovat z webových stránek, kde jsou na 

http://www.vesteni-osudu.cz/str6.htm 

konkrétní  hulvátské věty duševně nemocné vědmy, můžete si  to  přečíst  sami.  Je to  tam
podrobně rozepsáno i vulgární chování této kartářky    např. také z 28.12.2017  .  Můžete si
také pustit videa s jejím moderováním. V tento den Vorlíčková „80ti leté ženě vynadala, že
má doma vši a svědí ji z ní celé tělo, aby ji vícekrát už nevolala, protože si dovolila říci, že
10 minut čekala na spojení (700,-kč v háji) za vynadání. Jiné ženě u dcery hrozila karmou a
prokletím,  dcera  volající  přijde  úplně,  ale  úplně  o  všechno..  bude  nemocná  a
hospitalizována"; Třetí ženě, že zažijí v rodině úmrtí,  doma žijí jako neandrtálci, nemá se
na mateřské válet, ale a jít do práce a  nenatahovat ruku pro dávky.., protože v přírodě
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zvířata také nedostávají sociální dávky. A to přesto, aniž by se volající na peníze ptala
nebo si na finanční nedostatečnost stěžovala - chtěla pouze znát věštbu na 2018. 

Přesto  ANIE  kartářka  ve  své  televizní  činnosti  stále  pokračuje  a  15.2.2018  má  opět
moderovat – viz. rozvrh na 

                                https://www.vedmy.cz/Program-vysilani-a7_0.htm 

a název „jiný program“, který J. Vorlíčková moderuje.   
 
Vyjmenoval jsem Vám konkrétní jména okultních kartářek, sdělil jsem s čím diváci nejsou
spokojeni, protože se slibuje to, co nelze splnit, neboť to není v lidské moci a slibuje se za
peníze pomoc nadpřirozených sil. Magie   totiž o ničem jiném není, je to okultismus, který je  
spojen pouze s nadpřirozenými silami nad kterými nemá žádný člověk na světě žádnou moc.
Nelze tudíž nic  nadpřirozeného nikomu slibovat.  Také jsem znovu zdůvodnil,  proč si
myslím,  že  by  tyto  podvody  neměly  pokračovat  a  Jana  Vorlíčková neměla  v  televizi
vystupovat. Je duševně nemocná a nikdy nikdo nezaručí, že se její chování nebude stále
opakovat, protože to patří k její nemoci. Excesům se nemůže ubránit, jde o puzení, které z ní
musí ven, jako pára z papiňáku.  Kopie dopisů s Vámi jsem také zaslal některým členům
Parlamentu ČR. 

Prosím o sdělení, jak bylo s mým 2.podnětem (z 11.2.2018) naloženo. 

S pozdravem:  
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Radě pro rozhlasové a televizní vysílání 

předsedovi RRTV panu
Ivanu Krejčímu 
Škrétova 44/6, 120 00  Praha 2 podatelna@rrtv.cz
                                                                                                             Dne 17.března 2018       
 
 
V Ě C: v souladu s § 42 z.  č.  500/2004 Sb.  správního řádu podávám podnět k prošetření

moderátorky: Jana Vorlíčková pořad "Poznej svůj osudu" na RELAX TV. 

 
Vážený pane předsedo RRTV, 
 
dne 8.března 2018  od 12:40 - 14:45 hod. šarlatánka Jana Vorlíčková moderovala způsobem, který
je z morálního a z lékařského hlediska nepřípustný. 
 
Uvedené si můžete zkontrolovat na videozáznamu Youtube, protože video s 1,56 GB Vám zaslat 
nemohu, protože to emailem nelze. Takže, abych Vám to ulehčil a bylo to rychlejší, i když si 
záznam můžete z titulu svých pravomocí vyžádat, níže uvádím adresu, kde si to můžete pustit.  

https://www.youtube.com/watch?v=di8aL8eanA4 

V 1:26:32 hod záznamu (na výše uvedeném URL adrese) volající divačka Olga, nar. 24.5.1955 

položila Anie kartářce otázku: "proč jsem těžce onemocněla a co dělám špatně?" 

Onemocněla jsem tou nejtěžší chorobou – střeva od 2017.“  

 
Kartářka vyložila několik karet a řekla: "Nemáte vyřešený vztah s otcem, nemůžete strávit otce
doteď, může tam být jako vina. rakovina je moje doména, tzv., že o tom vím dost, chemoterapie
nevyřeší  duchovní  příčinu.  Většinou  to  je  křivda,  vina,  nenávist.  Vaše  původní  prapříčina  –
nevyřešený vztah s biologickým otcem, kdy vy jste nositelka viny. Jestli se chcete uzdravit, budete
muset zpracovat vztah s otcem (to říká kartářka skoro každému). Ve vašem biopoli je nenávist,
nenávist a zášť. A to je důvod, že se ta nenávist, ta energie, nenávist je vlastně shluk negativní
energie, který se usadí. Všechno to je z atomu molekul, všechno je energie, i rakovina, i vaše
střevo. A ta vaše nenávist, kterou hluboce potlačujete a neuvědomujete si ji, se uložila do střev.
Pokud nevyřešíte vztah s otcem, doporučuji CD, vlastně omlouvat se, odpouštět, odpouštět sama
sobě, řešit tu vinu, vina je téma, a tu nenávist k někomu, tak se neuzdravíte. Máte ještě dost času,
já se podívám kolik? Ale nevím přesně datum smrti, to ne, ale jestli to zvládnete. Jestli to chcete
zvládnout. 
 
Kartářka vytáhla na stůl další 2 karty a říká: "Máte hledat Boha, tohle je cesta k Bohu" a opět
vytahuje CD „Most k minulosti“ a říká: "Tohle je cesta k Bohu a ANIE bere do ruky kazetu s 
CD a říkám náboženství není Bůh, (ukazuje CD) a to je cesta k poznání, k pokání, k odpouštění. 
Šťastnou cestu k Bohu..." 
 



1. Schizofrenickou  ezoteričku  nelze  využívat  k  šarlatánskému  diagnostikování  nemoci  ,  protože
bludy nejsou vědeckou metodou.  

2. Vědma není lékař, natož diagnostik, aby nemocné divačce vysvětlovala, proč má rakovinu.  

3. U ženy, která je z rakoviny střev na psychickém dně, ještě vystraší slovem (při tahání dalších
dvou karet), že neví přesně datum smrti... I když k tomu dodala, že se podívá, jestli to zvládne,
tak  člověk s rakovinou o smrti  nechce nic slyšet,  protože to zhoršuje psychický stav a může
zhoršit léčbu, což je cesta na dlouhou trať.   

4. Ani  pod  rouškou  esoteriky  a  jejím  zdůvodňováním nesmí  docházet  k  nesmyslným radám a
zdůvodňování "vědmy", která čerpá z poruchy myšlení.  O schizofrenii tato kartářka přesvědčuje
již 10 let, protože její jednání naplňuje všechny znaky duševní poruchy. Sleduji tyto pořady a čtu
také stránky na 
                                                            http://www.vesteni-osudu.cz/str6.htm    
 
Halucinace  a  bludy  jsou  poruchami  vnímání  a  myšlení  patří  mezi  nejzávažnější  poruchy
smyslového vnímání, klamné vjemy vznikají nezávisle na vnějším podnětu a člověk je o nich
zcela přesvědčen. Dochází k nim často při schizofrenii. Divačku s rakovinou střev přesvědčovala
o tom, co vidí v jejím biopoli - viz. nahoře její slova. Když začala se svoji bludnou diagnostiku,
smyslové halucinace  jsou  jejím  vidění,  které  neexistují.  Divačka  byla  opět  jako  vždycky  z
telefonního hovoru vypnuta – nebyla slyšet žádná odezva divačky.  
 

5. Výše uvedené vypínání potvrzuje divačka, která to napsala majiteli webových stránek, který to
bylo zveřejnil na  http://www.vesteni-osudu.cz/stran10.htm  Zákaznice přímo napsala:  "...chtěla
bych poděkovat za Vaše stránky, moc mi pomohly...měla jsem tu čest s věštkyní Anie, která se mi
dívala do minulých životů a vystrašila  mě k  smrti.   Naštěstí  řízením osudu jsem našla Vaše
stránky dřív, než jsem se z toho stihla dočista zbláznit, i ten týden byl pro mě věčnost. Přesně jak
v mnoha případech popisujete zkušenosti ostatních volajících, režie Vás vypne a vy pak nemáte
šanci ani na nějaké bližší vysvětlení, či nějak oponovat, když slyšíte, jak jste hrozná a co všechno
děláte  i  v  tomhle  životě,  který  jsme  schopni  sami  nějak  posoudit  a  není  jakákoliv  šance  se
bránit...Snad se brzy  podaří,  aby Anie ze  všech televizí  zmizela a přestala rozsévat strach a
hrůzu...Je pak velmi těžké ze své mysli všechno vytěsnit a mít kontrolu nad svými myšlenkami...
Ještě jednou velké díky, té největší paniky se mi podařilo zbavit jen díky Vaší práci, kterou si
dáváte vypracováním Vašich stránek." 
 
Ty diváci, co vypnutí nejsou, běžně komunikují v průběhu věštění, když ANIE (spouští monolog
svých chorobných prognóz) vždy zavládne hrobové ticho. Takže těžce nemocná divačka Olga,
nar.24.5.1955 se nemohla na nic zeptat – zvláště u slova "Ale nevím přesně datum smrti". Určitě
ji tato věta ještě více vystrašila (místo, aby ji uklidněna). Mohla se tedy chtít na něco dodatečně
zeptat, například, jestli se vyléčí a neumře. Jenže byla vypnuta, kartářka vedla svůj monolog, s
tím jak "Olga ublížila svému otci, nemá vyřešenou nenávist a měla by si koupit její CD".  
 
Kartářské diagnostikování (duševně nemocnou vědmou)  rakoviny u nešťastné zákaznice tedy
především posloužilo, aby si koupila namluveného CD - ANIE kartářkou. Také posloužilo k
prohloubení psychického propadu divačky (byly tam slova o smrti), u čehož ani nelze vyloučit
zhoršený zdravotní stav pro léčbu choroby díky všemu, co kartářka sdělovala. Co když divačka



Olga 24.5.1955 otce  již  nemá?  Protože ji  bude 63 let.  Jak by si  tedy měla  vztahy s  otcem
vyřešit?  Koupit si nabízené CD, aby se to vyřešilo? Co když divačka  Olga problémy s otcem
neměla  a  měli  se  oba  rádi?  Hovor  byl  s  Olgou  vypnutý,  takže  nemohla  vůbec  nic  k
schizofrenickým monologům kartářky nic říci. Ani to, že již otce nemá, nebo že se měli oba rádi a
nic mezi nimi špatného nebylo. To je ten alibismus při  podvodech s  ANIE kartářkou,  že se
telefon po dotazu a začátku věšteckých monologů vypíná, aby nikdo nic nemohl říci, nemohl se
dotázat, ani vznést námitku, že to tak není.  

Prostě  nikdo  z  diváků  nesmí  proti  této  kartářce  nic  říci,  protože  ona  je  přeci  nejlepší,  stále
připomíná, že má dar, který lidé nekoupí v apatice, dostala klíč, a opakuje, že je pouze 7 klíčů k
Akáši, jako je 7 klíčů k pražskému hradu k pokladům, a Anie je ta jedna, co tady v této zemi má
klíč k akášické kronice. A tak to je.“,  což pronáší často, dalo by se říci v každém  čtvrtečním
moderování, a výše uvedené věty např. zase řekla 15.3.2018 v 19:10 minutě – od počátku svého
moderování. 
 
Jestli to již RRTV nestačí jako důkaz, že Jana Vorlíčková není duševně zdráva, pak už se nedivím,
že všechno bude na RELAXU TV procházet stylem, že se nikdo ničeho nedopouští. Je nutné, aby
se k tomu vyjádřili psychiatři, protože to pro lidi normální není. Zvláště když za to ještě platí a 
podvodníci se na  nemocných lidech kapsují. 
 
Šarlatánské praktiky RELAXU TV jsou vysílány do celého světa; pořad VĚDMY RADÍ“ lidé 
(díky satelitům)  sledují téměř po celém světě - např. běžně v Anglii a v jiných zemích Evropy.
Tyto praktiky se potvrzuje i na stránkách  

                                              http://www.vesteni-osudu.cz/str6.htm   
 
na kterých majitel sděluje i konkrétní případy já jsem RRTV na to několikrát upozornil a na výše
uvedený web jsem napsal  i  URL adresu.  Šetřící  orgán by měl  hodnotit  vše,  kde a co mu je
navrhováno k získání informací. I to jsou důkazy, že něco na RELEAXU TV není v pořádku. Vy
jste mi vždy na moje stížnosti  odpověděli ve smyslu,  že se nikdy nic nestalo,  a na  poslední
námitku k odpovědi analytického odboru RRTV ze dne 3.5.2016; č.j.:  RRTV/1463/2016-
BUR; + ZN.: 2016/314/vis/Růz;  jste mi dne 7.6.2016, odpověděli, že  „ z podnětu mé stížnosti
bude proveden monitoring programu Relax, resp. některého z vydání teleshoppingu Vědmy
radí.  Tento  monitoring  již  v  současnosti  probíhá.  Bude-li  v  teleshoppingu  zjištěn  jakýkoli
problém z hlediska zákona, Rada pochopitelně adekvátně zasáhne.“ 
 
Dva roky uplynuly, ale na RELAXU  TV vše pokračuje při starém. Jana Vorlíčková soustavně
několik let uráží lidi a do toho přidává diagnostickou schizofrenii, na čem televize i ona vydělává.
Není  to  zrůdné?  Vydělávat  na nemocných lidech.  Zlomená  psychika,  která  odůvodňuje  lidi
zavolat do televize o pomoc, jsou deprese a déletrvající deprese mají svoji diagnózu jako choroba.
Nikdo v pohodě do televize na rady nevolá - nepotřebujete to.  Dělají to nemocní lidé. 
 
Už i majitel majitele televize Barrandov pan Soukup také 14.3.2018 v pořadu „Kauzy 
Jaromíra Soukupa“ informoval veřejnost o tom, jak RRTV „měří dvojím metrem“. 
 
 



Opět nemohu říci nic jiného, že se s tím lidé smiřovat nehodlají a Vaše odpovědi budou s dalšími 
důkazy zasílány poslancům Parlamentu ČR, aby se též mohli jednou RRTV dotázat (pokud budou
chtít), co s tím Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělala? 
 
Prosím znovu o sdělení, zda se bude něco s ANIE kartářkou dělat? 
 
   S pozdravem  



Radě pro rozhlasové a televizní vysílání 
Škrétova 44/6, 120 00  Praha 2 podatelna@rrtv.cz

                                                                                                             22.března 2018              

V Ě C:  nekalé obchodní praktiky na RELAX TV – v pořadu:  

1) „Vědmy radí a Poznej svůj osud“  

2) podnět podávám v souladu s § 42 z. č. 500/2004 Sb. správního  řádu  

3) Obsah: 16 stránek  na vědmy: J. Vorlíčková, I.Golevleva, M.Steinbergerová, Lení Mária, 
Simona Štelcová, Alena Krejčová.  

 

I. 
Anie  kartářka:  11.01.2018 (čtvrtek  12:20  -  14:45);  diagnostikování  nemocí.

možno  kliknout  na:    https://www.youtube.com/watch?v=QkQbEKCW8h4      záznam

00:31:30 – divačka nar. 4.6.1973 -  s bércovým vředem na noze, který léčí rok a nehojí se. 

Kartářka:  Vám se  udělal  na  noze  bércový  vřed  ve  44  letech?  „...co  se  týče  zdraví,  co  to
způsobilo? Do 6 měsíců, prosím vás musím říci,  že vždycky bércový vřed jsou neléčené křečové
žily, což je v rodu, já nevím proč, to si zase zavolejte příští čtvrtek, koho berete karmu. Mám tady
informaci: „...tato bytost žije ve lži, je tam nevěra, do 6 měsíců se to zlepší,  lečte křečové žíly,
moje babička dávala na bércový vřed vrbičku..., ale hrozí vám, mám tady jasnou informaci, že se
otevře noha druhá nebo dokonce je možnost i amputace nohy.... Přestaňte bojovat, začněte se
milovat, a to je hlavní rada. Hrnete do sebe negativní energii a ten vztek vlastně vyvěrá z té nohy,
levá je vždycky minulost. Máte špatně finance, špatně vztahy, špatně přístup k sobě, opravdu z
příští  rok  hrozí,  že  se  to  přenese,  anebo hrozí  do budoucna,  dávejte  si  pozor  na cukrovku...
Nebojujte s nemocí...  

Jaké má kartářka oprávnění se plést do výsostné činností zdravotnických pracovníků? Zastupovat
lékaře a navrhovat divákům léčbu a divačka si měla léčit křečové žíly a na bércový vřed přikládat
vrbičku, jako dělal babička kartářky. Když to divačka udělala, mohla si tam zanést infekci a dojít
k amputaci nohy, neboť bércový vřed (který se tak dlouho nehojí) vzniká nejčastěji u vysoké
cukrovky, kde se vředy nehojí, neboť je cukr v krvi stále vysoký.   

Kartářka je nebezpečná,  doporučuje léčbu nemocných, aniž by k tomu měla oprávnění.
Mohla  říci,  „já nejsem lékař,  musíte  se  obrátit  lékaře  odborníky“. Nikoliv,  aby pacientka
místo bércového vředu léčila křečové žíly a přikládala si na „díru od vředu“ vrbičku. 

00:48:06 > volající LUDMILA, 8.7.1935 - jestli se zlepší její zdraví? 
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Anie kartářka: Máte dutiny, léčíte si ty dutiny? No já mám Crohnovou nemoc. No dobře to je
Crohnova nemoc, ale vy máte nemocné dutiny, jděte na ORL, jděte na ORL, zavolejte si sanitku,
ať vás odvezou na ORL. Všude vidím (a ukazuje na hlavu) všude vidím hleny, hnisy v dutinách. 

No máte zánět v těle...máte těžký zánět v těle, to je na antibiotika...zavolejte si sanitku, pokud
nemáte dítě,  které vás odveze na ORL, ať vás na ORL prosvítí  a dají  antibiotika.  Máte velký
zánět... lpíte, máte pocit, že vztahy, majetek je váš, ale říkám znovu, vy byste potřebovala Boha,
pokání, zpověď, protože vy žijte ve vztahu a v iluzi, že vám něco patří...proto ten Crohn, a proto ty
dutiny. Ano můžete se to zlepšit, protože máte infekci, kromě toho Crohna... Za rok se to zlepší.
Snad jste pochytila mou drahou radu. 

 
01:10:10> volající STÁŇA 17.5.1956:  dotaz na zdraví, že ji bolí pravá noha. 

Anie kartářka: Byla jste u lékaře? Stáňa: Nebyla.  

Kartářka: Ení tady nebude nahrazovat lékaře soory, ale to jděte k lékaři okamžitě, protože tam
nejde energie. Já jsem duchovní konzultant, a já se dívám na vaše tělo pouze z pohledu energií a
duchovních principů a vyšla karta smrt (pouze jedna karta „SMRT“ spíše ukazuje změny), jděte k
lékaři... nejde vám tam šťáva, nejde vám tam prána, nejde vám od země energie.  

To znamená,  že vám tam může hrozit ucpaná céva,  později  embolie,  být  vámi jdu ještě dnes.
Důvod je, a mám to tady, cévy, cévy lymfa, jděte k lékaři. Jenže v Akáši je napsáno, tato bytost je
ke svému zdraví lhostejná.... A já říkám nejde vám tam nejen energie, ale nejdou vám tam živiny,
je tam kornatění, a to jste dost mladá.  

Ucpávání  cév,  to  bývá z  hormonální  antikoncepce mimojiné, takže  jděte,  co nejdřív  k  lékaři,
prošetřit stav cév a lymfy.  Není to věc kostí nebo úbytku kostí jó, je to věcí křečáků, žil, tepen a
lymfatických věcí.  Duchovní příčina je,  že si  jste  sama nejistá,  jakou cestou jdete.  A nejdete
správnou cestou, protože máte zlomené srdce z nějakého vztahu.  

Takže  vám doporučuji  duchovní  práci  a  tou  je  "Most  minulosti"  (ukazuje  CD ke  koupi) .
Objednat si jej můžete na 226 200 333 a spolu s tím CD "Harmonie duše". Harmonie duše je tzv.
autogenní tréning... tak nejlépe každý den trénujete... To je duchovní náprava, lékař léči tělo a já
ENÍ se dívám na ty energie a na ten systém proč se to děje. Volající Stáně bude v květnu 63 let,
že by ještě užívala antikoncepci? Kartářka mluví z cesty.   

Anie  kartářka  sice  řekne,  že  není  lékař,  je  pouze  duchovní  konzultant,  tvrdí,  že  se  dívá  na
divákovo  tělo  pouze  z  pohledu  energií a  duchovních  principů,  přesto  diagnostikuje  přesné
choroby.  

Léčitelství  se  zabývá  biotronikou,  bioenergetickým působením na dálku (Reiky,  Shamballa
ad.), feng-shui, čakry, deblokací, energiemi, což je i ten pohled na energie. Léčitelství je však
k výdělečné činnosti zakázáno, viz. na stránce 13 zprávu MZ ČR  - Č.j. 83677/2011 
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Kartářka tudíž nesmí sdělovat přesné nálezy chorob, protože karty nejsou lékař. 

Další výmluvy,  že to je duchovní pohled ke draví, slovo duchovní se týká náboženských věcí
(duchovní se týká Boha, a náboženství se týká toho samého), což  s diagnostikou chorob nemá
vůbec nic společného. Kartářka se považuje za lékařského jasnovidce, říká, že „čte z Boží knihy
(Akáši) osudy lidí“ a přitom diagnostikuje a sděluje přesné choroby, které vstupují do hlavy
jako schizofrenické bludy. O diagnóze chorob je zcela přesvědčena, a má puzení (jež s duševní
chorobou souvisí) to divákům za každou cenu sdělit, i přesto, že když se vzpamatuje nebo ji
napomene režisér pořadu, tak to alibisticky maskuje za slovo  duchovní konzultant z pohledu
energií  a  duchovních  principů.   Dokud  bude  tato  kartářka  v  televizi  moderovat,  tak
diagnostikování  chorob  nenechá,  protože  schizofrenie  také  znamená  „zapomětlivost“,  a  když
kartářka  na  výtky  televizního  režiséra  zapomene,  diagnostikuje  a  nalézá  specifické  choroby
ostošest i s doporučením výměny lékaře; s doporučením nechat se odvézt sanitkou do nemocnice
ještě v uvedený den atd.  

Jednáni televizních čarodějek nesmí u diváků vytvářet pocit, že modlitba, rituály, zasílání Reiky a
jiných  energií  nemocného  diváka  vyléčí  z  nemoci,  nebo  zmírní  nemoc,  bolest  a  psychické
deprese.  K tomu jsou určeni lékaři, psychologové, psychiatři. Vědmy nesmí nahrazovat tyto
odborníky  dezinformacemi  a  sliby, které Brainwashingem  vymývají  lidem mozek,  a  tím  je
ovlivňují k důvěře a zavolání do televize, a tím dochází k neoprávněnému obohacování –  což
vysvětluji v průběhu, a také v kapitolou VIII.    

Píšu Vám to záměrně, protože pokud se s tím nic neudělá, všechny písemnosti, které jsem zaslal
RRTV použiji pro zaslání dalším institucím, které se budou muset zabývat tím, zda nemají občané
pravdu, a co v tom RRTV mohla udělat a neudělala. Není to vyhrožování, ale záměr občanů, kteří
jsou klamání a okrádáni skrze takové pořady již od roku 2005, a televizí RELAX TV od doby,
co pořad „Vědmy radí“ začal.    

záznam 01:47:30   volající ELIŠKY, nar. 2.1.1938   

„Já  jsem v  některém  předchozím  hovoru  slyšela  o  těch  dutinách  (viz.  záznam z  48:06  >
Ludmily, nar. 8.7.1935) a já jsem taky prodělávala takový zánět cest dýchacích a nějak se toho
pořád nemůžu zbavit. Už je to lepší, pořád se ale necítím dobře, tak jsem si myslela, jestli taky
něco takového nemám? Už jsem to měla vloni, ale u doktorky jsem nepořídila..., i když jsem
měla silný kašel, až mě z toho bolely hroty žeber, ale doktorka mi dala jen něco na odkašlání a
doporučila Vincentku,  AC-Long a že  při  kašli  bolí  svaly.  Tak už  jsem ní  tentokrát  nešla.“
Divačka si stěžuje na kašel a spoléhá místo na lékaře na kartářku, protože ta v televizi radí a
diagnostikuje choroby, jako na běžícím páse. 

Anie  kartářka: „...ale  tady  je,  že  tam  jsou  nějaký  chlamydie,  je  tam  infekce...  a  je  tam
hospitalizace v roce 2018. Doporučuje lékaře... a duchovní příčiny... ukazují zavřenou třetí čakru,
a tam je úzkost a psychika ovlivňuje imunitní systém. Plíce ukazují 5.čakru průchodnou, 6.čakra,
která odpovídá  za  dutiny  je  uzavřená.  Měla  byste  změnit  lékařku,  navštívit  nemocnici  nebo
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soukromého lékaře  ORL,  nechat  si  udělat  stěry  z  krknu,  nosu,  uší,  máte  tam nerozpoznanou
vážnou infekci, rozjela by v roce 2018 hospitalizaci. Tolik ze záznamu z Akáši.   

Kartářka tam není od toho, aby nemocným pacientům vysvětlovala, proč tyto zdravotní
potíže mají ani po stránce duchovní, protože jde o ryze odbornou zdravotnickou záležitost a
vědma není  lékař. Kartářka vytváří  dojem větší  odbornice na zdraví,  než  jsou lékaři,  neboť
soustavně přesvědčuje, že hovoří s divákovo duší, a také čte z akášické kroniky, kde má každý
záznam o všem, také o zdraví – viz. závěrečná slova kartářky:     „Tolik ze záznamu Akáši  “.  

Vymývání  mozků televizními  bludy  a  dezinformacemi čarodějky  přesvědčují  svět  o  velké
odbornosti na všechno, jen aby diváci zavolali do televize. Lidé proto volají a žádají jejich rady v
léčení s vědomím, že je vědmy mohou zabavit životních problémů a uzdravit. Protože to slibují
skrze rituály. Anie kartářka zase mluví s duší diváka a co nevidí, z Akáši (Boží knihy) vyčte v
čem dělají zoufalí lidé chyby, aby se mohly uzdravit.  

Až televizní kartářka Jana Vorlíčková provede diagnostiku zdraví, pak v 01:48:18 sdělí: 

Prosím vás, musím zdůraznit, že podle zákona o televizním vysílání a reklamě, já zde nemůžu
dělat  diagnostiku  zdravotního  stavu.  Můžu  říkat  orgán  nějaký,  ale  jako  laik  alternativu,  ale
především z duchovního pohledu. To znamená,  jde tam energie do té oblasti? Je tam zavřená
čakra?  To mohu.  (To nemůže, spadá to pod  léčitelství, které je zakázané). Máte životní sílu, to
mohu. Ale konkrétní rady, od toho jsou tady lékaři,  lékařské zařízení,  nemocnice, já vám čtu
jenom vyhlídky z hlediska karmy, osudu, jde tam energie, bloků... Já se na to dívám z duchovních
příčin, zda nejste v patologický zóně, zda máte průchodný čakry (čakry spadají do léčitelství),
zda chce osud, abyste se zastavili, onemocněli nebo zda ne. Zda je to nějaká maličkost nebo to je
vážný. 
(Opět se to týká léčitelství)  

Rituálními  sliby  s  různou  ochranou,  která  lidi  uzdraví,  anebo  vyčistí  bloky  na  čakrách  –  tj.
energetické kanály a uzdraví se pořád týká léčitelství. A lidé volají jeden za druhým v domnění,
že  čarodějky  vyčistí  jejich  čakry,  zašlou  energii,  ochrání  před  temnotou,  prokletím,  zbaví  je
karmy, čímž,  dojde k uzdravení. Vědmy však nezašlou žádnou energii,  neochrání  absolutně
ničím, není to v jejich silách a moci, takové zázraky se přisuzují pouze Bohu. V realitě to jinak
není možné! 

• Čarodějka  do energetických kanálů a celkového zdraví nevidí. Její mozek není počítačovou
tomografií  -  PET/CT,  aby  zobrazovací  metodou  a  pozitron  emisní  tomografií  nalézala
konkrétní  zdravotní  problémy.  Jedině  počítačová  tomografie  zobrazuje  funkce  a  struktury
orgánů lidského těla k objasnění zdravotního stavu, a Bohem kartářky také nejsou! 

U každé čarodějky sdělují příklady skrytého léčitelství. 
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Je jedno zda Vám jako nemocnému pacientu řeknu, že Vás vyléčím energií  s přikládáním
dlaní,  anebo  bioenergetickým působením na dálku zasíláním energie Reiky...  nebo  vyléčení
rituálem a bude Vám  „skrze  aktivaci  čarodějného symbolu,  tento symbol  posílat  potřebnou
energii na cokoliv, abyste jako divák překonával   zdravotní problémy   a jakékoliv jiné problémy a  
měl tu   sílu   vše překonat a změnit   (viz. Ilona Golovleva); nebo „Jak je rituál obrovská ochrana
před temnotou, zlem a prokletím. Protože od Vás odřízne smutek,   psychické oslabení,     oslabené  
čakry   atd  .  (viz.  Markéta  Steibergerová); nebo  že  k uzdravení  dojde „vyčistěním  smutku,
vyčistěním  negativity  atd.  (viz.  Lení  Mária). nebo  „vyčištěním  čaker  skrze  rituál,  modlitbu,
zaslání Reiky...“ (viz. Alenka Pastelka). nebo „budete  vyčištěn k uzdravení biotronikou...“ (viz.
léčitelka Simona Štelcová). 

Pořád se Vám ve výše uvedeném slibuje léčitelství, které je zakázané. 

Všechno slibující,     jsou aspekty  pro    uzdravení  ,  a  sliby  čarodějek jsou prezentovány jako
skutečná záruka. Pokud se jedná o čakry, ty jsou vždy spojeny se zdravím, slovo čakry je název
pro energetické kanály, zdroj psychické a fyzické síly – čakrami proudí energie. V těle je sedm
hlavních energetických kanálů – říká se jim čakry. Čarodějky rituálem nevyčistí nic, jejich sliby
nic neodblokují, ani „temnotu, prokletí, deprese, nemoc...“, protože to vše je dáno charakterem.
Na nějakou dobu může změnit myšlení psycholog, který má atestaci z klinické psychologie, a to
jen do doby, než se přecitlivělému člověku přestane dařit a nebude moci žít podle představ. Pak
přichází nervové vypětí a předrážděnost, která vyúsťuje v úzkostlivé stavy, psychické potíže a
deprese.  

Kartářky ani astrologové nebo numerologové nejsou odborníky s  lékařskou atestací,  nesmí se
plést do zdraví nemocných a diagnostikovat jejich zdraví, protože zákony o péči zdraví lidu, i jiné
zákony to zakazují. Vědmy neví, jak je člověk nemocný a nesmí to dělat. Pacient může být v
evidenci psychiatrů,  mohl jej  postihnout Parkinson,  roztroušená skleróza,  epilepsie,  cukrovka,
anebo  těžší  onemocnění  rakovinou  z   které  se  léčil,  a  rady  mohou  zdravotní  stav  zhoršit.
Šarlatáni neléčí, hledají peníze.  

II. 

léčitelka: Simona Štelcová 26.1.2018 (12:20 – 14.45 - pátek) 

představuje se jako kartářka, léčitelka, vědma a pracuje s energiemi. 

https://www.youtube.com/watch?v=5lVArkeOGQQ  

OČISTA SKRZE KŘIŠŤÁLOVOU KOULÍ: Vědma čistí  zdraví volajících diváků skleněnou
koulí nad svíčkou. Když přiloží sklo blíže k plamenu svíčky, koule zčerná a vědma sděluje, jak
bylo zdraví znečištěné nějakým blokem.   

Záznam první volající: Helena 20.11.1974 - žádá téma dne (očistu křišťálovou koulí) 
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Vědma Štelcová začernala od svíce kouli a uvedené divačce sděluje: „Tady se čistilo něco po porodové
líni. Co to je porodová linie? Můžete tam mít nějaký záblok, zásek, někdo něco třeba udělal v minulosti.
Mohla to být vaše babička, prababička a vlastně se to s vámi táhne...Je zajímavé, že lidi, kteří jsou po
rodově linii zatíženi, mají problémy s koleny. Tam je dobře čistit.  

00:05:48 volající Jaroslava, nar. 7.1.1951: 

Jaruško prosím odhlenit nebo něco na odhlenění na konci toho slavíka, takže odhlenit se potřebujete.
všichni si říkáte, že nemáte ten problém, ale za pár dní se stane, že najednou ucítíte to, co já jsem vám
řekla. U vás v rodině je třeba čistit hlavu, byla tam u někoho roztroušená skleróza...  

00:07:56 volající Marie 29.6.1951-  mám na velkou prosbu, já jsem měla zhruba 2,5 měsíců za
sebou dvakrát cévní mozkovou příhodu, jsem na tom docela hodně špatně, chtěla bych od vás nějakou
prognózu, jak se to bude vyvíjet..., nakonec zjistili, že je tam i srdíčko a jsem na tom velice psychicky
špatně.  

Vědma sděluje, že tam je 78% toho špatného, a když se ptá kyvadla, zda může volající Marii očisti, tak
prý  může.  Diagnostikovat  vaše  zdraví,  co  je  tam  špatně  nemůžu,  ale  očistím  vám,  co  já  naciťuji.
Potřebuji, abyste týden pila očišťovací nebo urologický čas, aby se vyčistilo to, co má. Tohle čištění je
opravdu silné, očekávejte to, že se vám může srdíčko prohodit, nelekejte se toho, protože já upravuji vaši
energii, váš tlak. Maruško, já nemůžu se ptát, jestli to dobře dopadne, já také jednou umřu, já vám ale
ulevím, jak nejlépe umím a dovedu. Jestli můžu a vy souhlasíte ano? Nikdo se neozývá, hovor divačky je
asi vypnutý...  Léčitelka Štelcová (ono o sobě prohlašuje, že je léčitelka) pokračuje s očazováním
koule nad svíčkou...  pak opět doporučuje k urologickému čaji ještě čaj kopřivový, dávat si pozor na
tlak...nepřepínat se a v ten den doma např. nevařit... 

 
00:11:58 volající Vladimíra, 2.3.1973 

při čištěni nad svíčkou léčitelka sděluje, že pokud kouřila, nebo žila s někým, kdo kouřil, diagnostikuje, že
je  potřebné čisti  plíce,  je  tam odhleňování,  a  je  to  na základě dlouhodobého zatížení  plic.  Ten,  kdo
nekouří může žít ve špatném prostředí. Koule není až tak špinavá, ale je nutno čistit plíce.  

Divákům říká: „Vstupuji do vašeho těla a naciťuji ty různý věci. Jak je to možné, dost dobře nevím? Je
toho hodně, vidím mrtví a vidím do jiných světů (schizofrenie), takže to je někdy „fičák“ a dneska mně
např. hodně hřejí ruce a je velký příval energie. 

Nepotřebuji vědět,  co vás trápí,  protože projedu celé vaše tělo, světlo projde těmi buňkami a
DNA... a ta vyšší inteligence s kterou pracuji si to diriguje sama... (opět schizofrenie) a já to čistím
nebo povoluji energii > v 00:17:00 záznamu. 

00:37:10 Renata volá kvůli dceři Patricie,  nar. 3.10.1992 –  dcera má psychické problémy,
nemůže v noci spát... 

Vědma slibuje srovnat energie (psychicky narušené Patricie) od tohoto napětí, která v těle jsou.
Dělá to  skleněnou koulí  nad svíčkou se zvednutou rukou.  Pak sděluje,  že dcera ji  k  sobě už
pustila, ona je vzdorovitá a nechtěla ji k sobě pustit, ale povedlo se to. Doporučuje pít meduňkový
a mátový čaj, které vyčistí žaludek. Tomu říká očista skrze křišťálovou kouli.  Lidé tedy volají
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hlavně kvůli  zdraví s  vědomím,  že  je  vědma očistí  a  dojde ke zlepšení  zdravotního stavu –
typické aspekty pseudo-léčitelství, které je zakázané. 

01:05:25 volající Radmila, 29.8.1970 – volající potvrzuje, že u ní byla nemoc 

Vědma sice  neví,  jaká  nemoc u volající  byla,  ale  doporučuje  v  televizním e-shopu koupit  zázračnou
meditaci a pročišťovala si to tělo...protože tam má bloky i z dětství a potřebuje vyčistit některé věci.
Očišťuje divačku koulí nad svíčkou a říká, že pouští do pravá i levá, záda i do celého těla... 

01:09:39 volající Věra 14.6.1946 – potřebuje očistit, je bez energie  

Vědma říká, že divačka je nadopovaná, až je z toho unavená a předbíhá sama sebe... naučit se více mlčet,
odnaučit se to... Vědma opět čistí a říká, že se tam ukázal archanděl Rafael, je třeba ho požádat o pomoc. 

01:18:21 volající Dana žádá očistu maminky Marie, nar. 24.4.1933 – má psychické potíže a je
ležavá 

Vědma: jde to od spodku páteře a bylo by potřeba ji koupit novou matraci, předělat postel, je ležavá a
koupila by třeba i  nafukovací.  Má tíhu na prsou.  Jezdí za mnou lidé zdaleka,  až z  Karlových Varů
Maruška.  Doporučuje mamince  koupit  vonnou svíčku...  bez  těžkých vůní,  něco,  co ji  zlepší  dýchání.
Neříkám, že odejde brzo, ale jsou tam dva lidí, kteří ji vyhlíží...(myslí na onom světě). Nedávat mamince
tolik jíst... 

Vědma Štelcová celé vysílání takto čisti volajíc diváky a sděluje, co u nich našla. 

léčitelka: Simona Štelcová 04.02.2018 (12:20 – 14.45 - pátek) 

https://www.youtube.com/watch?v=pSkMIEarFMQ  

Vědma postupuje opět stejným způsobem (jako 26.1.2018 a každý jiný pátek). To znamená, že jako
léčitelka  čistí  zdraví  diváku  skleněnou  koulí  nad  svíčkou  a  někdy  točením  kyvadla,  sděluje
diagnostiku zdraví tím, co ve fyzickém těle diváka našla a co má dělat – viz. výše uvedený záznam
na Youtube. 

Čas záznamu je na videu Youtube může mít jiné časy než RRTV  (pokud se bude dívat na svoje
záznamy), neboť na Youtube není záznam přesně od začátku. 

léčitelka: Simona Štelcová 23.2.2018 (12:20 – 14.45 - pátek) 

https://www.youtube.com/watch?v=4Cjchr72ih0  

Čas záznamu je na videu Youtube může mít jiné časy než RRTV  (pokud se bude dívat na svoje
záznamy), neboť na Youtube není záznam přesně od začátku. 

Vědma postupuje opět stejným způsobem (celou dobu, co je na RELAX TV)  a nabízí stejné věci
(jako 26.1.2018 a 4.2.2018 a každý jiný pátek) -  čistí volající diváky skleněnou koulí nad svíčkou a
profukuje všechny energetická centra... doporučuje proplachy nosu solí... – zdůrazňuje tuto potřebu
např. na záznamu od 00:15:00 hod. 

00:08:18 volající Vašek ze Zlína 23.7.1952 
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Vědma diagnostikuje na páteři úskřip, a pravá strana nahoře, pokrčit nohy a zvedat pánev a točit
rameny. Zkusit pálivější jídlo k vypálení bacilů. I tak jste měl štěstí, že jste se mi dovolal a hned
udělala...je toho hodně, energii si musíte hlídat...když se vyčerpáte, tak  potom můžeme my, co
pracujeme s energiemi,  biotronici,  léčitelé těch energií,  tak můžeme mít  nehezké problémy...
Vědma potvrzuje  léčitelství,  které je  zakázané – zpráva Ministerstva zdravotnictví  ČR, z 10.
ledna  2012  pod  Č.j.  83677/2011 tímto  sděluje  spolku  Sysifos,  že praktiky    pseudovědeckých  

metod jsou zakázané – viz obsah zprávy na straně 13 

Podstatou jednání Simony Štelcové je, že lidé volají především kvůli obav o svém zdraví, a
chtějí  uzdravit,  neboť  vědma  se  prohlašuje  za    léčitelku,  biotroničku  s  léčením na  dálku  ,   v
televizi nabízí a dělá čistící rituály, u nichž říká, co všechno v těle volajícího diváka našla za
problémy, a využívá  klamu , že divákovo potíže a choroby čistí skleněnou koulí nad svíčkou,
nebo točením kyvadla čistí fyzická těla od negativních nánosů, aby se zdraví zlepšilo.  

III. 
čarodějka: Ilona Golovleva: 16.3.2018 (12:40 - 14:45)                                                       

Celou dobu vysílání to je přesvědčování, „že když divák zavolá, zapíše ho do čarodějného rituálu, ten se
aktivuje a volající divák se již nemusí o nic starat, bude mu automaticky chodit celý rok energie, která mu

pomůže ke všemu – tj. i k uzdravení.  

Čarodějka Golovleva posílá energie, rozhazuje rukou, že odhazuje z člověka špatné pryč a zvolává:
„Pro nejvyšší dobro všech zúčastněných, s láskou a pokorou STAŇ SE!“ slibuje, že diváku „odeslala
energii a ujišťuje, že zaslala určitou sílu, určitou energii, která má velkou sílu“.  

Přesvědčuje, že energie kolem člověka mu ubírají sílu, a proto by diváci měli aktivovat její čarodějnický
symbol, který jim dá  dostatek síly na to, co všechno potřebují v životě vyřešit, a to po celý svůj život.
Zařídí si přes čarodějný symbol, aby energie přicházela v té potřebné síle, aby byl člověk schopný udělat
to, co potřebuje.  

Může to člověk pro sebe udělat zavoláním do studia a udělat aktivací čarodějnického symbolu. Symbol
bude prý posílat potřebnou energii na cokoliv, aby diváci  překonávali zdravotní problémy a jakékoliv
jiné problémy a měli tu sílu vše překonat a změnit. Aby se divákům dařily věci v životě tak, jak si přejí. K
tomu, aby našli sílu něco změnit. A prý to je nadlouho,  divák má na celý rok, až dokonce února 2019
zajištěný přísun energie. Bude mít dlouhodobý energetický přísun a o nic se již nemusí start.“  

Ministerstvo zdravotnictví ČR, které vydalo 10. ledna 2012 

Jestli  převládá  u  RRTV  názor,  že  energetický  přísun se  netýká  zdraví,  pak  by  toto
stanovisko mělo především prohlásit 
pod Č.j. 83677/2011 zprávu, že praktiky pseudovědeckých metod jsou zakázané. 

IV. 
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čarodějka: Markéta Steinbergerová: 17.3.2018 (12:30 - 14:45)    

Začátek vysílání začíná s nadpisem „POPRVÉ VE VYSÍLÁNÍ – NOVÝ RITUÁL!!!“, ačkoliv to samé
čarodějka dělá  každý týden, což je "OČISTA RODU OD KLETEB!" se slovy:  "Tak konečně se zbavíte
všeho temného právě po tom rodu, protože někdo Vás musel stvořit, životy se opakují, všechny ty stinné
stránky se nám vrací, pokud je neočistíme" 

Volající Jana 11.3.1960: Čarodějka lije do vody vosk a říká: „Vy jste ve znamení ryba a jste velmi
vnímavá, potřebujete se očistit... to víte, že tady bylo hodně temnoty“, doporučuje CD, a opravdu je to
první rituální CD, ještě ho nikdo nemá... a zlepší se vám vztahy v rodině, opět se vám navrátí láska, síla a
víra pokračovat.“ 

Celé 2 hodiny přesvědčuje diváky:  „že ze sebe shodí všechno špatné, volající divák se oddělí od
všeho temného, všeho zlého. A pokud tam byly kletby, prokletí nebo nějaké temné magické síly, tak pokud
na sobě mají diváci něco hodně temného, nejdříve to všechno z nich sundá a pak je obalí do ochranného
světelného štítu, aby byli v klidu.  

Jakmile začne čisti rodové kořeny, tak se oddělí, odříznou od všeho temného, všeho zlého. A pokud tam
byly kletby, prokletí nebo temné magické napojení bylo, protože někdo mohl v rodině vykonávat nějaké
rituály, kouzla přes černou magie, tak to mohlo diváky zasáhnout. Očista kletby zasahuje hluboko do
minulosti, vytvoří bílý ochranný štít.  

Diváci nemusí vůbec nic dělat, jenom být v klidu, zavolat a říci svoje jméno a datum narození. A konečně
nastane v  jejich životě  řád a klid  podle svých představ. Všechno se vylepší,  proto ty  rituály  dělá.  V
podstatě to špatné, to černé ze sebe diváci dostanou, protože ochranný šít je bude chránit a dobíjet. A
skutečně je budou druzí lidé vnímat a respektovat.  

Už je nic tak nepřekvapí, budou energeticky připraveni různé situace řešit, že se z toho dostanou. A ti, co
do studia zavolali, už jsou v klidu a ochráněni. Pokud se chtějí diváci prosadit, být úspěšní přes lásku,
přes partnerské nebo rodinné vztahy, nebo něco vybudovat, tak je potřebné zbavit se té smůly, a proto
čarodějka čistí rod diváků od kletby, protože se potřebují zbavit kletby jednou napořád. Aby byl očištěn
divák a jeho děti, jeho partneři.“  

čarodějka: Markéta Steinbergerová: 17.3.2018 (23:45 – 02:00)    

Opět vše pokračuje ve stejném stylu jako v odpoledním vysílání (stejného dne) se sliby:  „  Jak je rituál  
obrovská  ochrana  diváka  před  temnotou,  zlem  a  prokletím.    Odříznou  od  sebe  smutek,  psychické  
oslabení, oslabené čakry. Někdo touží mít děti a nejde to – rituál je na mnoho možností. Začne se měnit k
lepšímu a pokud si nesplnily splnit sen, rituálem se může stát něco výjimečného, stačí zavolat do studia.
Volejte, dokud je čas, udělám velkou očistu – říká vědma, rituál zničí všechnu temnotu a začnou se dít
velké věci. Začnete se smát, začnete pociťovat velkou radost, zbavíte se strachu a budete se zase na něco
těšit, budete plánovat. A vy víte, že potřebujete energii navrátit. A diváci si mohou vytvořit neskutečně
silný ochranný štít.  Můžete se  teď osvobodit z nouze a z toho prokletí,  kletby, nejvíce se zaměřuji na
kletby, uřknutí, také to vyčistím. Kletby oddělím, odříznu, odplavím. Jakmile zavoláte, začnete se čistit, a
dostanete ze sebe ty černé energie. To je ta svoboda. Můžete zase zavolat i za druhý rok. “ 
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Pokud  by  RRTV  argumenty  čarodějek  předložila  psychologům  a  psychiatrům,  dočkala  by  se  k
čarodějkám dost negativního hodnocení. Kdyby se zeptala  církve, co je kletba a zda je možné, aby to
televizní čarodějky zrušily, církev by se tomu vysmála. A kdyby se dotázali  státnících zástupců  nebo
jiných právníků, co na to řeknou, ťukali by si na čelo.  

Mohli byste uznat, že není v moci člověka ovládat věci mezi Nebem a zemí podle svých přání, a že
sliby čarodějek se z uvedeného důvodu nemohou splnit a zázraky nejsou v lidské moci vykonat.  

Jde o podvod, a kdyby to diváci věděli, do televizního studia by nezavolali. 

Pokud jde pouze o věštění,  seriózní výklad karet, astrologie či numerologie nejsou čarodějnou magií s
litím vosku do vody a proslovy, jež údajně vyvolají nadpřirozené síly k vyplnění přání. Magie je snahou
ovládnut realitu s pomocí vyšších bytostí nebo sil. Tuto utopii, a bludný klam nelze legálně využívat k

výdělečné činnosti,  jsou to  nekalé  obchodní  praktiky.  čarodějka: Markéta Steinbergerová
21.3.2018 (12:30 - 14:45)    

Opět pokračuje jako 17.3.2018 v odpoledních hodinách a v noci od 23:45 do 02 hod. „ČIŠTĚNÍM  

RODOVÝCH  KOŘENŮ – ODSTRANĚNÍ KLETEB A PROKLETÍ!“.  

Celé vysílání přesvědčuje: „Bílý a černý vosk – bílá všechno zničí, rozsvítí a dělá se tam řád a
pořádek, to znamená, že se odplaví to špatné. A s tím souvisí i světlo proti temnotě, to je to nové
CD, protože jste naprosto chráněni před vším negativním.  

Prostě kdo by vám chtěl ublížit, napadat vás na dálku nebo slovně , fyzicky. tak si to nedovolí, ty
osoby  se  od  vás  odvrátí,  ty  osoby  se  od  vás  odvrátí,  nechají  vás  být  a  dají  vám pokoj.  Vy
potřebujete, abyste se nebály, abyste neměli stále strach, protože to pak z toho života nic nemáte.
Je to unikátní CD první svého druhu, a jiné CD neexistuje, abyste si ten rituál samo vytvářeli, a
abyste opouštěli ty negativní energie, aby se to všechno od vás odvalilo, prostě všechno pryč!  

Pokud se chcete vypořádat s nepřáteli v tomto současném životě, nebo pokud se na vás nabalili
temné energie z těch minulých životů nebo minulých generací, tak pojďte to odevzdat ke světlu,
tím se zbavíte právě i té karmické rodové zátěže. Odstranění kletby, prokletí, je to jednoduché, a
ještě naprosto budete krásně chráněni před vším negativním.  

Očišťují se vaše rodiny, mohlo tam dojít k těm prokletím, uhranutím, nebo napojení na tu černou
energii, temnotu, černou magii, ale Vy se toho bát nemusíte, protože vždycky se dají tyto energie
odříznout, dají se zničit. Pojďte se postavit za své rodiny, a tím začnete vytvářet nové energie.
začnete vytvářet novou buducnost , ale hlavně přítomnost.... Nikdo se vám nemůže dotknout ani
myšlenkami... Takže pojďte projít tímto rituálem, právě v tento okamžik.  

Kdo očistí v tento okamžik svoji rodinu...mohly tam být vraždy, sebevraždy, někdo je vyhnal z
domova, nebo tam byl psychický, fyzický teror... 

Já  se  snažím neustále  bojovat  s  temnotou za  vás,  abych  vám mohla  pomáhat  přes  televizní
obrazovky a s tím souvisí všechny rituály... Pokud se nezbavíte rodové zátěže, tak nebudete se
sebou spokojeni. 
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Kdo další se chce zbavit karmické rodové zátěže, vždycky to vyplave, nevíte, kdy se to probudí a
kdy to začne škodit. Proto je potřebné to průběžně čistit a tím se vyvarujete případným neshodám,
strachu atd., protože všechno to na nás minulé generace přenesly. 

Někdo má přání, tímto rituálem to získáte. Také se čistí energetické kanály – čakry...vy se očistíte,
ale musíte zavolat na tento rituál... Samozřejmě budeme přivolávat archanděly, posvěcení živlů... 

Kdo je ochoten nechat odříznout všechno temné, ty energie, právě teď, A buďte vy ti vyvolení... Je
to o tom, že se začne dařit.  Tady se to odřízne a tady přestoupíte do ráje  ;   (vědma ukazuje nádobu
s vodou a místo s odlitým voskem).  

RRTV si  může  záznamy  prohlédnout,  určitě  nemá  problém  si  je  pořídit.  Já  je  zaslat
nemohu, protože mají kolem 2 GB, a to musíte uznat, že není možné zaslat emailem. 

V. 
Lení Mária: 18.3.2018 (neděle 12:40 - 14:45)    

Nabízí rituál  „Osvobození – Osvoboďte se od veškeré negace“, čímž nabízí  propálení  negativních

energií, které blokují peníze, podnikání, kariéru, vztahy, protože tam (podle přesvědčování čarodějky) má
člověk spoustu bloků, které mohly nastat např. kvůli tomu, co nám řekli děti, partneři atd. Tím se
prý zastaví tok energie života. A podle čarodějky není nic lehčího než zavolat a nechat si pročisti
negativní  energie.  Když  volající  zavolá,  má  2x  nadechnou  a  vydechnout.  Pak  vědma  krouží
papírkem nad svíčkou a divačka si má přát tři věci, kterých se chce zbavit a osvobodit se od nich.

Pak začne s evokací: „Ve jménu milované a mocné božské přítomností  já jsem ve mně a ve
vlastním svatém Kristově vědomí. Já volám sám SamJermena a anděly sedmého paprsku. Děkuji
a přijímám, jak byla vykonána v tuto hodinu, v plné síle a podle Boží vůle (plánu).“ Poté spálí
papírek a také pálí vietnamskou tyčinku u které si  má divačka opět přát, co chce. Po zapálení s
tyčinkou různé mává a děkuje za zavolání s tím, že až tyčinka dohoří, „započne cesta vzestupu,
splní se cesta splnění přání. Začnou se dít zázraky“  

Stále přesvědčuje, že tento rituál je nejsilnější ze všech rituálů světa. Slibuje, že rituál „vyčistí
smutek,  vyčistí  negativitu,  jsou  to  osvobozující  rituály  od  jakýchkoliv  entit  (duchů),  od
negativních záležitostí, od programů, které přinesli rodiče, nebo jde o blok z dětství, a  fialový
plamen svíčky to všechno změní, osvobodí člověka od negativních programů.“   

Krásná pohádka, v pohádce ale nežijeme, žijeme v realitě hmotného světa. 

Výše uvedené se zase týká zdraví, neboť smutek a negativita   se projevuje úzkostí, psychickými potížemi,  
depresí, a to je zdraví. Co se děje, když je člověk smutný a zoufalý? Je v depresích. Nelze tvrdit, že se
deprese netýkají zdraví.  S depresemi lidé chodí k psychologům a k psychiatrům. Čarodějka nemůže
nahrazovat  tyto  odborníky vyvoláváním nadpřirozených sil.  Rituálem se  snaží  „znásilnit“  fyzikální
zákonitosti k ovládnutí reality za pomoci  vyšších bytostí a sil. Odvolává se na „fialový plamen
svíčky, plamen prý je neskutečná síla. Za nejvyšší sílu kosmu považuje „fialový plamen“.   
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Magický rituál by musel být změnit charakter člověka, na tom je závislé celé bytí. Sliby o zbavení
karmických věcí znamená – zbavit se všech špatných následků které přináší těžký život a choroby. Rituál
nemůže  změnit lidskou pýchu, zpupnost, ješitnost, vnitřní agresivitu, vášně, zlozvyky a touhy,  jež se
stávají příčinou negativních důsledků.  

Televizní diváci však klamu čarodějek věří, volají do studia televize, a čarodějky vydělávají
na lidské hlouposti. Je to spravedlivé? 

Křesťanská teologie  považuje  Boha za  nadpřirozenou sílu,  která určuje  a  řídí  život  člověka .  A
křesťanský svět není malý, tyto praktiky věřící křesťany dráždí, považují to za rouhající a zavrženíhodné.
Přeci se televize nebude stále propůjčovat zesměšňování Božích věcí a náboženství. Ať si čarodějky dělají
rituály v soukromí a nepředvádí to celému světu, aby zbytečně dráždili věřící.  Křesťané čarodějnictví
považují za spolčení s ďáblem, které se ještě využívá k výdělečné činnosti. Berte ohled, že ve světe nejsou
jen  ateisté a satanisté ale i věřící v Boha, věří v něj i  RNDr. Jiří Grygar, CSc. – astrofyzik a vědec
Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Tato informace je také na:  

                                                            http://www.vesteni-osudu.cz/str6.htm 

VI. 

Alena Krejčová (A. Pastelka) 20.3.2018 (úterý 12:30 - 14:45)     

Celé vysílání moderovala v duchu zasílání energií Reiky a evokací..., které nazývá rituály a  modlitbami. 
Tvrdí, že Reiky je „nejsilnější energie obrovského významu pro organismus člověka a jeho zdraví. 

Na  televizní  obrazovce  svítí  velké  nadpisy  „POSÍLÁNÍ  ENERGIE REI-KY!!!“,  a  také  na  střídačku
„ČIŠTĚNÍ VAŠICH FYZICKÝCH ČAKER!!!“ Vědma libuje přidání modlitby, u které říká: „rituály jsou
dnes nejvyhledávanější, protože zasahují do hloubky, do morku kostí, úplně do DNA, to je rituál, správný
rituál vás protkne, pročistí, dostane se tam, kam je potřeba, protože rituál je jako silná moc.  

Pojďte má tu pro vás připravenou modlitbu, ta vás zbaví všech psychických, fyzických, emociálních a také

karmických věcí. A vy víte, že  karma je něco, co nemůžeme přeskočit, nemůžeme nezpracovat...
Buď ji nezpracujeme vůbec a začne se nám přitěžovat, anebo začneme zpracovávat a věci, které
se nám mají v životě stát, budou mít mírnější charakter. To je jako já vždycky říkám, nespadnu ze
stromu a nezlomím si páteř, ale zlomím si malíček.   

Za archanděla Michaela slibuje zbavení se výše uvedených potíží, přesvědčuje slovy  :   pojďte si
pro energii archanděla, nahodí vás, pomůže vám, tyto energie jsou silné... velmi dobře působící
na lidské plémě... Tak pojďte volat, rituály, modlitby, mantry, nádherné věci...  

Čekám na další teflon – čištění fyzických čaker, to jsou první, druhá, třetí čakra.  První čakra chuť do
života... patři tam klouby svaly, šlachy, zuby (tedy zase opět zdraví). Druhá čakra – sexualita, tvořivost,
nálady, pocity..., všechno, co se týká našeho bytí na této planetě (zase zdraví). Spousta lidí má bohužel
zavřenou,  přizavřenou,  nebo  jinak  zdeformovanou  proto,  že  nemají  vyčištěné  vztahové  věci.  Tou
modlitbou  Vás  vlastně  ten  archanděl  Michael  spasí  v  tom, že  nebudete  spoustu  věcí  prožívat  tak
dramaticky  a  bolestivě,  a  taky  vám  pomáhá  odstranit  ty  emociální,  mentální  bloky,  včetně  těch
karmických... Pomůže ten restart se sebou něco dělat.  
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Modlitby mají větší sílu, než si jste schopni vůbec myslet. Rituální modlitby, které za vás provádím jsou
hluboké, protože soucítím s každým vás, dokážu se empaticky vcítit do vašeho datumu narození a do vaši
prapodstaty. Tím, že mi dáte o sobě tyto iniciále, já se s vámi propojuji,  cítím dokonce vaše energie,
vnímám vaše pocity, ty které mám vědět a které vám mám předat. Takže tak to je.  

Ve vysílání stále přesvědčuje, že „Rituály jsou velmi silné a zasahující,  rituály nemůže dělat každý,
protože není na to vzdělán. Rituál je mnoho, mnoho mentální práce, kterou vy nevidíte...musí se to dlouho
trénovat... a právě tady u těch duchovních nás poradců máme spoustu práce, kterou děláme dlouho mimo
obrazovky a všechny tyto rituály a modlitby, vjemy, musíme do sebe nějakým způsobem zakódovat pro vás,
abychom  je  potom  přenášely  přes  televizní  obrazovku.  To  znamená,  dělají  se  různé  rituály,  různé
mantrické záležitosti, kreslí se symboly, dělá se toho mnoho, aby ten přenos odměně tam k vám, obýváků
naskočil. Takže já jsem tady silně narituálovaná, namantrována a čekám jenom, až zvednete ten telefon
zavoláte mi. Takže pojďte do mě. 

Já  vám  kreslím  čakry,  a  přitom  vám  dávám  energii,  to  dělám  úplně  automaticky, protože  jsem
naprogramovaná a ta energie už proudí, teče... Dobré vymývání diváckých mozků. 

Tím vědma konečně lidem přiznala odkud „vítr fouká“, vše organizuje režisér(ka)! Vědmy jsou
naprogramované režisérem a musí se řádně naučit, jak metodou Brainwashingu lidem dobře vymýt
mozek a přesvědčit je, aby do studia volali – jeden za druhým.  

Alenka Pastelka vykládá karty a láká diváky na zasílání energii REI-KY, rituály a modlitby. Modlitby
zní: „Milovaný  archanděli  Michaely  prosím  omilostnit  od  všech  bolestí  psychických,  fyzických,
emociálních,  neutrálních  i  karmických  vazeb  Amen.“, jak  od  začátku  pořadu,  tak  v  průběhu
dvouhodinového vysílání. Pokud čára na papír, zdůrazňuje, že výsledek ji řekli andělé; například u
Romany, která  prosí  na  tatínka Josefa  7.2.1961 zjistit  jeho  zdravotní  stav,  který  má dlouhodobé
zažívací problémy.   

Slibuje archanděla jako Božího posla k uzdravení.  Za peníze. Považuje Boha za kupčíka,
který  posílá  archanděla  na  pomoc,  když  o  to  kartářka  požádá.  Jak  primitivní  a  neznalé
náboženských věcí. Čarodějky si myslí, že když budou zvolávat jména archandělů nebo Boha, že
se kvůli tomu stane zázrak a  život volajícího se změní ve štěstí, dobré zdraví a všechno zlé v
jejich životech zmizí. Prosím Vás, kdo ještě další z rozumných lidí si to může myslet? Jedině
tací,  kteří jsou na stejné úrovni. Čarodějka se snaží egoisticky  znásilnit  přírodní zákonitosti a
změnit je podle svých přání. Z náboženství nemá žádné znalosti, takže jen zesměšňuje Boží věci,
což není nic jiného než rouhání.   

Jedna skutečná událost s neštěstím, kterou autor popisuje v knize: „Když nebe mlčí (a Bůh
neodpovídá na Vaše modlitby)“,   je vysvětlením, proč autoru knihy     „  v roce 1994 zahynula při  
autonehodě manželka, dcera i matka, přestože se za jejich ochranu toho dne, tak jako každé
jiné  ráno modlil.“ V knize  vysvětluje  náboženská  hlediska,  co  modlitby  vyžadují  a  proč  se
nevyplňují. Vědmy však světu slibují pravý opak. Potřebují vydělat za každou cenu.   

Z vědeckého a lékařského hlediska, ale i náboženského – slibování čarodějek, že modlitba a
rituál  člověka  pročistí  až  do  morku  kostí  a  DNA a  zbaví  všech  psychických,  fyzických,
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emociálních a karmických věcí  atd. –  viz.  nahoře Alenka Pastelka..., je  přímo odporující,
protože o  neviditelné Boží síle ve skutečnosti neví s přesností nikdo vůbec nic (na pochopení
vnitřní podstaty Boha a Jeho andělů člověk nemá schopnosti). A myslet si že vyvolávání VYŠŠÍ
SÍLY jsou účinné, je zcestný blud, použitelný pouze ke klamání a výdělečné činnosti podvodem.  

VII. 
Shodně čaruje v každém vysílání  vědma Šárka Čuchtová – Morgana. Nic jiného u ní již
několik  let  nevidíte.  Čarodějka  rukama  odhání  temné  síly  a  spalováním  papírků  nad
svíčkou očišťuje diváky od všehomožného,  prý jim dělá ochranu. Také diváky  straší,  že
když nezavolají, „boudou mít problém“ > temnota, prokletí, černá magie, karma atd. 

Musí si to RRTV vyhodnotit sama, když se alespoň podívá na záznamy z roku 2018, které si
může vyžádat. 

 

VIII. 
 V odpovědi z 6.3.2018 - Sp. zn. RRTV/2018/188/tic  jste mi sdělili, že moje ohrazování vůči možnosti
opírat se k poskytování „poradenských“ služeb o fiktivní „magické rituály“, není nic nového. Zařazovat
do vysílání tento typ obchodních sdělení je ze zákona možné, přičemž se jedná o poměrně rozšířený
formát.  Služby věštců,  esoteriků či astrologů lze v České republice na základě živnostenského listu
legálně poskytovat.  

• Není to nic nového proto, že to ještě RRTV nezarazila a rozmohlo se to tak silně, že to  další společnosti 
praktikují téměř všude, a podvodníci vydělávají na zubožených lidech.  

• Chtěl bych také opravit výše uvedený výrok RRTV: „Služby věštců, esoteriků či astrologů...“. 
Živnostenský zákon v obsahové náplni 78 „Poskytování služeb osobního charakteru“ slovo ezoterika 
nepoužívá, je tam činnost astrologů, grafologů, kartářek a numerologů. Ezoterika je velmi široký 
pojem, především pojednává o nesmrtelnosti duše a je v ní zahrnuta široká množina nauk a „tajných věd“ 
náboženského i nenáboženského charakteru. Jako příklady jsou často uváděni Svobodní zednáři nebo 
různé magické řády. V ČR to JE například První Česko-Slovenský     Chrám Církve Satanovy  , jehož 
založení v roce 2005 inicioval mistr a gnostický biskup Pavel Brndiar Tau-Paulus. 

Živnostenský zákon určitě nepovoluje podvody, což mohu deklarovat tímto: 

Oblasti esoteriky využívané v praxi:   

• Psychotronika (to je k výdělečné činnosti zakázáno) 

Psychotronika  je  telepatie,  telegnoza,  telekineze,  levitace,  transformace,  dematerializace,
reinkarnace, psychomantie, mimotělní zážitky a astrální cestování. 

• Léčitelství        (to je k výdělečné činnosti zakázáno) 
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Léčitelství se zabývá biotronikou, bioenergetickým působením na dálku (Reiky ad.), 
fengshui, čakry, deblokace, energie, to například nabízí televizní čarodějky   

• Jasnovidectví a věštění: 
Astrologie,  numerologie,  výklad  karet-tarot,  chiromantie,  siderické  kyvadlo,  slouží  k
předpovědi budoucnosti.  

10. ledna 2012 vydalo Ministerstva zdravotnictví ČR pod Č.j. 83677/2011 zprávu, která zní: 

Léčitelé nemají v zákonech České republiky žádnou oporu. Ze živnostenského zákona byli vypuštěni,
v  zákonech  resortu  zdravotnictví  být  nemohou,  protože  nejsou  zdravotnickými  pracovníky  se
zdravotnickým vzděláním.  Stát  takto  deklaruje,  že  činnost  léčitelů  je  nežádoucí  a  nezákonná. V
právních předpisech nejsou definováni a žádná oprávnění k jejich činnosti neexistují .  Stát tímto
deklaruje, že  paranormální  praktiky  jsou  neověřené  praktiky,  a  proto  jsou  nežádoucí  a
nezákonné. Má-li žadatel vzdělání a příslušné znalosti v některých oblastech, jako jsou  léčivé byliny,
zdravá výživa a správná životospráva, může se registrovat v režimu živnostenského zákona jako poradce
pro dobrou výživu, pro rekondici apod. Jestliže někdo zjistí, že se pod touto rouškou schovává „léčitel“
slibující  léčbu a úzdravu,  což  je  výsostnou činností  zdravotnických pracovníků,  musí se  obrátit  na
nejbližší živnostenský úřad nebo na Ministerstvo průmyslu a obchodu s žádosti o prošetření a případné
uložení sankcí.  Na ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  jsem se obrátil, to mě zase odkázalo na RRTV. 

Nyní jsem RRTV uvedl konkrétní příklady, které vysvětluji, a jestliže to bude RRTV zase považovat
za legální obchodní sdělení, pak nelze říci nic jiného než si myslet, že RRTV nekalé obchodní praktiky,
podvody a poškozování spotřebitele schvaluje a zákony si vysvětluje si podle, jak se ji hodí a potřebuje, a
lidi považuje za hlupáky.  Pokračování jednání televizních čarodějek by padalo (ve vědomí občanů)
na RRTV, protože to nezarazila. 

Podstatou nekalých obchodních praktik jsou  bludné klamy, kterými čarodějky přesvědčují a
lákají k zavolání do televize, a sdělují to jako jisté a zaručené věci, které se po zavolání vyplní!
Aby  tak  televize  a  čarodějky  se  mohly  těmito  podvody  neoprávněně  obohacova.  Tvrzení
čarodějek  jsou  způsobilé  podstatně  ovlivnit  rozhodování   spotřebitelů, zda  budou   do
televize volat a tuto službu (nabídku) požadovat.  

Již samotná možnost podvodu (klamání spotřebitele) je protiprávní a naplňuje skutkovou 
podstatu správního deliktu. Při dlouhodé době provozování dokonce trestný čin.  

Obchodní praktika je činnost, související s marketingovou komunikací, prodejem či dodáním
produktu nebo  služby spotřebiteli. Týká se veškerého jednání, chování,prohlášení nebo obchodní
komunikace včetně reklamy a uvedení výrobku nebo služby na trh, které  obchodník provádí. 

Nekalá praktika je praktika (1) je-li při ní užit nepravdivý údaj; nebo (2) je-li důležitý údaj sám o sobě
pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit.
Obchodník  (což je i teleshopping, neboť i to je obchod), který učiní prohlášení o účincích výrobku či
služeb, musí být schopen doložit (bez ohledu na to, v které zemi EU sídlí), pravdivost svých tvrzení. Je
například nezákonné při  uvádění prohlásit,  že služba vyléčí nemoc,  pokud toto tvrzení nelze vědecky
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doložit.  Legislativní základ je zakotven i v novém občanském zákoníku (§ 2976) a dále v zákoně
č.634/1992 Sb.  o  ochraně spotřebitele. Obchodní  praktiky jsou tudíž vždy považovány za klamavé,
pokud  podnikatel  nepravdivě  prohlašuje,  že  výrobek  nebo  poskytnutá  služba může  vyléčit  nemoc,
zdravotní poruchu nebo postižení.  Agresivní obchodní praktika je např.  vědomé  využití  nepříznivé
situace spotřebitele – do televize volají lidé, kteří jsou nemocní a psychicky na dně. Proto čarodějky
tolik nabízí rituály. 

Správní delikt definovaný v ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. je deliktem
ohrožovacím, kde postačí i vyvolání nebezpečí ohrožení zdraví, a vznik skutečného následku není nutný.
A  kompetentní  orgán  nemusí  prokazovat,  že  došlo  ohrožení  zdravotního  stavu  apod.,  postačí,  že
teleshopping byl způsobilý tento škodlivý následek vyvolat i pokud by se tak v reálu nestalo.  Pořad s
„Vědmy radí“ je proložen magickými sliby, že  rituály uzdravují (tudíž informacemi, které se týkají
spotřebitelů  ze  zranitelných  skupin...). Není  proto  možné,  aby  se  provozovatel  vysílání  zprostil
odpovědnosti  možnými  odkazy:  „že  každé  svéprávné  osobě  musí  být  naprosto  jasné,  že  tvrzení
kartářek jsou nepravdivá!“ 

Obchodní  praktika  je  tedy  považována  za  nekalou  a  zakázanou,  je-li  v  rozporu  s  požadavkem
profesionální (odborné) péče a je schopná podstatně narušit ekonomické chování průměrného spotřebitele
– tedy jeho rozhodování. Z odbornou péči se považuje odbornost a pečlivost, pravdivé a kvalifikované
jednání (nikoliv podvody), postupy dostatečně průhledné, odborně ověřené a nevzbuzující pochybnosti o
reálné šanci k dosažení co nejlepších výsledků pro zákazníka. Nabízení a poskytování  služeb musí být
bez manipulativního jednání  , a ve výsledku musí jít o prospěch zákazníka,   nikoliv pouze o prospěch
televizní společnosti a čarodějek, které si z toho udělaly živnost. Domnělé diagnózy s přísliby pomoci ve
všemožném a výzvy, aby lidé volali do televize, zakládají předpoklad, že zákazníci ze strachu o své
zdraví     nemusí zištné   chování kartářek rozlišit, a tudíž výzvy k opakovanému volání akceptují.   

Vědmy tímto znatelně ovlivňují chování spotřebitelů, aby opakovaně využívali podvodných
komerčních služeb. Je to obchod s lidským zdravím. Ale ani pod rouškou esoteriky a jejím
zdůvodňováním nesmí docházet ke klamavému obchodování s lidským zdravím. V každém
případě vědmy podvádí všemožnými sliby, které nelze reálně z jejich strany splnit, což je
podvod a poškozování spotřebitelů.  

Dohlížející  a  kontrolní  orgán  přeci  nemůže  tolerovat,  aby  schizofrenie  nahrazovala
zdravotnickou odbornost a práci psychologů – vědmami s jejich rituály. 

Pokud podvody čarodějek budou pokračovat, lidé se budou muset obrátit na  státní zastupitelství, aby
posoudilo, zda bylo v možnostech  RRTV zabránit podvodům a neoprávněnému obohacování, protože
televizní sliby nejsou v moci čarodějek splnit, ale provozovatel pořadu „Vědmy radí“ v tom pokračuje dál
a inkasuje za to peníze. Jde tedy zároveň o posouzení,  zda  kontrolní  orgán vědomě nerezignoval  na
plnění  svých  povinností  pod  rouškou  účelové  právní  argumentace  a  nemohlo  to  naplnit  skutkovou
podstatu  zneužití  pravomoci  úřední  osoby.  Kvalifikaci  takového  možného  jednání  uvádí  judikatura
Nejvyššího soudu ČR.   
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Chápu, že kontrolní orgán potřebuje nějaký čas na monitorování televizního pořadu, ovšem když se nic
nezlepšuje ani po 3,5 letech (od jara 2016), pak nezbývá než se zase ozvat, jak jsem udělal za lidi já.
Sdělte mi, že se to bude řešit, a když se to v televizi přestane praktikovat a bude se jen věštit, lidé budou
spokojení, a přestanou Vám i poslancům či premiéru Parlamentu ČR psát stížnosti, přestanou se obracet
na státní  zástupce,  Ministerstvo zdravotnictví  ČR, Ministerstvo průmyslu ČR (pod které spadá ČOI),
Budete mít klid Vy i občané. 

Podvod je čin, kterého se dopustí ten, kdo zneužije cizí nevědomosti či důvěřivosti k vlastnímu
neoprávněnému prospěchu či obohacení, resp. někoho za tímto účelem uvede v omyl. Typicky jde
o vylákání peněz pod nějakou záminkou (viz sliby čarodějek k zatelefonování diváků), které ale
podvodník nesplní a oběť tak o své peníze přijde. Všechno tam řídí režisér(ka), což je logické,
a potvrzuje to i vědma Alenka Pastelka slovy, že se musí řádně naučit, co budou čarodějky v
televizi říkat..., viz. nahoře její vyjádření. 

Rituály a modlitby jsou jak po subjektivní, tak objektivní stránce (podle toho, co slibují)
nesplnitelné – tedy podvod!  

 
Prosím o sdělení, jak bylo s mým podnětem naloženo. 

 S pozdravem: 
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Radě pro rozhlasové a televizní vysílání 
Škrétova 44/6, 120 00  Praha 2 podatelna@rrtv.cz

                                                                                                             25.března 2018              

V Ě C:  nekalé obchodní praktiky na RELAX TV (další monitoring a záznamy) na:  

1) „Vědmy radí a Poznej svůj osud“  

2) podnět podání v souladu s § 42 z. č. 500/2004 Sb. správního  řádu  

3) Obsah: 9 stránek  na vědmy: Jana Vorlíčková; I.Golevleva; Simona Štelcová; Markéta 
Steinbergerová; Šárka Čuchtová – Morgana.  

 

I. 
před třemi měsíci: Anie kartářka: 28.12.2017 (čtvrtek 12:20 - 14:45) – diagnostikuje 

nemocí, včetně vulgárního chování  

Záznam je počítán od začátku reklamy  

00:21:48 hod. – kartářka má k divákům proslov: „...každý čtvrtek touto dobou začínám... a pokud se
zrovna díváte, vaše duše nebo vaše ego vás přitáhla k tomu, že chce přečíst záznam (z Akáši) od povolené.
Ono je hodně, ale málo vyvolených. Jak jsem říkala a říkat to budu, jenom pět lidí v republice má klíč od
akášické kroniky (ukazuje starý klíč od dveří). Takže kde, kdo může tady tvrdit, že umí číst z Akáši, ale
pravda je jenom jedna, já mám to povolení, proto to využijte.“  
  

čas záznamu: 01:17:26 divačka:  „Dobrý den paní Anie,  čekám už 10 minut, než mě přepojí, je to
katastrofa, jmenuji se Věra, nar. 7.8.1938, ačkoliv jsem stará babice, tak bych chtěla vědět, co mě čeká
v příštím roce.  

Kartářka:  „...vy  mně neposloucháte,  vy  na mně tady  házíte  hnus,  házíte,  házíte,  kdybyste  věděla,
kdybyste poslouchala, máte ucpaný pravý ucho. Vy máte úplně a úplně mrtvý pravý ucho. Ještě, než jste
promluvila, tak jsem věděla, že volá drbna, že jste drbna, mě svědí pravý ucho a má učitelka říkala, když
tě svědí pravý ucho, někdo tě pomlouvá. Vy jste drbna, vy se nestaráte o sobe, vy jste velmi negativní...
Vidíte karta Měsíce! Vy už jste byla drbna, zlá, zákeřná žena v minulých inkarnacích. Jste sama, zbloudila
duše, měla byste navštívit lékaře, ale lékař vám s vaší hluchotou nepomůže. Máte deprese a máte strach,
na mně takhle nehulákejte,  pakliže nemáte ke mně respekt, už mě nevolejte, mně už nevolejte. Zavírám
vaši  knihu  osudu,  vracím  tuto  negativní  knihu  vašeho  osudu  –  kartářka  ukazuje  nahoru  do  nebe.

Odpojuji se od vás,  navíc vy máte v domácnosti nějaký   vši   nebo nějaký titěrnosti, mně z vás svědí celý  
tělo. 
Vulgarita a urážky za to, že si divačka dovolila upozornit na čekání do studia. 

01:31:09 divák Josef, nar. 8.1.1986   
„...nemáte zpracovanou minulost..., jde vám sexuálně přenosná nemoc, nebo onemocnění - penis, varlata,
prostata – zkontrolovat. Téma roku je nemoc a sexuálně přenosné choroby... Diagnostikování chorob. 
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01:49:10 – dotaz na dceru nar. 3.1.1993, je bez partnera, podniká. 

Ení: „...no, pane jo, hrůza! Vaše dcera podniká, ale má obrovskou konkurenci. Musím říci, že pokud si
nezařídí auditora, pokud nezačne pracovat na svém zdraví, pokud bude dále utrácet, tak si myslím, ne
nemyslím, já to čtu, zhroutí se, v Akáši je záznam o nezpracované karmě rodu, o prokletí, které se táhne
rodem,  prokletí je na peníze. Když má někdo prokletí na prachy, znamená to, že může furt pracovat a
pořád nic nemá. Nebo přijde obšourník, sňatkový podvodník, který ji všechno vezme, nebo je neustále
vykrádána... a to je její případ –  v Akáši je záznam: „kletba na peníze“,  hrozí ji, že přijde úplně, ale
úplně o všechno. Co se týče práce, má obrovskou konkurenci a ona není nejlepší ve svém oboru, což je
průšvih. Co se týče zdraví, jde ji tady nemoc, a to všechno je prostě malér, jo! Zdraví, je tady nemoc a
hospitalizace, prosím, ať se zaměří na svoji nemoc... Zatřetí má prokletí peněz, to znamená nevím kdo,
nevím co, to už je buď na konstelace (kartářka si takto zve lidi na rodinné konstelace) nebo na osobní
sezení. Jediná dobrá zpráva: Hospitalizace tam bude; Nemoc vážná tam bude, a až to všechno padne, až
zemře to  ego,  v tu chvíli pomůže muž, kterého bude milovat...bude to spojeno s tou nemocí a s těma
penězi. Opět diagnostikuje – že přijde nemoc, vážná nemoc, hospitalizace... Matka dcery napověděla, že
dcera podniká, a hned tam kartářka viděla prokletí, ztrátu majetku a nemoc.  

01:42:40 Valentýna, nar. 25.2.1997   

„...máte partnera? divačka ANO, chodíte do práce?  divačka NE. Proč nechodíte do práce? Divačka:
jsem  na  mateřské  dovolené.  „...zažijete  něčí  úmrtí  v  příštím  roce,  nemám  informaci,  čí  to  bude.
Partnerství není dobré...vy jste tam jako neandrtálci, taková Sicílie, furt tam jenom řvete, vztekáte se,
hněváte se, vy jste ve stresu, naopak vám by pomohlo, abyste šla do práce v příštím roce (2018), třeba
jenom na brigádu...a taky byste se měla vyklidnit,  ono pořád nastavovat dlaň a čekat, co mi dá stát,
takhle to nefunguje.  A dávám vám vzkaz,  víte,  kdybyste  byli  zvířata a v přírodě,  tam vám taky nedá
sociální dávky. Zvířátkům v divoký přírodě taky nedá nikdo nic na jejich mláďata, každý se musí ohánět.  

v 01:48:10 se kartářka vrací k výše uvedenému tématu Valentýny, že má jít do práce a nenastavovat
dlaň na sociální dávky, protože zvířátkům v přírodě také nikdo nic nedá.  

Říká všem divákům: „...mám jiná slova a jiné poselství, a chápu, že vás z toho mrazí, ale říkám pravdu,
která není populární, a to je toto – v přírodě z tisíce druhů zvířátek, zvířátka se samozřejmě biologicky
páří, namlouvají, množí, a pardon, tam nejsou pro zvířátka v džungli, pro slony, lvi, tygry, leopardy, ježky,
mouchy,  tam není jako –  budu líná, budu ležet na gauči, ale vím, že  si jednou za měsíc půjdu pro
sociální dávky, podporu při nezaměstnanosti, důchod, a tak dál. To lidské   líné   plémě se naučilo, že bez  
práce nejsou koláče. A teď si opravdu uvědomte, že kdybyste byli v džungli,  přežili byste? Opravdu?
Zvíře, které je nemocné v džungli nepřežije! A co si budeme namlouvat přátelé, pořad jsme takoví malý
zvířátka s lidským egem. Stvořitel vytvořil lidi, přírodu...a jestli si myslíte, že jste něco více, lepší než
zvíře, nejste. A proto se zamyslete – přežili byste v džungli?  

01:49:42 kartářka: Prvním  krokem  je  přijmout  informaci od  někoho,  kdo  ti  dá  dobrou  informaci,
informace  je  v  ceně  zla-ta,  já  umím číst  vaši  duši,  neboť  s  ní  mluvím v  pikosekundě,  a  navíc  jsem
vyvolená! Kartářka stále navazuje na téma divačky Valentýny; Mává červeným prázdným sešitem, který
znázorňuje knihu osudu – Akášu.  Jak poznáte vyvoleného?  Říká všechno! Všechno bez oba-lu!  Ježíš
Kristus kázal bez obalu! Jan Hus kázal bez obalu! Johanka z Arku kázala bez obalu a šla i proti králi!
Já nejsem jiná, jsem taky vyvolený posel. Tak poznáte skutečného posla, že říká to, co je! Že říká pra-vdu!
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Jestli ani z tohoto příkladu člověk poznat, že vědma je duševně nemocná, pak by se k ní měl vyjádřit
psychiatr. Nárazové vlny schizofrenie dokazují, že to  kartářka v hlavě v pořádku nemá. Divačka se na
peníze  neptá,  na finance si nestěžuje,  přesto  ji  kartářka předvedla,  čeho se může volající  divák  od
televizního   hulváta dočkat  , když ji vezme vztek. A za vynadání si ještě divák musel zaplatit! Divačka jen
řekla své jméno a narození, nic víc! A telefon bývá od doby věštění u této kartářky  vypnutý, takže
divačka nemohla na nic reagovat, a vědma mohla do éteru vykládat stupidity s urážkami dle libosti, až do
doby, než se vzpamatovala. To však nebylo hned, protože se k tématu ještě vracela.  Režisér to viděl a
slyšel, asi mu to vyhovuje, když se to děje. 

02:34:42 - divačka Ivana, 8.2.1964 – se dotazuje na syna Jiřího, 15.8.1986;   

Ení věští: „...synovo orientace je na muže, ať chcete nebo ne, v záznamu mám (myslí v Akáši – knize
osudu), že je na muže. Zdraví nemá v pořádku, imunitní systém, takže bych doporučovala pracovat  na
imunitě s imunologem, nebo alternativně... Rok (2018) bude vyčerpávající, říkám zaměřte se na imunitu.

U  matky  syna: „Vy  budete  mít  rok  dost  destruktivní,  partnera  mít  nebudete,  nemáte  zpracovanou
minulost, cítíte krizi a beznaděj. jde Vám tady nemoc, nejste správně vyživovaná, máte nesprávnou léčbu,
nesprávné vitamíny, minerály, sebedestrukci. Má milá vy se nenávidíte,  ...nicméně vy sama jste proklela
svůj život... navíc vám jde z té destrukce vážnější nemoc. Včas to změňte, a pakliže nevíte jak a chcete to
měnit,  opravdu si mě vyhledejte v soukromí... Žijete pod tlakem, žijete v tísni,  jste chudokrevná, máte
málo  krvinek,  přešlapujete,  jenom  přežíváte.  Namáháte  oblast  krční  čakry... Zlatíčko  vy  opravdu
přežíváte, nejde vám míza, nejde vám krvetvorba, hrozí nemoc, a já nesmím říci jakou diagnózu...  

II. 
čarodějka Ilona Golovleva: 21.3.2018 (23:44 – 02:00) 

„OCHRANA PŘED VŠÍM ZLÝM  > AKTIVACE SYMBOLU: JSEM V BEZPEČÍ“ 

Čarodějka na začátku vysílání sděluje: „Jak vidíte na obrazovkách, může to být ochrana před vším
zlým. Ochrana např. před tím, abyste si nevybrali špatného partnera... spousta z nás si vybere špatný
partnery...  Abychom byli chráněni před tím, že uděláme nějakou chybu v život, že nějakým způsobem
pochybíme, to se může stát každému. Ale samozřejmě energie, které vysílám nebo s nimi pracuji, tak vás
dokážou před tímto ochránit.  

Ono to je zcela jednoduché, protože odešlu nějakou energii někam, a ta energie odeslaná někam, tak se k
vám vrátí v podobě ochrany. Já vám to řeknu laicky – to co tady mám, a to co odchází od vás, tak vám
přijde v tom, že vás ochrání,  obrní.  A jakmile nějaká negace od někoho půjde,  tak vám to stopne a
odchodí pryč, což si myslí, že je velmi báječné. Takže tímto způsobem v dnešní večer funguje tento symbol.
Aktivace tohoto symbolu znamená vyloženě to, že jsem chráněná před vším zlým, nebo jsem v bezpečí,
jsem v bezpečí, jsem v bezpečí před pomluvami, jsem v bezpečí, aby na mně posílali špatné věci, protože
ono to má logiku – my jsme minulý týden (Ilona Golovleva: 16.3.2018 ) aktivovali vlastně symbol „Mám
sílu změnit svůj život“... a teďka je důležité to, aby i při té změně. Neboť také se může stát, že změníte svůj
život,  a  potom  zjistíte,  že  jste  udělali  chybu.  To  se  samozřejmě  stát  může  (ale  o  tom  přesně  tato
manipulace je! Člověk se řídí stupidními bludy čarodějek a zjistí, že udělal chybu a pyká).   

Vědma pokračuje: „Ale  tady  jde  o  to,  že  vás  ten  symbol  chrání  před  tím,  abyste  tu  chybu  právě
neudělali. Aby se to odvíjelo nějakým směrem správným, kde pro vás to bude příjemné a bude to všechno,
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jak to má být. Takže pojďte si sem zavolat, máme volné telefonní linky a pojďte si také aktivovat symbol
„Jsem v bezpečí“. To je vlastně symbol, který dnes večer aktivuji a je to na celý rok 2018. Tak volná
telefonní linka,  ochrana před vším zlým nebo jsem v bezpečí - 906 700 600. Na toto telefonní číslo si
můžete zavolat a můžete být chráněni před vším zlým. 

Jako první volá paní Jaroslava (čarodějka má natištěné „panáčky“, přes který udělá klikyhák) a řekne ji
několik lichotivých slov a pohybem ruky přes údajný symbol zvolá: „Pro dobro všech zúčastněných, s
láskou a pokorou staň se!“ a pravou rukou zahýbe prsty s dlouhými nehty – že energii odeslala, a řekne:
„Hm hezky to odešlo Jaroslavo!“  Pak čarodějka vepíše do symbolu  data narození paní Jaroslavy:
13.8.1964, a řekne ji, ať se má moc krásně a na shledanou.  

Takto pokračuje celé noční vysílání a slibuje, „že divák bude ochráněn před nepřejícnosti zlých lidí,
aby na ně nepřicházely žádné negace, žádné nemoci (00:10:04 hod), žádné negace od spolupracovníků,
zkrátka, aby byl v bezpečí.“ 

00:22:42 divačka Ivana, nar. 22.3.1957:       

Čarodějka ji říká: „Vaše energie stoupá nahoru počítejte takový květen, to se budou dít zvláštní věci!
Divačka Ivana říká „dobře“ Po rituálu vědma opět říká, „krásně vám to Ivanko odešlo už to tam čistíme
a krásně to tam jde, takže energie tam přichází v míře, jaké má, což jsem ráda jo? To je to, co se tady
snažím dělat od ledna.  Divačka Ivana říká: „to bych potřebovala!“  

Čarodějka vytváří ve vědomí lidí  vysvobození od špatné psychiky – zbavením se starostí a trápení, na
čemž je závislé fyzické zdraví (zdraví řídí psychika). Má se o to postarat: „ochrana před vším zlým“.  

Znovu to potvrzují další  její  přesvědčování  v  00:36:17, když opakuje: „budete se cítit  v bezpečí,
nebudete mít problémy s tím, jestli se cítíte dobře, cítíte se špatně, budete se cítit zkrátka fajn, budete před
vším zlým chráněni. Já vám vytvořím na dálku ten ochranný štít nebo ochranné vajíčko, každý tomu říká
jinak. A tento symbol, když tady bude jméno vaše, nebo právě někoho z těch blízkých..., tak tento symbol
pomáhá k tomu, aby ta energie odcházela a chránila vás.“  

00:55:26 hod: Čarodějka využívá psychologických slabin diváků a pokračuje:  

„Rituál je opakování se v určité nějaké době, rituál není o tom, že si jednou zavoláte a budete si říkat
„super“, už je to vyřízené.  Rituál je o tom, opakovat stále dokola něco. To, že se vám začne finančně
dobře, je to fajn, ale jak jsem říkala, tam kde cestuji Francie, Maroko, zkrátka tam kde se pohybuji, tak
tam všude, kde jsou lidé bohatí a kteří mají spoustu financí a mají spoustu všeho, jsou velice vitální i ve
vyšším věku a podobně, tak to jsou babky, 80leté ženský. Prostě tam pijí šampaňské, baví se a tancují, ale
oni    každý  měsíc   při  různých  úplňcích  a  různých  příležitostech    si  nechávají  dělat  ,  právě  od  těch  
marockých   čarodějnic, tak si    nechávají dělat různé rituály  , a takhle to funguje  . Tady u nás bohužel v
Čechách, když už máme nějaký problém, tak jako někoho vyhledáme. Samozřejmě, že to jde, ale trvá do
déle. Vědma tím chce říci, aby divák volal na její rituály každou chvíli. 

„Proto na vás všechny apeluji, pojďte si to vyzkoušet. Ony ty energie jsou jiné, než byly předtím, teďka už
jsou různé bariéry zbourány...musíme zkrátka tvořit svět, kde se budeme mít všichni dobře a budeme se
mít rádi a budeme na sebe hodní, a to znamená chránit se před špatnými lidmi. A dnešní večerní téma je
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„Ochrana před vším zlým,  nebo dalo by se říct  jedním slovem: „Jsem v bezpečí“  Opravdu stupidní
vymývání diváckých mozků. 

00:55:26 hod – čarodějka: „...člověk je jako stroj, zkrátka stroj určitý, který má šlapat, zkrátka jako
auto.… zkrátka jedeme v určité rychlosti, a jakmile nějaké emoce, které jsou nižší než je naše tělo, ten
stroj, tak nám to narušuje. Takže veškeré nižší emoce jsou úplně všechny, kromě smíchu a radosti. Smích a
radosti jsou emoce vyšší, to znamená, že to naše tělo léčí a pomáhá, abychom dosáhli v životě něčeho víc.
Samozřejmě pláč, tak se vybreč, ale abyste nebrečeli v jednom kuse, to také není dobrý. Takže jakákoliv
nižší  emoce,  než  je  smích a radost,  tak nám vlastně  nabourává to celé  tělo...  a  to  nám tam kazí  ty
součástky a necítíme se dobře.  Čarodějka díky rituálům nabízí ráj na zemi. Všeho špatného lidi zbaví
rituál, budou chránění před vším zlým, a budou se jen radovat, smát, tančit a bavit se jako staré ženy v
Maroku. Nebude je nic tížit, a tudíž nebudou mít ani ty psychické problémy, deprese, a hlavně, budou
mít díky tomu všemu dobré zdraví – takhle to lze pochopit z jejího přesvědčování. 

 

 
01:16:13 hod – čarodějka: 

„Být v bezpečí znamená být v bezpečí před někým, kdo vám ubližuje, být v bezpečí před někým, kterého
jste si našli a nakonec se z něj vyklube nějaký podvodník, a vůbec to nemusí být člověk o kterém jste si
mysleli, že to je. Být v bezpečí znamená i to,  chránit se před tím, aby na vás nelezly nějaké problémy,
chránit si své zdraví. To všechno o tom je, protože zdraví je na předním místě, ano? A pokud se necítíte
dobře, tak jsou lidi, kteří by měli jít k lékaři a nejdou, protože se bojí. Takže i tento symbol pomáhá,
abyste tu sílu k tomu všemu dostali, abyste hlavně byli  chráněni, abyste byli v bezpečí před těmi všemi
špatnými vlivy, co okolo vás jsou.  

01:25:00 hod – čarodějka nepřímo přiznává, že už spadla   do schizofrenie  : 

„...musím říci, že posledních 14 dnů se mi dějí tak zvláštní věci, že sama, víte nejlepší je, když něco děláte,
něco někomu říkáte, co má dělat, že to je normální, že něco vidí a podobně, a pak se to začne dít vám a
docela je těžké to nějak pobrat. V poslední době si mi ději věci, že najednou vidím něco, co jsem neviděla.
To se mi stalo poprvé minulý týden v poledním vysílání,  když jsem vysílala v pátek, myslím v poledním
vysílání, mně se tady prostě    zjevil nějaký obrys člověka,   a od minulého pátku vždycky říkám, že se mi
otevřelo další okno v hlavě, a najednou mám další schopnosti, které jsem neměla! Což je fajn, akorát se s
tím musím trošku vyrovnávat, protože když je toho moc tak, ono, když jdete někam a najednou cítíte ty lidi,
jak se chovají,  jací jsou, nemusí na vás mluvit,  ale jen to cítíte, je to těžký s tím žít.  Při vysílá hraje
satanská hudba a schizofrenie jako „vyšitá“.  

01:25:00 hod – čarodějka dostává   z  černých myšlenek   a   depresí    Lukáše, 11.7.1987 a jeho babičku;   
volající babička Věra, nar. 3.9.1946 žádá o pomoc: „Prosila bych pro svého vnuka Lukáše, prosím vás, 
stala se taková věc, ale on mi tvrdí, že z toho   onemocněl  , já nevím, že je v něm něco zlého, že ho to 
nabádá, že si má něco udělat, a z takové věci už nevím co mám dělat? „...on už to má nějakou dobu, už 
nějaký rok, možná tři, čtyři, pět, a on s tím bojoval a teď už neví, ono mu to furt napovídá, že se mu něco 
stane, že má něco udělat něco hrozného pro sebe...“ 

Čarodějka tvrdí, že Lukáše ochrání, a udělá rituál i pro babičku, protože to potřebuje také a udělal
2 rituály.  Několik let  depresivní a duševně nemocný člověk nutně potřebuje psychiatra s léčbou (než
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spáchá sebevraždu nebo někoho zavraždí), ale  čarodějka to řeší rituálem! O doporučení lékaře neříká
nic, naopak ujišťuje, že se z toho Lukáš díky rituálu dostane. A pak, že se rituály netýkají zdraví? 

02:07:00 hod – čarodějka přesvědčuje: 

„Je to vlastně jeden z nových symbolů, které jsem vám přivezla do Česka, nikdo to tady v Čechách ještě
nedělal a dělat nebude, no nebude, ale asi dělat bude, ale ono to asi nepůjde, protože k tomu jsou potřeba
takové různé pomůcky, jako třeba Eda (a sahá na obrovskou lebku umrlce). Bez Edy by to nešlo! Eda
sem vnáší podstatnou energii, je to vlastně taková lebka, která patří obrům, kteří byli vlastně v Delfách.
Každopádně lebka Edy je tady potřeba a jsou tady potřebné růženíny, které jsou rituální a je k tomu
potřeba tato lebka  (sahá na malou lebku na druhé straně stolu),  to je  Šimon, a tam jsou také znaky
určité, aby ta energie správně odcházela. Takže kdyby vám někdo někdy říkal, že to udělá tak mu nevěřte 

Nevím, jaký bude mít ke všem výrokům čarodějek - RRTV úsudek, ale pro občany to znamená, že 
čarodějky (s příznaky duševních chorob) chtějí svými rituály   řídit svět  , nahradit lékaře a celý   
zdravotnický systém.  

Vědma Golovleva ještě své lži posiluje tvrzením, že se rituální techniky učí v Maroku, kam jezdí za
učitelkou Fatimou.  Podle  toho,  čím čarodějky  přesvědčují  vyplývá,  že  svět  může  lékaře  a  celý
zdravotnický systém zrušit, všechno nahradí rituál.    

I  samotná kontraverzní  kartářka Jana Vorlíčková ve  vysílání  22.3.2018 v 01:21:10 hod.
záznamu říká: Je zvláštní jak lidé jsou nevědomí, příklad: „Paní má rakovinový nádor nebo prostě
útvar, který ji škodí, může ji i zabít,  a vyhledává posílače Reiky,  aby ji poslali energii. Já tvrdím, že to
nefunguje a není, ale za předpokladu že placebo efekt bude fungovat a vy budete přijímat energii, tak se
dočkáte pouze toho, a vy tomu budete věřit, že vám je poslána energie, takže se dočkáte, protože se tam
spustí proces, to spouštíte vy tím, že tomu věříte, že jste loutkou ezoteroristů. A spustí se akorát to, že ten
nádor,  který  by  rostl  dva  roky,  než  by  metastazoval,  bude  růst  dva  měsíce.  Zamyslete  se  nad  mým
poselstvím. Přestaňte si nechávat posílat energie. protože pokud tam je nějaký polyp, nádor, buněčná
změna v jakémkoliv stádiu,  posíláním energie jenom posilujete růst  rakovinových buněk a všech těch
nešvarů.“ Anie kartářka potvrzuje, že magie a zasílání energií nefunguje a varuje před tím.  
 
Magie je zatemňování lidí, aby byl zveličen jejich strach, zesilování záhadnosti tajemství a vyžadování
slepé víry; Tajemství magie je cíl,  jak se zmocnit  osudových sil  a učiniti  si  z nich páku inteligence.
Dovolávat se nejslepějších vášní neohraničených v jejich rozmachu a podřídit je otrocké poslušnosti, což
znamená vytvořit si svou všemohoucnost. Vybičovat ctí žádost a strach, sliby a hrozbami (o nichž se
věří, že jsou nadpřirozené) přesvědčit svět, a tím vytvořit  armádu složenou z nesčetných slabých
mozků a s touto armádou dobývat svět. 

Biotronika,  bioenergetické  působení  na  dálku,  feng-shui,  očista  čaker,  deblokace  –  uvolnění  a
odstranění překážek v oblasti čaker –tj. v energetických kanálech; zasílání energií Reiky, Shambally
nebo energií magickým rituálem, jsou léčitelské praktiky – slibují ochranu zdraví a úzdravu.  To je
zakázané!  Paranormální  praktiky jsou k výdělečné činnosti  zakázány –  viz.  zprávu Ministerstva
zdravotnictví  ČR  pod  Č.j.  83677/2011–z  10.  ledna  2012: „S  tát  tímto  deklaruje,    že  paranormální
praktiky jsou neověřené praktiky, a proto jsou nežádoucí a nezákonné.  “   A jestliže někdo zjistí, že se pod  
touto rouškou schovává „léčitel“ slibující léčbu a úzdravu...  ,   musí se obrátit na nejbližší živnostenský
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úřad nebo na Ministerstvo průmyslu a obchodu z žádosti o prošetření a případné uložení sankcí   - na
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jsem se obrátil, to mě odkázalo na RRTV, takže to zůstává na Vás.   

III. 
čarodějka: Markéta Steinbergerová: 23.3.2018 (pátek 12:30 - 14:45)    

Téma: „ODVÁDĚNÍ  PŘIVTĚLENÝCH  BYTOSTÍ“ 

Vědma začíná: „Já vás moc zdravým vážení milý diváci, přátelé, přeji krásné odpoledne páteční, mé
jméno  je  Markéta  a  dnešní  téma  bude  odvádění  přivtělených  bytostí,  zbloudilých  duší,  protože
samozřejmě, když toto budou vykonávat, je pro vás, pro váš klid, protože proč se ta duše stane zbloudilá, z
jakého důvodu? Protože tam může dojít k nějaké špatné, tragické události, nebo duše u zemřelých lidí se s
nedokáže odloučit se svým majetkem, se svou nemovitostí, kde přebývala a tak dále... Já se na vás velice
silně napojím, pokud mi řeknete jméno a datum narození a budu ty cizí entity od vás odvádět, to jsou ty
zbloudilé duše. Nejprve je objevím, a pak jim budu pomáhat, především vám budu pomáhat, aby se vám
celkově ulevilo.  

Takže pokud se cítíte energeticky oslabeni, nějak jak se říká vyšťaveni, máte tam narušenou auru, může to
být vidět např. na partnerovi, že mají nějakou závislost, tak to může být také z důvodů, že ta dušička tam
je přivtělena. Dnešního dne je vibrace jednička, což jsou ty nové začátky, zbavení té zátěže. 

00:03:20 první zákaznice: Kája, nar. 15.12.1976;  „Tak Kájo připravte se, a tím se tedy vyvarujete všem
i daným problémům, které teď prožíváte ano? Protože někdy se ty duše samozřejmě mohou bránit, protože
tam je velký žal,  velký smutek, oni se něčeho bojí,  a pokud cítí  vaši  sílu. Tak tady máme tři dušičky
(čarodějka ukazuje fialový ztuhlý vosk, který nalila do vody). a máte teď Boží ochranu, andělskou velice
silnou.  Jinak  liji  vosk,  protože  fialová  barva  je  velice  silné  napojení  na  sedmou  korunní  čakru
(energetický kanál těla), takže aby i ty duše mohly v poklidu odejít, nebouřili se, a aby ta cesta byla pro
ně, co nejsnazší k tomu světlu).  

Tímto přesvědčuje diváky celé vysílání, a sděluje, že přivtělené duše odebírají lidem energii, a proto
dělá tyto rituály. Zase jde o zdraví, a na uvedené stupidní sliby láka diváky pod záminkou energetické
úlevy a zlepšení zdraví. 

Nauky o entitách a duších –  duchové,  démoni,  entity,  patří  do paranormálních jevů.  Andělé  a
démoni jsou bytostmi pouze předpokládanými, aneb legendárními; nemůže se to stát předmětem vědy,
a tudíž ani výdělečnou činností.  

Smyslem  každé  kritiky  je  zjistit,  zda  tomu  skutečnosti  odpovídají  nebo  neodpovídají,  protože
kritické myšlení je jedinou zárukou, která chrání lidi před klamy, podvody, pověrami a mylným chápáním
jak sebe samých, tak světa kolem nás.  Vzdělaní lidé se zdravou logikou nemohou věřit stupiditám
čarodějek, neboť jejich přesvědčovací metody jsou založeny na  psychoticky bludných informacích
díky neurotické neschopností uvést do souladu racionální uvažování. Přesto lidé rádi věří klamu, a tato
reklamní  propaganda vytváří  takové  v  lidech  takové  představy,  že  sliby  čarodějek  přijímají  jako
pravdivé,  aniž  by  potřebovali  jistotu.  To  ale  neznamená  nechat  „důvěřivé  a  hloupé  lidi“  na  pospas
podvodníkům, aby je dotlačili k větším psychickým problémům a k poškozenému zdraví.  
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Magie a kouzla nesmí pro právo existovat, protože to nejsou vědecky prokázané metody a považují se za
klam. Zákony této země zakazují podvody, natož aby byly podporovány k výdělečné činnosti. Zakazují to
zákony o ochraně zdraví, zákon živnostenský, zákon na ochranu spotřebitele, také přestupkový a trestí
zákon.   

IV. 
čarodějka: Morgana (Šárka Čuchtová) 24.3.2018 (sobota 12:30 - 14:45)    

Celé vysílání je o „hloubkovém čištění“, že rituál jde do hloubky ke kořenům, takže z diváků bude lítat 
co tam nepatří“ (viz. začátek v 00:01:20 hod)        . 

„Vědma nabízí očistný rituál úplně z gruntu a říká: takže nebudeme gruntovat jen ty domečky a obydlí,
zahrádky a všechno, ale důležité je, abyste byli čistí vy, na těle na mysli i na duši... v případě, že nebudete
očištěni, budete mít špatné myšlenky, nebudete stíhat a tak dále, nic se vám nebude dařit a bude se vám to
hroutit, protože energie úplňků jsou silné... Takže je důležité abyste byli řádně očištěny, abyste fungovaly v
pozitivním slova smyslu,  aby ten přerod z toho  31.3.  na 1.4.2018 byl  pro vás pozitivní  právě z  toho
důvodu, aby se zrodily, když budou zasety a budou se rodit nové věci, aby byly z lásky, aby byly pozitivní,
aby bylo zaseto jinak, než jste zasívali v těch předešlých rocích. protože tam bude ta velká síla, proto na
to upozorňuji. Je důležitá očista na to, abyste byli v pohodě jak na těle, tak na duchu, tak na mysli.  Opět
to  nelze  nazvat  ničím jiným než  primitivností,  kterou čarodějka  přesvědčuje celé  odpolední i  noční
sobotní vysílání. 

V. 
Zasílám RRTV další důkazy z video záznamů. Záznamy si musí RRTV (z titulu svých pravomocí)
pořídit úřední cestou, neboť je emailem zaslat nemohu, mají kolem 2 GB.  

Důkazy jsem zaslal 15.března  ;    17.března; 22.března 2018   a nyní  25.března 2018. Skutky se staly, a
proto žádám, aby z toho byly vyvozeny důsledky podle práva. To znamená, že skutky existují,  lze je
prokázat video záznamy, skutky nejsou promlčeny, takže lze z toho vyvodit právní důsledky, jak se běžně
úředním řízením děje.  

Nelze se spokojit, aby se tato jednání odpouštěla a čekalo se, až televizní vědmy udělají něco dalšího –
nového a  předešlé  k  úřednímu řešení  nepočítat.  Také není  možné  Janě Vorlíčkové (Anie  kartářce)
odpouštět  „schvalování holocaustu“, na který jsem RRTV upozornil  již na jaře 2016.  Sympatií k
holocaustu   kartářka schválila Hitlerovo fašismus s koncentračními tábory,   v nichž byly  Židé a  další
etnické skupiny vraždění, neboť holocaust značí koncentrační tábory.  A Jana Vorlíčková v televize do
celého světa pustila informaci, že holocaust byl spravedlivý proces!  Takové věci se neodpouští nikdy. 
Zvláště, když k takovému chválení byl zneužit důležitý mediální prostředek. 

Posuďte dvě věci – místopředseda parlamentu ČR pan Tomio Okamura veřejně řekl něco ve smyslu, že
"v některých místech koncentráku v ČR chyběl plot...", a lidé kvůli  tomu ve  2018 demonstrovali  v
ulicích, aby odstoupil z funkce. A v Parlamentu za to ještě dodnes usilují o jeho zbavení funkce – jen za
to, že se „vyjádřil o nějakém plotu...“.  Televizní moderátorka   Jana Vorlíčková   o holocaustu řekla, že to  
byl   pravedlivý proces.   To je v pořádku? Tolerance fašismu? Aby navíc ještě od 2014 mohla v televizi
(kromě výše uvedeného) vulgárně urážet lidi a přesvědčovat celý svět schizofrenií, že je to je také
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správné? Mají  se  lidé  jejími  bludy  a  diagnostikováním  z  „Akáši“  řídit?  Mají  se  lidé  řídit
doporučením blázna a dělat to, co všechno jim kartářka navrhuje? 

Můžete předložit výpisky z videozáznamů psychiatrům, ať se vyjádří k jejímu chování v televizi, a k
tomu, čím přesvědčuje. Tato kartářka totiž v evidenci psychiatrů je – několikrát to z jejich úst v televizi
nechtěně vypadlo – nevidí si do hlavy.  Tak učiňte dotaz?   

Samotná divačka Květa, nar.6.2.1953 ve vysílání Anie kartářky 22.3.2018 (čtvrtek) - v 01:15:05 hod.
záznamu kartářce sděluje: „Já se vlastně  ani  nechci  na nic  zeptat,  chci  vám jenom říct,  že  se  mi
nedávno ve čtvrtek při pohledu na televizní obrazovku sevřelo srdce a přišla mi tato myšlenka: „Nechť
naše vědma paní Ení při pohledu na nebe, ať její tvář zvlaží blahodárný déšť vzpomínek a její srdce a
duše se uzdravuje.“ To je všechno, co jsem vám chtěla říct, někdy i lidé.“ Divačka potvrdila, a zároveň
světu sdělila, že kartářka to nemá v hlavě v pořádku! 

Není možné, aby ovládaly svět  duševně nemocné kartářky (tím, co předvádí a čím přesvědčují), a
lidé se jejich dezinformacemi řídili. Je to manipulace duševně nemocnými vědmami.  

Jestliže  schizofreničky  nikdo  eliminovat  nebude,  tak  lidé  budou  na  všechny  jejich  další  excesy
upozorňovat další orgány státu a osoby na důležitých místech – např. i v Parlamentu s tím, co všechno
bylo RRTV zasláno a navrhováno, ale  schizofrenie pokračuje dál, a není zájem tyto praktiky zarazit.
Myslím si, že to vedení RRTV nepotřebuje, a že duševně nemocné vědmy za to nestojí.  Televizní
čarodějky  dlouhodobě  lidem  vymývají  mozek  za  účelem  neoprávněného  obohacování,  a  video
záznamy to dokazují,  a skutky promlčené nejsou. Občané (za ty dlouhá léta) mají  podvodů „plné
zuby“.  Protože  úředníci  státu  jsou  hluší  a  slepí,  tyto  podvody neberou konce  a  lidem již  nic  jiného
nezbývá než přistoupit k všemožným variantám, aby to skončilo. Když to stále nikomu nevadí a děje se
dál, občané už mají  podezření, že televizní společnosti mají tak velké známosti a dlouhé prsty, že to
prochází kvůli možné korupci, a proto se to děje. Jde o to, aby se paranormální televizní praktiky  (magie
– rituály) zmizely a už se neobjevovaly. 

Možná je duchovní oblast pro Vás tabu, ale samotný selský rozum napovídá, že to, co čarodějky slibují,
není  možné  splnit  z  několika  důvodů.  Vezměte  všechny  mé  zaslané  e-maily  v  úvahu  k  celkovému
vyhodnocení. Pokračování čarodějek způsobí další zlo. 

   Proto jako v každém emailu žádám o sdělení, jak bylo s tím vším (co jsem RRTV zaslal) naloženo. 

                                                                                                      S pozdravem: 
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Radě pro rozhlasové a televizní vysílání 
Škrétova 44/6, 120 00  Praha 2 podatelna@rrtv.cz

                                                                                                             26.března 2018              

V Ě C: nekalé obchodní praktiky na RELAX TV – monitorování a záznamy k paranormálním 

praktikám skrývající „léčitelství“ - rituály slibují léčbu a úzdravu. 

1) v pořadu „Vědmy radí“  

2) podnět podávám v souladu s § 42 z. č. 500/2004 Sb. správního řádu  

3) Obsah: 4 stránky na: Alena Krejčová – Alenka Pastelka  

 

 

I. 
Alena Krejčová: 26.3.2018 (pondělí 12:15 -14:45); 

téma dne: „ČIŠTĚNÍ VAŠICH FYZICKÝCH ČAKER !!!“ 

Záznam je počítán od začátku výše uvedené reklamy – na obrázku  

Záznam v 00:00:47 hod. – kartářka uvádí pořad:  „Pokračujeme v tématu, který jsme dali minulý
týden v úterý, protože bylo moc pěkné a vy jste si ho žádali a mně se také líbí. Takže „čištění vašich
fyzických čaker“ znamená to, že vám je budu čistit barevně, pastelkami,  modlitbou, cože je modlitba
přes archanděla Michaela. Ta se vám moc líbila a já vám dneska trochu vysvětlím modlitba – rituály a
tak  dále,  protože než  se  někdo dovoláte  na telefonní  číslo  906 700 600...  Dneska,  zítra a ještě  na

1

 

 1

 

 



velikonoční pondělí budu nabírat, už tu mám připravený papír s čísly, budu nabírat vás všechny, kteří
toužíte, abych právě já Alenka Pastelka, karmická kreslířka a vědma pro vás dělala tyto rituály. Budu je
dělat v 17 hod večer poblíž Mníšku pod Brdy v prostoru takové malé kaple...“  

00:03:53 hod. – vědma pokračuje: „Takže proč máte dneska zvolat?“ Zaprvé proto, že se podívám na
vaše čakry, na vaše fyzické čakry. To znamená, že se podívám na červenou, oranžovou a žlutou barvu, jak
máte v pořádku váš energetický tok, jestli tedy máte chuť do života, jestli jste spořádaní s láskou, jestli
máte v pořádku ty sexuální  energie, které patří k životu a patří k druhé čakře, a pak jestli tam máte
srovnané emoce, ty hněvy smutky a tak dále, to je všechno, to jsou ty tři čakry. Nakreslím-li to negativně,
okamžitě to tady  srovnám za pomoci energie Reiky, kterým se vlastně dostanu do vás na dálku a budu
pracovat s vaší energií.  (Zralé na vyšetření psychiatrem. „Vědma kreslířka“ se považuje za spasitelku,
za všemohoucího Boha – bude nahlížet do útrob člověka skrze pastelky, pracovat s divákovo energií a
srovnávat ji v těle skrze energetické kanály, kterým říká čakry.) 
 
00:07:07 hod. - vědma vysvětluje: „Rituál je obřad, takže když děláme rituál, tak děláme obřad, a obřad
je ceremonie. Takže nám, co provádíme ty rituály se říká ceremonisté, protože my vlastně  svojí energií,
svým působením,   svým vzděláním  , a to, jak se s rituály pracuje, vlastně umíme, takže na ty rituály máme
velký vliv. 
 
00:07:32 hod. – první zákaznice Vladimíra, 2.3.1973,  prosí zapsat na rituál a dnešní téma. 
Vědma: „Vlaďko rituál budu dělat láska, hojnost, všechno, co tam patří, nebudu to rozsortovat na lásku,
mám partnera nebo nemám, budu to dělat pro všechny všechno, ano? Říkám to pro všechny, v pondělí v
17 hodin, ten rituál podle toho, kolik vás bude – padesát, sedmdesát, sto, tak bude trvat dvě hodiny, to
znamená celé ty dvě hodiny, protože nevíte, kdy přijdete na řadu, tak prostě být v klidu. To znamená
nehrát nějaký hry nebo, být v klidu, spíše jako meditovat, uvolňovat se, aby ten rituál, abyste obřad si
prožili co nejlépe, jó?  
 

Vědma vyloží tři karty a říká: „...nicméně máte na  první čakře Marse, a to vlastně bojujete sama se
sebou. Chtělo by to, abyste se více přijala, abyste se více měla ráda... Mám pro vás radostnou zprávu, jde
vám tam do života muž, myslím tak do čtyř měsíců... Takže já si myslím, že ten rituál vám hodně pomůže,
já vám teď dám modlitbu k archandělu Michaelu, co jsem dělala v úterý, ta je velmi pěkná a zároveň vás
zařadím do toho pondělního... bude to hodně silná záležitost. To znamená, že se všichni posunete kousek
dál! Protože ty rituály ty modlitby jsou posunutí naše duše o kus dál dopředu.“  Modlitba: „Milovaný
archanděli Michaele, spas mě milostí boží od všech psychických, fyzických, emociálních, mentálních, i
karmických vazeb. Ve prospěch všech  zúčastněných. Amen!“  (Pak že to se zdravím nesouvisí a není to
pod rouškou rituálu skryté léčitelství! Vše slibované se týká zdraví.)  
 
00:11:47 hod. – druhá zákaznice: Libuše, 8.3.1972, vedoucí pošty z Rokytnice nad Jizerou má jít na 
větší poštu do Tanvaldu, má z toho zamotanou hlavu a neví, jestli to má přijmout? 

Vědma čára na papír klikyháky a říká:  „No já vám to nedoporučuji!  Já předávám  vzkaz mých
andělů a tak dále. Nevím, z jakých důvodů, ale máte tam jen 20 % energie (to zjišťuje z čmáranic na
papíře). Vyloží na stůl ještě tři karty a říká? „A není to o penězích, ale je to spíše o tom, že byste měla
málo strašně času, a byla byste psychicky hodně vyčerpaná. Andělé mi říkají, že byste tam pracovala 12
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hodin  denně, to znamená i více, plus cesta a vydržela byste to 1/2 roku a byla byste úplně vyřízená.
Andělé vám doporučují  úplně změnit  práci.“ Vědma ji  slibuje zapsat do rituálu,  protože to přináší
hojnost, hojnost i v práci, ve všech směrech toho života, že hojnost je i zaměstnání.“  

Kreslířka  schizofrenička se  vzkazy  od  andělů  manipuluje s  vědomím divačky,  aniž  by  věděla,  co  ji
přinese,  když ji  odradí od pracovního postupu k větším finančním výdělkům?  Vedoucí na větší  poště
obvykle přináší více peněz, a volající divačka zkušenosti s funkcí vedoucí pošty má. Manipulace – ještě k
tomu duševně nemocnou „kreslířkou“, která slyší hlasy andělů, může mít  škodlivé dopady, a nemusí to
být v nejlepším zájmu ani její celé rodiny, protože to může přinést závažné důsledky pro budoucnost
nejen pro divačku, ale i její rodinu. Jestli komunikaci s anděly a slyšení hlasů inteligentní člověk za
duševní poruchu nepovažuje, pak nevím, co si o takové nelogicky uvažující osobě myslet?  
 
00:15:00 hod. – vědma kreslířka pokračuje: 

„Takže jedeme dál, můžete se zeptat, můžete chtít čakry, paní tam měla zavřenou první čakru, pracovala 
jsem na ní mentálně (žádná mentální práce vidět nebyla), a právě ta první čakra, všichni, co budete v tom
rituálu, budete mít pospraveny ty čakry (energetické kanály), na základě vašeho jména a datumu 
narození. Všechny papíry si dávám stranou a budu to tak dělat dneska, zítra, i o to velikonoční pondělí a 
opravdu mi je jedno, jestli vás bude 100 nebo 150, je mi to jedno (zahodí papíry a může ji to být jedno), 
protože když se rozhodnu za vás modlit tak to za vás prostě udělám. A udělám to s obrovskou láskou (to 
zahození papírů). Čím vás bude víc, mně to vůbec nevadí. Čím víc bude lidí na ten rituál, tím víc já budu 
blažená. Druhá věc je, že si můžete zavolat k pročištění čaker...“ 

Vědmy jsou hodnoceni za to, kolik lidí  svými lži k zavolání „naženou“. Těm, co lidé málo do televize
volali, ve studiu skončili – kartář Pepík, Láďa, vědma Červená a další před nimi. A to už znamená i méně
peněz. 
  
01:21:35 hod. – zákaznice Jana, 8.8.1969 – prosí o energii, aby mohla najít dobře placenou brigádu... 

Kartářka kreslířka: „Podíváme se  na čakry a pošleme energii REY-KI... Posílám Janě energii Rei-ký
„Honsa-že-sone, Šei-ký, šei-ký, Čokurej, čokurej...Amen!“  

 
01:37:35 hod. – zákaznice Lenka, 3.1.1953, vdova 

„Lenko ty tři čakry o kterých hovořím máte zavřený, já vám je tedy prostoupím energií Rei-ký, ale také
jsem od andělů dostala informaci, že jedna z těch vašich dcer vám z nějakého důvodu krade energie...
energií  Rey jsem protáhla tyto tři čakry a uvidíte, že to bude lepší. A je dobře přemýšlet o té dceři...
Jinak teď to máte energeticky v pořádku.“    
 

01:42:40 hod. – vědma poněkolikáté připomíná: 

„Rituál je ceremonie, způsob založený na tradicích, osvědčených, prověřených a funkčních! To
znamená,  že  rituály  jsou funkční  a  pozitivní!     Ovlivňují  člověku duši,  ducha,  mysl,  všecko  
prostě.     Velice pozitivně nás ovlivňují, není to tedy manipulace, to v žádném případě  ,  ale tím
rituálním obřadem naše duše, mysl, získá pozitivní směr, a začne se mu v životě dařit.“ 
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01:47:04 hod. – vědma připomíná: 

„ Čištění vašich fyzických čaker je jenom tehdy, když je máte znečištěné, když je máte zavřené. Jsou-li
zavřené, pročistím je energiemi Rei-ký. Jsou-li otevřené, a přesto cítím bloky  přes andílky se dozvídám
určité situace, které vás tam brzdí.“ 
 

Celé vysílání vědma nabízí „zapsání do rituálů Velikonočního pondělí“, čistí volajícím čakry
zákazníky a přesvědčuje, jak jsou rituály důležité, osvědčené, prověřené a funkční! 
 
 
 

II. 
Všechno  jsou  léčitelské  praktiky  -  bioenergetické  působení  na  dálku,  a  jsou  pro  výdělečnou

činnost  zakázané.  Nejenže  jsou  paranormální  praktiky  zakázané,  jsou  ještě  dobře  prolhané.

Vědma zapisuje lidi s tím, že Rei-ky poslala a energie v čakrách srovnala. U čmáranic na papíru

či vyložení  třech karet na stůl tvrdí, že tím automaticky zaslala energii Rei-ky.  Když už to

vypadá  podezřele,  sem  tam  použije  slova:  „Honsa-že-sone,  Šei-ký,  šei-ký,  Čokurej,

čokurej...Amen!“   Diváky považuje za tak velké hlupáky,  že  jim tvrdí,  jak došlo  k odeslání

energie při  použití  pastelek.  Na začátku  vysílání  přeci  sdělila: „...čištění  vašich  fyzických

čaker“ znamená to, že vám je budu čistit barevně, pastelkami.“ 

 

Parlament  ČR  kdysi  řešil  prodejce  zboží,  kteří  dostali  název  „šmejdi“,  ale  praktiky

čarodějek jsou  záludnější v  tom,  že  „zloději“  to  praktikují  skrze  sliby,  které  uzdravují.

Přesvědčují, že rituály jsou „důležité, osvědčené, prověřené a funkční!  A člověka  spasí od

všech psychických, fyzických, emociálních, mentálních, i karmických vazeb –   viz. modlitby  . A

lidé těmto klamným, bludným slibům věří a přijímají je jako pravdivé, aniž by potřebovali

jistotu.   

 

Jednání čarodějek je nejen neetické a nemorální (protože jde o podvod), ale jako podvod to je i

trestné, protože lži slouží k výdělečné činnosti. Sdělte mi, jak dlouho chce RRTV tyto praktiky

monitorovat, abych byl srozuměn a přestal další podněty zasílat. Pak vyčkám, nebudu Vám nic

zasílat,  nebudu  to  zasílat  ani  premiérovi  Parlamentu  ČR (který  říká,  že  se  v  ČR  krade  a

kandidoval na tuto funkci hlavně kvůli zlodějině), a budu čekat na konečný výsledek, zda to v

televizi skončí nebo neskončí?    

4

 

 4

 

 



                                                                                                         S pozdravem  
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Radě pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6, 
120 00  Praha 2

Žádost o zásah Rady pro rozhlasové a telvizní vysílán

         proti lžím a podvádnění Aleny Krejčové  a dalším v telvizi RELAX TV.

Vážená RRTV,

podávám stížnost podle správního řádu zákona č.500/2004 Sb. §42

Prosím zasáhněte proti bláznu Aleně Krejčové, která si říká Alenka Pastelka a lidem slibuje 
takové bláznoviny, že to nelze zkousnout. Lidé tam volají jako blázni - bláznivé Alence 
Pastelce, která slibuje odchranu energii, ochranný enenrgetický obal, který je neproniknutelný
a diváky ochrání před vším zlým. Tvrdí, že udělá takový obal, aby andělé každého, kdo 
zavolá, ochrání před vším zlým a ochrání tím i jejich zdraví a tak dále.

Poslechněte si na videozáznamech ze dne 4. a 5.června 2018 (pondělí a úterý) čím lákala lidi 
na zavolání do televize. 

Prosím poždádejte psychiatry, ať se vyjádří k jejímu jednání. Není přeci možné, aby 
blázen ovůádal lidi skrze svoji svoji duševní nemoc.  

Na stránkách  http://www.vesteni-osudu.cz/str6.htm  je doporučení, aby Vám nespokojení lidé
psali, tak Vám tedy píšu.

   Mockrát děkuji, 

     že uvedeného blázna nenecháte takto dál v televizi působit, vždyť to je trestuhodné. To 
chce tato bláznivá vědma zbláznit celý svět?

Zároveň prosím, aby mi bylo sděleno, jak bylo s mojí stížností naloženo.

   Děkuji

                           

http://www.vesteni-osudu.cz/str6.htm


Číslo stížnosti: #19433 
Datum a čas stížnosti: 17.06.2018 22:47 
Počet příloh: 0 
  
Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
  
Ulice: 
Město: 
PSČ: 
E-mail: 
Telefon:  
Fax: 
Mobil: 
  
Datum a čas vysílání: 14.06.2018 12:30 
Název programu / služby: Vedmy radi 
Typ příjmu: DVB-T 
  
Předmět stížnosti: Mam dotaz na Relaxu se dalo divat pouze na vedmy radi. 

tak se ptame ja a sestra kde se tento uzasny porad dostal?na kterem programu tento porad 
najdeme.Za odpoved dekujeme. 



Dobrý den,
 
píši Vám stížnost ohledně vysílaného pořadu Vědmy radí na televizní stanici Relax, konkrétně
se jedná o "věštkyni" Anie - Janu Vorlíčkovou + režie zmíněného pořadu.
 
Za prvé. V televizní vysílání je zákázno dávat rady o zdraví a strašit lidi. A to zmíněná osoba 
za asistence televize Relax dělá, jelikož vypínají hovor a nikdo si nemůže k jejím lžím NIC 
říci. Píši Vám na základě osobní zkušenosti, kterou jsem měla cca před dvěma týdny.
Anie zneužívá lidi a jejich důvěru, když jsou v tíživé situaci. Manipuluje s lidmi, jelikož je 
vystraší k smrti a pak jsou pro ni snadnou kořistí, aby z nich mohla čerpat energii.  Anie 
neuhodne nic z minulosti, kterou si již volající prožili, rovněž netrefí ani současnou situaci, 
budoucnost jsou jen její výmysly. Takže ji nezbývá nic jiného než se prezentovat za 
"vyvolenou" a strašit lidi jejich minulými životy.
Pokud by ta žena byla opravdu vybrána Bohem, tak by nemohla lidi tak zneužívat, děsit je k 
smrti a inkasovat si přitom za to tak nehorázné částky.
 
Ve svém okolí mám naštěstí opravdu erudované lidi, ať už z rad numerologů, či kartářek, 
které si nedovolí někomu věštit, aniž by byla přítomna další osoba, byť by šlo o osobu 
nejblížší (např. manžel), každý profesionální kartář a věštec to ví, že se energii začnou místi a 
věštba není nikdy objektivní, ale zkreslená, natož když jsou přitomni lidi ze štábu?!
O čtení z Akáši ani nemluvě, znám osobně člověk, který patří opravdu mezi vyvolené a je mu 
povoleno nahlížet do knihy osudu. A jelikož jde opravdu o dar od Boha, neúčtuje si za to 
nehorázné částky, jako rádoby "vyvolená" Anie, která plodí lež vedle lži. Nelze se na knihu 
napojit při plném vědomí, hopsání po studiu, při vykládání karet, oslovovat během pár minut 
tolik volajících, vykládat, jak jí pracuje pouze jedna mozková hemisféra, vědomě říkat jak nic 
nevnímá, přitom být současně "napojená", navíc pořád sleduje kameru atd..
 
Režie televize Relax ten podvod jen podporuje, věřím, že z toho mají slušné peníze, ale za 
jakou cenu? Zjišťoval si někdo, co se potom děje s těmi všemi vystrašenými lidmi? Co se u 
nich zpustilo za nemoci? Rozjeli se depresivní stravy?
Režie NEMÁ právo vypínat volajícího, kterému se upírá právo se k tomu jakkoliv vyjádřit, 
byť říct jen: paní mýlíte se, já žádné děti nemám, když na něj osoba z obrazovky začne chrlit, 
jak má prokleté děti. . Vycházím opravdu z mé zkušenosti, ona ani netuší jak volající žijí, co 
dělají, co umí, neumí, ona pouze HÁDÁ A TREFUJE SE, ale s tím trefováním nemá žádný 
úspěch. Čekala jsem od ní radu, pomoc ( mimochodem za slušné peníze ), dostalo se mi jen 
pocitu bezmoci a zoufalství.
 
Žádám, aby jste přes televizi přestali děsit k smrti lidi, což je zajisté trestný čin a minimálně 
umožnili volajícímu se v přímém přenosu k výkladu vyjádřit.
Jen to je cesta, jak postupně zastavit šíření strachu a zla, co ta žena produkuje. Pokud budou 
mít diváci možnost oponovat, nesouhlasit, opravovat, ujasńovat, ostatní diváci u televize to 
uslyší a věřím, že bude klesat počet telefonátu a tím se i lhářka Anie dostane pryč z 
televizních obrazovek.
 
Byla by jsem moc ráda, kdyby jste si uvědomili a převzali i Vy zodpovědnost za to, že 
myšlenky a vůbec vše, co z daného vysílání vychází, jak působí na lidi, mají ukrutnou sílu a 
to na co myslíme, nebo to čeho se bojíme jen posilujeme a tím pádem i na sebe přitahujeme. A
vystrašení lidé jsou strašně lehce manipulovatelní.



 
Věřím, že se nad tím alespoň pozastavíte a podniknete patřičné kroky minimálně v tom, upírat
právo volajícímu vyjáídřit se ke všemu, co na něj ta rádoby "věštkyně" chrlí - samé dohady a 
domněky.
 
Mockrát děkuji a přeji krásný den.

 
 


