
 

 

"Skvělé. Jste první vědec, který 

vytvořil tak přesný algoritmus. 

Všechno, co jsem zjistil u tohoto 

pacienta, váš přístroj zazname-

nal. Viděl jsem mnoho zařízení 

o kterých se říkalo, že jsou zalo-

ženy na principech ájurvédy, ale 

žádný z nich nebyl dostatečně 

dobrý. Budu s vámi a s mými 

studenty spolupracovat na vý-

zkumu, tak abychom později 

mohli publikovat některé články 

v ajurvédkých časopisech a říci 

dalším ájurvédským odborníkům 

o vašem zařízení". 

Dr. Vasant Lad - praktikující mistr 

ájurvédy. 

 

Prezident Ayurveda Institute Au-

tor knihy "Tajemství pulzu“ a 

“Učebnice ájurvédy“.   

                                                      Systém VedaPulse                                                                            Dr. Oleg Sorokin a Dr. Vasant Lad 

Co je VedaPulse? 

VedaPulse je sada hardwaru a programového vybavení pro 

počítačové provádění analýzy srdečního pulzu a vytváření 

individuálních rehabilitačních programů založených na přírod-

ní medicíně.  

Jak Vám VedaPulse pomůže? 

VedaPulse umožňuje zvládnout analýzu pulzu v co nejkratší 

době a uvést ji do léčitelské a rehabilitační praxe.  

Jaké znalosti potřebujete pro práci 
s VedaPulse? 

Pro použití systému je potřebné buď základní lékařské vzdě-

lání, anebo některé ájurvédské znalosti či znalosti jakéhokoli 

jiného tradičního zdravotnického systému (reflexologie, tra-

diční čínské medicíny, bylinné terapie, dietní terapie, homeo-

patie, naturopatie, hirudoterapie a dalších).  

Nejkratší cesta do světa pulzové analýzy 
 Přejete si poskytovat svou pomoc a léčbu cíleně a přesně, ověřitelným způsobem a 

současně i rychle? Zahrnutím VedaPulse do každodenní práce s klienty se Vám otevře 

obrovský fond znalostí, který byl sebrán největšími odborníky z Tibetu, Číny a Indie bě-

hem tisíců let. 



 

 

Postup analýzy srdečního pulzu: 

1. Elektrické a mechanické děje v srdci utvářejí vnější charakte-

ristiky  pulzní vlny. 

 Připevněte svorky na klientova zápěstí a 

proveďte rychlý neinvazivní 5-ti minutový 

test na základě záznamu klasického 

EKG.  

2. VedaPulse analyzuje srdeční tep pomocí matematických me-

tod.  

 Programové moduly poskytují širokou šká-

lu informací pro lékaře jako markery sou-

časných a budoucích zdravotních stavů, 

jakožto i doporučení přizpůsobená dle po-

třeb individuálního klienta.  

 To umožňuje stanovit funkceschopnost jednotlivých orgá-

nů a systémů, stejně jako pacientův celkový zdravotní 

stav. 

3. Systém VedaPulse vyhodnotí stav funkční-

ho zdraví  a vytvoří doporučení pro individu-

ální rehabilitační plán. 

Dříve posvátné 
znalosti léčitelů 
se nyní stávají 
dostupnými pro 
každého 
Tajemství analýzy srdeč-

ního pulzu bylo pečlivě 

uchováváno na východě - 

v Indii, Tibetu a Čí-

ně. Tajemství léčitelských 

znalostí se po generace 

předávala ústně v úzkých 

skupinách odborníků a 

zasvěcených. S pomocí 

VedaPulse™, je umění 

analýzy pulzu k dispozici 

široké škále specialistů.  

Tibetská analýza srdečního pulzu 

Monitoring EKG 

HRV analýza 
Metodu analýzy variability 

srdeční frekvence (HRV), 

která je základem algorit-

mu systému VedaPulse,  

doporučuje : 

„European Society of 

Cardiology“ a  „North 

American Society of Pa-

cing and Electrophysio-

logy“ (1996).  

Akademický přístup k informacím 
 

VedaPulse již v základním systému obsahuje velmi citlivé 

EKG zařízení pro záznam srdečního tepu. Vyhodnocuje HRV 

formou kardiointervalogramu, umožňuje odstraňovat artefak-

ty, provádí spektrální analýzu srdečního tepu, histogram, 

Poincaré scatterogram...  

Nabízí biofeedback cvičení či hodnocení míry stresu a zdra-

votního stavu dle Baevského indexů používaných v kosmické 

medicíně. 



 

 

"Při praktikování ájurvédy 
v průběhu posledních 26 
let, jsem pro analýzu pul-
zů používal prsty. To mi 

poskytlo hluboké porozu-
mění dóš a subdóš a 

umožnilo mi to předepiso-
vat použití bylinek, potra-
vin apod., které by užívá-
ním přinesly požadova-
nou rovnováhu mým kli-
entům. Nedávno jsem 

začal používat VedaPul-
se, což mi umožnilo ještě 
hlubší porozumění, než je 
to možné s využitím mě-
ření pulzu pouze prsty.   

Především vidím výsledky 
pomocí tří zdravotních 
systémů - západního, 

čínského a ájurvédského. 
Tento křížový přístup mi 

pomáhá poukázat na vzá-
jemné vztahy a vzory me-
zi jednotlivými systémy a 
vede k cíleně vyváženým 

návrhům léčby klientů. 

Dalším silným přínosem, 
který VedaPulse nabízí, 
je ještě hlouběji osobně  

zaměřený předpis použí-
vání potravin, bylin a vů-
ní, než nabízejí současné 
personalizované ájurvéd-
ské metody. Důvodem je 
integrace unikátní metody 
měření proměnlivosti sr-
deční frekvence klienta.  

Kromě hodnoty VedaPul-
se pro praktikujícího, jed-

ná se také o silný vý-
zkumný nástroj. Lékaři mi 
sdělili, že zprávy HRV a 
Indexu stresu ve Veda-
Pulse dodržují pravidla 
západní medicíny poža-
dovaná pro vědecká mě-
ření. VedaPulse může být 
systémem, který pomůže 
přinést lepší pochopení a 
integraci západních a vý-
chodních léčebných pří-

stupů." 

 

Swami Sadashiva Tir-
tha, D.Sc.  

(výzkum ájurvédy) 

Autor „Encyklopedie 
ájurvédy“ 

VedaPulse pro odborníky v následují-

cích oblastech: 
 Naturopatie 

Umožňuje zdravotním poradcům a naturopatickým lékařům pro-
vést rychlý test funkčního stavu těla, hodnotí úroveň stresu a po-
máhá zajistit individuální doporučení pro rehabilitaci, včetně stra-
vy, potravinových doplňků, aromaterapie, bylinek a dále nápravu 
životního stylu.  
 

Specialisté v oblasti akupunktury (TCM – tradiční 
čínské medicíny) 
Umožňuje specialistům provozujícím akupunkturu (nebo tradiční 
čínskou medicínu) provádět analýzu funkčního stavu orgánů a 
tělesných systémů – takzvaný „puls orgánů“, vyhodnocuje bioe-
nergii v „systému kanálů“ a vytváří individuální předpis pro prová-
dění akupunktury pomocí vizuální mapy biologicky aktivních bodů.  
  

Specialisté ájurvédy 
VedaPulse je expertním systémem, který umožňuje ájurvédským 
specialistům provádět objektivní analýzu Vikruti (rovnováha dóš a 
subdóš, Agni dhatu, rovnováha Pancha Mahabhuta, „Pulz orgá-
nů“) a vytvářet expertní doporučení pro jednotlivce jako jsou dietní 
terapie, bylinná terapie, aromaterapie a životní styl s ohledem na 
individuální konstituci (Vata, Pitta, Kapha) a principy Dravya Guna 
(Rasa, Guna, Virya, Vipak, Doshagnata, Roga, Prabhava).  
 

Zdravotní poradci 
VedaPulse umožňuje provádět rychlý test funkčního stavu těla, 
hodnotící úroveň stresu a pomáhá zajistit další individuální dopo-
ručení k rehabilitaci. Pomůže to také monitorovat proces rehabili-
tace.  
 

Manažéři zdravotních center a lázeňských domů 
VedaPulse pomůže poskytnout první konzultace, provést expresní 
testování funkčního stavu organismu a vytvořit rehabilitační dopo-
ručení, které mohou být použity jakýmkoliv odborníkem ve zdra-
votním centru při rehabilitačních procedurách. Umožní také hod-
notit dynamiku procesu rehabilitace.  
 

Maséři a odborníci na bioenergetiku 
VedaPulse poskytuje analýzu "pulzu orgánů", bioenergie, a pomů-
že vytvořit podrobný recept na masáž reflexních zón nohy 
s viditelnou mapou aktivních bodů.  
 

VedaPulse pro domácí použití 
umožní nezávislé monitorování svého vlastního zdravotního sta-
vu, vedení zdravotního deníku, výměnu dat s odborníkem pro 
včasnou kontrolu a poradenství, jakož i provádění autogenního 
tréninku což posílí proces samoregulace těla.  
 

Specialisté v oblasti potravních doplňků 
vyhodnotí funkční stav klienta a pomůže vytvořit doporučení pro 
doplňky stravy založené na individuální konstituci klienta a sou-
časného stavu s využitím databáze doplňků, kterou si může sám 
doplňovat a administrovat.  
 

Instruktoři jógy a jógová terapie  
VedaPulse provádí analýzu funkčního stavu před a po semináři 
jógy a pomáhá specialistovi zhodnotit efektivnost výcviku a tvoří 
programy jógy a to s přihlédnutím k individuální ústavu a stávající-
mu onemocnění zúčastněných.  



 

 Výhradní distributor pro ČR: 

 Votum s.r.o., Michalská 12, 110 00 Praha 1 

http://www.vedapulse.eu 

Diagnostika 

„Meridiány“ – Pulz orgánů  

Analýza funkčního stavu orgánů a energie v 12-ti hlavních meridiánech podle tradiční čínské medicíny 
(TCM) a ájurvédy. 
 

NIDAN 

Obsahuje tři karty: Sub-Doshas - analýza Vikruti; Pancha Maha-Bhuta - vyhodnocení pěti přírodních ele-
mentů; Agni-Dhatu - energetika a metabolický stav tkání, míra akumulace Ama v Srotas. 
 

Bioenergie 

Vyhodnocení energie v centru Raja (rovnováha Chakra), které se týkají vnitřních orgánů. Další graf vytvá-
ří model pole bio-energie.  
 

Hudba srdce 

Převádí srdeční rytmus do melodie. Analýza vyváženosti konsonance / disonance a entropie (chaosu / 
harmonie).  
 

Dynamika 

Dynamika hlavních zdravotních indexů během konkrétního posouzení nebo porovnání několika vyhodno-
cení. 

Nutriční terapie 

Podrobná doporučení pro konstitučně vyváže-
nou stravu založenou na konceptu naturopa-
tie. Obsahuje více než 200 potravinářských 
výrobků. 
 

Bylinná terapie 

Bylinné složení vychází z klientovy konstituce 
a principů Ajurvédy, TCM a tibetského pojetí 
terapie. Obsahuje více než 300 bylin. 

 

Aroma terapie 

Použití éterických olejů pro vyvážení psycho-
emocionálního stavu a léčebných postupů. 
Obsahuje typů 90 olejů. 
 

Potravní doplňky 

Plán potravních doplňků je založen na kon-
ceptu naturopatie a individuální konstituci kli-
enta. 
 

Jóga terapie 

Plán cvičené jógy založený na individuální 
konstituci a aktuální kondici. Zahrnuje detailní 
popis ásán a způsob jejich provedení 
 

Akupunktura (TCM) 

Individuální předpis pro provedení akupunktu-
ry založený na výsledku hodnocení—
konstituci a současném fyziologickém stavu. 
 

Masáž nohou 

Tradiční čínská masáž reflexních zón na cho-
didle. 

Expertní programové moduly  VedaPulse 

Rehabilitace 

Kvantová fyzioterapie 

Individuální fyzioterapeutická doporučení pro 
kvantovou léčbu na základě vyhodnocení Ve-
daPulse. 
 

Meditace (Biofeedback) 

Určené pro probuzení vnitřních rezerv klienta 
pomocí dechových cvičení (qigong, pranay-
ama event. koherence). 
 

Aurikuloterapie 

Předpisy pro akupunkturní léčbu, preventivní 
měření a zlepšení zdraví ovlivněním aktivních 
bodů na uchu. 

 

Biorytmy 

Synchronizace vnitřních a vnějších biorytmů 
na základě TČM ("Zi Wu Liu Zhu" a "Ling Gui 
Ba Fa") nebo ájurvédských algoritmů 
(cirkadiánních rytmů). 

 

EHF terapie (Extra vysoké frekvence) 

Umožňuje tvorbu individuálních EHF předpisů 
pro léčbu, prevenci a zlepšení zdraví s patřič-
ným ohledem na konstituci pacienta. 

 

Hirudoterapie 

Toto programové rozšíření je navrženo tak, 
aby vytvořilo personifikovaný program pro prá-
ci s konkrétními biologicky aktivními body pa-
cienta pomocí různých postupů Rakta Mok-
sha. 


