
Pomáha ľuďom bez použitia chemických liekov. 
 

Alternatívnej medicíne sa venuje už viac ako dvadsať rokov, lieči 
bez vedľajších negatívnych účinkov a pomáha aj pri ochoreniach, s 
ktorými si veľakrát ani lekári nevedia poradiť.  
 
Keď začínal s liečiteľstvom, zameral sa najskôr na akupunktúru. 
Fascinoval ho fakt, že stimulovaním jedného bodu na ľudskom tele 
sa dajú vyliečiť a harmonizovať rôzne orgány a zmierniť často aj 
ťažké ochorenia. Keďže vyštudoval zdravotnícku školu, lákalo ho 
ďalej bádať v tejto oblasti a svoje vedomosti si postupne doplňoval. 
Dnes sa venuje hlavne reflexnej terapii, ktorou lieči ochorenia, 
okrem onkologických, akútnych infekčných a genetických, kde sa 

touto metódou nedá odstrániť príčina. Reflexná terapia je objektívna a reprodukovateľná 
metóda. Každý kto má školenie v reflexnej terapii nájde u toho istého klienta rovnaké body. 
Pri diagnostike vychádza z toho, čo mu telo klienta poskytne, pretože ako sám hovorí: 
„Reflexné zóny fungujú ako display, sú ukazovateľom stavu organizmu. Ak čokoľvek v 
ľudskom tele nie je v poriadku zobrazí sa to v bolestivých bodoch na reflexných zónach ucha, 
tváre, rukách a nohách, podľa toho, ktorá časť tela je chorá. Mojou úlohou je tieto body nájsť 
a pomocou ich stimulácie a masáže dať organizmus do takého stavu, ako to Matka - príroda 
naplánovala. To znamená, aby bolo telo v poriadku," dodáva pán Marián. 
 
Po kompletnej diagnostike, ktorá trvá približne dve hodiny, nasleduje veľmi jednoduché a 
účinné liečenie stimulovaním konkrétnych bodov, ktoré spúšťajú hojivé procesy v našom tele. 
Keď som pána Mariána počúvala a pozorovala ho pri liečení, tak  som uverila jeho výstižným 
a asi naozaj pravdivým slovám, že náš „konštruktér" bol skutočne geniálny, keď to takto 
vymyslel Stimuláciou bodu, ktorý vysiela signál, že niečo nie je v poriadku , sa môže veľmi 
jednoduchým a rýchlym spôsobom dosiahnuť náprava. A to je skutočne úžasné! 
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Už veľa rokov sa pán Marián zaoberá neplodnými pármi, kde žena nedokáže otehotnieť.  
Či už je na príčine muž alebo žena, dosahuje veľmi dobré výsledky.  
Okrem harmonizácie organizmu pomocou reflexnej terapie a doporučených zmien v 
životospráve, či Mojžišovej cvičeniach, robí aj výpočty založené na biorytmoch, ktoré 
ukazujú, kedy má žena najlepšiu šancu otehotnieť.  
Táto metóda pomáha, ak je otehotnenie sťažené, či už na strane ženy alebo jej partnera.  
Je bezpečná a pomohla už mnohým manželom, ktorí prestali veriť na „ zázrak" a sú za túto 
pomoc veľmi vďační. Takéto zázraky sa v ordinácii Gnostik centra dejú každý deň, pretože 
práve tu zbavuje pán Marián ľudí ich bolesti a trápenia. 
Lieči aj deti od štyroch rokov, hlavne alergie - tie trápia malé deti najčastejšie. 
V prechemizovanej dobe, v ktorej žijeme, sa ani niet čomu čudovať.  
A práve preto volia rodičia radšej reflexnú terapiu, aby nedávali svojim deťom do tela ďalšie 
chemikálie v podobe tabletiek.  
Ľudí, ktorí veria pánovi Mariánovi je stále viac a asi majú na to dôvod. 
 
 

 
Liečiteľská činnosť: - reflexná terapia, -Su-Jok,  -aurikuloterapia, -ázijské metódy harmonizácie 
organizmu, - klasické, športové a rekondičné masáže, -poradenstvo, -biorytmická metóda kontroly 
plodnosti TopFertility® 
 
 
KONTAKT: GNOSTIK centrum Pavla Mudroňa 2 Topoľčany 955 01. Tel: 0903 466 084 
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