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V Šungitových lázních regeneroval své tělo již car Petr I.

Jeho vynikající léčivé vlastnosti jsou známy 
již po celá staletí. Uvádí se, že lékaři cara Pe-
tra I. Velikého znali desinfekční a antibak-
teriální vlastnosti šungitu, jejž tehdy nazý-

vali „čertovským kamenem“. V důsledku lé-
kařských výzkumů, na  carský rozkaz, pří-
mo u  zdroje šungitových vod byly posta-
veny první ruské lázně – „Marciální vody“, 
kde se opakovaně léčil i sám car Petr I. se 

svojí rodinou. Ale po  jeho smrti lázně při-
šly brzo do úpadku a šungity byly zapome-
nuté. Svého znovuobjevení se ten zázračný 
kámen dočkal poměrně nedávno.
Dnes víme, že do molekulární mřížky ful-
lerenů lze vložit atomy téměř všech prvků 
Mendělejevovy soustavy a získat tak celou 
řadu nových spojení zvaných endoendrál-
ní. Velikou zvláštností šungitu je, že při sty-
ku s vodou dokáže ze sebe uvolnit právě 
jen atomy látek příznivých pro zdraví živých 
organismů. Voda ošetřená šungitem se stá-
vá aktivní a vytváří strukturu podobnou té, 
jaká se nachází v matrici lidské buňky.
Šungit má sorpční (pohlcující), katalytic-
ké (čistící) a baktericidní (hubící bakterie) 
schopnosti. Nachází uplatnění při proce-
su výroby pitné a užitkové vody, při  filtraci 
silně znečištěných a kontaminovaných od-
padních vod, ropných a chemických havá-
riích. Díky vysokému obsahu uhlíku má vel-
mi dobrou elektrickou vodivost, tedy je vy-
užíván při ochraně před elektromagnetic-
kým zářením, k rušení nepříznivého vlivu 
geopatogenních zón a jiných zemských 
anomálií na člověka, zvířata i rostliny. Zkou-
má se jeho využití jako léku proti AIDS či ra-
kovině. V Jižní Koreji jsou krmivem s přísa-
dou šungitu ryby zbavovány toxických lá-
tek, které by se jinak prostřednictvím potra-
vinového řetězce dostávaly do lidského or-
ganismu. 

Návrat k moudrosti našich předků
Sеtkali jste se již se stále častěji vyslovovaným pojmem šungit? Šungit je polyminerální uhlíková hornina, kte-
rá dostala svůj název podle jediného místa výskytu na Zemi, poblíž vesnice Šuňga, na břehu Oněžského jeze-
ra (Karélie, Ruská Federace). Stáří horniny se odhaduje na 2 miliardy let. V polovině 80. let minulého století byly 
při pokusech s termickým rozkladem uhlíku objeveny „elementární globuly“ – fullereny. Za jejich objev a studi-
um vlastností byla v roce 1996 třem vědcům udělena Nobelova cena za chemii. A právě molekuly fullerenu C60 
byly nalezeny ve struktuře přírodního šungitu. 

ŠUNGIT - kámen zdraví
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Léčba šungitem jak pro dospělé, tak pro děti

Šungit nachází široké uplatnění v balneolo-
gii. Bylo zjištěno, že pitím “šungitové” vody, 
používáním šungitových krémů, mastí  
a koupelí došlo k potlačení bolestivých 
projevů kloubních onemocnění, zlepšila se 
hybnost kloubů, u osob s hypertenzí se sní-
žil jak systolický tak i diastolický tlak, zklid-
nily se kožní zápaly, záněty a svědění, což 
vedlo ke snížení dávek nebo dokonce zru-
šení podávání léků obsahujících steroidy  
a majících neblahé vedlejší účinky na lidský 
organismus. „Šungitová“ voda byla s úspě-
chem podávána osobám s paradentózou, 
cukrovkou, gastritidou. 
Zavedením léčby pomocí inhalací „šun-
gitové“ vody, šungitových koupelí, mastí  
a obkladů  se u dětí s bronchiálním astma-
tem výrazně snížil počet záchvatů a zlepši-

lo se jim dýchání. U dětí s dermatologický-
mi potížemi mizelo svědění, stav kůže byl 
lepší, ztratily se otoky a mokvání. Největší-
ho léčebného efektu bylo dosaženo u dětí 
s atopickým ekzémem. Vedlejší nebo nega-
tivní účinky nebyly vůbec zjištěny. 

Rychlejší uzdravování v šungitových jeskyních

Vojenská lékařská akademie v ruském Pet-
rohradu má vytvořen nemocniční pokoj se 
stěnami obloženými šungitem. Vzájemným 
porovnáním vzorku 84 osob s kardiovasku-
lárními onemocněními (největší část), one-
mocněními plic a pohrudnice a s onemoc-
něními trávícího traktu bylo zjištěno, že ve 
srovnání s pobytem osob v běžném pokoji 
se doba léčení pacientů v “šungitovém“ po-
koji zkrátila v průměru o 3,5 dne . Probíhá 

zde rychlejší zotavení po náročných opera-
cích, rychleji se normalizuje srdeční a ner-
vová činnost.
Společnost SHUNGIT-INSPIRE s.r.o. se stala 
velmi významným dovozcem této horniny 
a výrobků z ní.
Díky podpoře SHUNGIT-INSPIRE s.r.o. vznik-
ly v ČR první dvě plněhodnotné šungitové 
jeskyně. Zároveň nabízíme k dodání pře-
nosné, skládací zařízení pro šungitovou te-
rapii velikosti domácí sauny, vhodné jak pro 
rehabilitační a ozdravná centra, tak pro ro-
dinné domy či byty. Kvalita námi dodáva-
ného šungitu je garantována certifikáty  
o původu a sanitárně-epidemiologickými 
rozbory.

Kambijský zelený jíl – detoxikace těla

Kromě výše uvedeného je SHUNGIT-IN-
SPIRE s.r.o. výhradním dovozcem biologic-

ky aktivních doplňků stravy na bázi Kam-
brického zeleného jílu, schválených k dis-
tribuci rozhodnutím hlavního hygienika  
a uvedených v databázi potravin pro zvlášt-
ní výživu a doplňků stravy schválených 
MZd ČR. 
Jedná se o přírodní sorbent, který obsahu-
je více než 30 makro a mikročástic, oboha-
cujících organismus o minerály, čistících jej 
od škodlivin, pomáhajících odvádět z těla 
radionuklidy. Stáří horniny se pohybuje 
mezi 540-590 milióny let (kambrium– star-
ší prvohory).
Mezi tělu užitečné stopové prvky obsažené 
v jílu můžeme zařadit: draslík, vápník, hoř-
čík, sodík, fosfor, chlor, železo, jód, kobalt, 
lithium, mangan, měď, molybden, selen, 
stroncium, fluor, chrom, zinek, křemík. Čis-

tý zelený jíl a přípravky vyrobené na jeho 
základě se používají ve formě tablet, kapslí  
a prášku k vnitřnímu užití. V nabídce máme 
i zelený jíl – prášek k zevnímu užití, kdy lát-
ky  obsažené v jílu difundují pokožkou do 
těla a zároveň probíhá opačný proces, tj. 
přechod toxinů z těla ven do jílu. Doplň-
ky stravy obsahující zelený jíl a další přírod-
ní léčebné preparáty a byliny pomáhají při 
léčbě ekzémů, lupénky, prostaty, problé-
mech s trávicím traktem, játry, působí pro-
tizánětlivě, posilují imunitní systém, srdeční 
a cévní systém, čistí organismus od toxinů 
a parazitů atd.

Bioelektrografie těla i jednotlivých orgánů – okamžitá 
informace o vašem zdravotním stavu

Zcela novou záležitostí, která se i díky 
SHUNGIT-INSPIRE s.r.o. objevila v ČR teprve 
v loňském roce je měření bioenergetické-
ho pole přístrojem GDV kamera. Jde o me-
todu měření a počítačového zpracování 
energie vyzařované různými subjekty v re-
álném čase – bioelektrografii.
Měření, založené na výzkumech ruského 
profesora K.G.Korotkova, umožňuje ve vel-
mi krátkém čase neinvazivním způsobem 
zjistit energetickou úroveň lidského těla  
i jeho jednotlivých orgánů. Včasným odha-
lením energetické nerovnováhy je možno 
ovlivnit její příčinu a předejít tak možným 
budoucím zdravotním potížím. Po vyhod-
nocení a aplikaci preventivních opatření 
(Reiki, potravinové doplňky stravy, šungito-
vá jeskyně, reflexní masáže,…) umožní mě-
řící přístroj energetický stav orgánů znovu 
zpracovat a porovnat s minulostí.
Na základě deseti snímků prstů Vašich ru-
kou, Vám měřením poskytneme informa-
ci o:
•	 bioenergetickém poli Vašeho těla,
•	 rozložení životní energie do jednotli-

vých orgánů,
•	 funkčním stavu organismu (systémů  

i orgánů) zobrazeném v tradiční for-
mě „západní“ medicíny,

•	 rozložení chaker v duchu „východní“ 
medicíny.

Těšíme se na setkání s Vámi buď prostřed-
nictvím elektronické korespondence nebo 
lépe při osobním kontaktu v naší odbor-
né pracovně v Novém Jičíně. K objednání 
výrobků můžete také využít naší zásilkové 
služby.

Více informací na: 

www.shungit-inspire.cz

Kontakt:
Hoblíkova 491/2

 741 01 Nový Jičín
tel: +420 777 666 414


