
Když jsem za ní přišla, zrovna po 
sedmnácti letech rušila svou lékár-
nu v  Blovicích, kterou vybudovala 
sama doslova na zelené louce, 

potřebovala totiž víc místa pro Bicom bio-
rezonanci, které se souběžně s  lékárnou 
věnovala posledních devět let. „Farmacie 
mne neskutečně bavila, jenže jak přibýva-
la administrativa, začalo být víc papírování 
a méně času na lidi,“ říká. 

„Víc platná ale teď budu na Bicomu, 
tomu dávám prioritu. Beru to nejlepší 
z klasické medicíny, i to nejlepší z medicí-
ny alternativní. A také chci spolupracovat, 
protože takhle už to začíná být v  Evropě 
obvyklé. Hned vedle klasického centra 
medicíny velmi často bicomové centrum. 
To je cíl nás všech, kteří jsme se do Bicomu 
takhle zamilovali.

Jak šlo dohromady vydávání léků v příze-
mí a odstraňování následků jejich působe-
ní o patro výš na Bicomu?
Dole v lékárně jsem dávala léky a nahoře 
jsem vyváděla nežádoucí účinky… Ale se-
cvaklo mi, že to je logické spojení, pocho-
pila jsem smysl své práce. V lékárně jsem 
dala lék na akutní nemoc, pacient je – byť 
jsou to silné léky – užíval sedm dnů, a  já 
mu pak pomohla tak, že antibiotik už ne-
musel brát pět do roka. Proto jsem mohla 
Bicom s farmacií celých devět let kloubit. 

Která náhoda vás k Bicomu přivedla?
Moje vlastní nemoci, s  nimiž mi klasická 
medicína už nemohla pomoct. Kamarád 
lékaře mi řekl: Jano, tvoje problémy jsou 
psychosomatické, dojdi si pro antidepresi-
va a na psychiatrii. Měl pravdu, můj zdra-
votní problém kořenil v  psychice. Bicom 
mi ale pomohl, když jsem měla chronický 
nález bakterií v močovém měchýři. A pro-
tože jsem neposlouchala a  tvrdošíjně si 
šla za svým, dostala jsem ještě horší lek-
ci – ten samý problém začala mít moje 
dcera. Zkoumalo se, jestli nemá reflux led-
vin, jestli my nemáme nějakou vrozenou 
anomálii urogenitálního traktu... Hledala 
jsem tedy někoho, kdo dělá alternativní 
medicínu, ale má i  medicínské vzdělání, 
protože jsem měla tisíce otázek, ale žád-
né odpovědi. Pak jsem potkala doktorku 
Koželuhovou, která mi obrovsky pomohla 

a  s  Bicomem jsem takto dostala v  první 
linii, důkaz, že tato kvantová metoda tělo 
dokáže zharmonizovat natolik, že se posílí 
samouzdravovací schopnost těla.

Takže krok směrem k alternativě byl jasný.
Farmacii jsem ale nechtěla opustit, pro-
tože jsem ji milovala – a miluju. Jenže za 
těch devět let s Bicomem jsem ušla dlou-
hou cestu díky kolegům a doktoru Pekár-
kovi a Pavle Koželuhové, kterým nepřesta-
nu děkovat a  být jim vděčná, protože mi 
to úplně změnilo život. Farmacii ale neo-
pustím, mám nabídky si jít zaexpedovat do 
jiných lékáren.

To je odborný termín pro vydávání léků?
Ano, přesně. Budu dál členem lékárenské 
komory, budu mít i  povinnost se dovzdě-
lávávat, takže o  informace, které pro Bi-
com využívám, nepřijdu, a když budu chtít 
jít do lékárny, budu moct, ale už nebudu 
mít tak obrovskou zodpovědnost a  tako-
vý kolos. Neplánovala jsem nic, jen jsem 
se do Bicomu zbláznila. Funguje to tak, že 
pomůžete jednomu, on to řekne dalším 
deseti a  takhle bez reklamy jsem získala 
svou poměrně dost velkou klientelu. Jsem 
zaměřená na chronické nemoci, s nimiž si 
klasická medicína až tak moc neporadí, 
takže pacienti sice třeba dostanou biolo-
gickou léčbu, ale ta má nežádoucí účinky. 

Já neléčím. Jen pomáhám tělu, aby vše 
lépe zvládlo, a jdu ruku v ruce s tím, jak má 
léčbu nastavenou lékař. Buď to ví, nebo ne, 
to nechávám na pacientech. Já si dělám 
to nejlepší z Bicomu, a ode mne zase do-
stanou lidé doporučeno dělat to nejlepší 
z klasické medicíny. Respektuju absolutně 
všechno, byť se někdy zdá, že to jde proti 
sobě, ale tak to není. 

V čem to může jít proti sobě?
Já třeba vidím, že už by tělo bez kortikoidů 
mohlo fungovat samo, ale medicína nemá 
možnost toho energetického pohledu na 
tělo, který já získám prostřednictvím Bi-
comu nebo Bicom BodyChecku, a ani neví, 
že si to můžou dovolit, takže lidé užívají 
kortikoidy déle. Ale mně to nevadí, prostě 
si s tím pracuju a dám těm, co ke mně cho-
dí, programy na nežádoucí účinky. Vím, co 
mám dělat – vyrovnat a posílit vazivovou 
tkáň, dát program tenké střevo, jelikož při 
jeho nesprávné funkci hrozí snížení imuni-
ty, nedostatečná distribuce živin do celého 
těla. A tak využívám všechny znalosti tak, 
aby dopad užívání i třeba megadávek kor-
tikoidů byl co nejmenší.

To je naprosto skvělé.
Když mne vyhledá onkologicky nemocný 
pacient, dělám výživové programy, psy-
chiku, podporuju krevní obraz, aby mohl 

Dá se skloubit alternativa s klasickou medicínou,  
i když se může zdát, že tyto dvě metody jdou někdy přímo proti sobě?  

Jana Němečková, farmaceutka, je příkladem, že to jde.

Jana Němečková ve svém Bicom království.

S lékaři společnou cestou 
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absolvovat celou cestu chemoterapie, 
aby co nejméně zvracel, nezhubnul, viděl 
světlo na konci tunelu, že uzdravení při-
jde. Onkologie dnes už zdaleka není tak 
depresivní obor jako dřív, spousta pacien-
tů se uzdraví, je na úplně jiné úrovni než 
dřív. Já vím víc o chemii, lékař ví víc o těle 
a diagnostice, ale na farmacii se také první 
dva roky studuje anatomie, i když ne do ta-
kové míry, ale zase o to víc je tam chemie 
a chemických zatížení. Na Bicomu si totiž 
můžete najít všechno, s čím tělo přišlo do 
kontaktu, a  když mi tedy napíše nějakou 
chemickou látku, okamžitě jsem v obraze. 
Na druhou stranu jsem si ale zase musela 
dostudovat medicínské diagnózy. Nebylo 
to ale nic těžkého, protože mne to baví. 
Čím víc jsem zkrátka dělala terapií, tím víc 
jsem toho věděla. Vím, že každá nemoc 
začíná nejdřív v  hlavě, takže v  současné 
době se toho snažím co nejvíc nastudovat 
ohledně psychosomatiky. Při rozhovoru 
s pacientem poznáte leccos, ve chvíli, kdy 
zapnete program na harmonizaci, často 
člověku hned vhrknou do očí slzy. Většinou 
pak stačí jen ťuknout, a už sloupáváme ná-
nosy jako slupky z cibule a dostáváme se 
k podstatě. 

Doporučují vás lékaři?
Někteří už ano. Když je pacient bezradný 
a  nemá sílu, nemám problém jeho léka-

ři zavolat. Občas narazím, to je pravda, 
ale je mi to jedno. Já jim chci vysvětlit, že 
nejsem někdo s  virgulí, ale že ta metoda 
je naprosto úžasná. Už i vědeckými meto-
dami je potvrzeno, že když něco neznáme, 
neznamená to, že to nefunguje. Říkám to 
ale opatrně, chci spolupracovat, nechci 
jít proti lékařům a  obecně do konfliktů. 
Snažím se jim vysvětlit, že mám načtené 
informace a že mám i povinnost, když mi 

přístroj oznámí, že by tam mohla přijít ně-
jaká diagnóza, pacienta k  lékaři odeslat. 
Někteří, pravda, nechtějí, ale musí. Já si 
toto na svědomí nechci vzít a říkám jim, že 
mi musí ukázat, že u lékaře byli. Chodí za 
mnou i lidé, kteří se lékařů fakt bojí. Přišla 
třeba paní s úpornými bolestmi v kyčli, kte-
rá neviděla gynekologa 25 let. Bohužel se 
ukázalo, když na gynekologii na moje na-
léhání došla, že nález je pozitivní, a bohu-
žel už byl do kyčle prorostlý. A nemuselo 
se to stát, kdyby na prohlídky normálně 
chodila.

Jak se na vás dívají místní? Blovice nejsou 
anonymní velké město.
Znali mne hlavně jako lékárnici. První tři 
roky sice věděli, že něco dělám, ale radu 
chtěli ode mne jen jako od farmaceuta, 
takže na Bicom za mnou lidé přijížděli spíš 
z velké dálky. Z Prahy, Plzně, pak z jižních 
Čech a  zahraničí. Blovičtí chodí poslední 
čtyři roky. Jenže zpočátku byl zase pro-
blém. Už si dovedli představit, že se tu dělá 
něco úžasného, a  přišli třeba s  tím, že by 
tedy příští týden dorazili... Jenže já už měla 
na Bicom naobjednané lidi čtyři měsíce do-
předu. 

Proto taky rozšiřujete. Co je pro vás velký 
rozsah?
Dřív jsem terapie dělala po odpolednech 
a  nocích, stejně jako papíry, a  v  lékár-
ně jsem byla přes den. Moje dcera Eliška 
Süsser se mnou pracuje na Bicomu. Mam 
velké štěstí, že mohu se svým dítětem pra-
covat s  tak baječnou metodou. Eliška mi 
moc pomohla, ale odešla na mateřskou 
dovolenou a  dala nám vnučku Žofinku, 
takže bylo hodně namáhavé to zvládnout... 
Nedělala jsem nic jiného, než že jsem pra-
covala. A to je špatně. Když si neodpočinete 
a nemáte se kde nabít a po nocích chodíte 
na své vlastní psychoterapie, to je špatně. 

Chodím na ně ráda – mám díky nim ote-
vřenou mysl, šťastné dny, každý den sčítám 

Já neléčím. Jen 
pomáhám tělu, aby 

chorobu lépe zvládlo. 
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to, co je pozitivní – ne co je negativní. Často 
se mne ptají, jak to všechno můžu doká-
zat?! Můžu, když mám pozitivně naladě-
nou mysl, tak to vyzařuju, lidé ke mně jdou, 
protože ví, že to vím, a ne, že si to myslím. 
Za těch devět let práce mám tolik důkazů 
o účinnosti metody a nastavení zákona re-
zonance, tedy to, co dáš, se ti vrátí, a když 
se ti něco děje špatného, je to cesta učení. 
Přijmu to (a to také není jednoduché) a mu-
sím zjistit, co se to vlastně učím. Rozhodla 
jsem se být ve větším klidu, užívat chvíle 
s  milovaným mužem, s  dětmi a  vnučkou, 
přijímat novinky – teď například nové Bi-
com psychosomatické sady. Změnilo mi to 
život, jsem za to ráda. 

Jaká byla cesta, kterou jste za ty roky ušla? 
Kde jste byla před devíti lety, a co dnes?
Rozhodně jsem mnohem šťastnější, než 
jsem byla třeba ve třiceti. Uvědomuju si 
vazby své rodiny, že krev není voda a  že 
na tom moc záleží. Jako lékárnice jsem 
měla rodinu na stejné úrovni jako práci 
a vnímám, že by měla být první rodina, a až 
pak práce. Rodina mne vždycky podržela, 
když bylo nejhůř, a jsem šťastná, že jsem to 
dokázala skloubit a že jsem tím rodinným 
pojítkem. Můj muž je mecenášem celé mojí 
práce a bez něho bych nemohla pomáhat 
takovému množství lidí. Patří mu velký dík.

A co se týká práce s Bicomem?
Mám ji pod kůží. Jde mi to lehce, využívám 
nejmodernějších poznatků, jsem u  zdroje, 
dělám to, jako když hrajete symfonii. Ne-
máte strach, že něco nenajdete, zapome-
nete, zkazíte. Víte, že prostě pomůžete, bez 
obav terapii nastavíte a  cítíte uspokojení, 
protože vidíte logické vazby od pacienta 
a  je to takový koncert, vlastně denně ně-
kolik minikoncertů. Od pochybností, jestli 
to umím, jsem se posunula k: pojď, jdu ti 
pomoct. Asi to i vyzařuju, protože pacientů 
je čím dál víc. Oni se ptají, proč? A  já jím 
odpovím: proto. A to mě velmi baví. Ne, že 
si to myslím, ale že to tak je. Buď jde o psy-
chosomatiku nebo zátěže, mám logické 
vazby z medicíny, hledáme, jdeme pozpát-
ku... Mám také samozřejmě pomocníky. 
Moje asistentka Radka Kokošková je sou-
částí perfektní navazující práce mezi Bico-
my a Bicom BodyCheckem, je pro mě vel-
mi důležitá a mám ji ráda. Teď mám další 
asistentka Renatu Pelikánovou. Známe se 
velmi dlouhou dobu z  lékárny. Jsem ráda, 
že spolu budeme pracovat dál. Stále více si 
uvědomuji, kolik dobrých přátel mám ko-
lem sebe. Renata mezi ně patří. 

Všechno se vám to sbíhá k tomu logickému 
symfonickému koncertu.
Do lékárny chodili lidé s tím, že nechtějí nic 
měnit, jen užívali léky a chtěli ode mne ujiš-
tění, že neumřou a že mají léčbu nastave-
nou správně. Ale já od nich poslední dobou 

chtěla, aby se zkusili podívat na svět jinak 
a svou situaci změnit. Když vám přijde týra-
ná žena a vy o tom víte, snažíte se jí říct, že 
tu nemoc má proto, že v životě nic nedělá, 
je připoutaná k  majetku nebo k  něčemu. 
A na to v lékárně prostor nebyl.

Jak tedy s pacienty pracujete?
Nejdřív si je vytestuju přes Bicom Body-
Check. Ten je u nás od prosince 2016. Byla 
jsem jednou z  prvních deseti, kteří si ho 
pořídili. Chtěla jsem prostě vědět co nejvíc 
a co nejrychleji o člověku ještě před první 
terapií. Absolvovala jsem školení z němec-
ké partnerské strany, a  přestože jsem se 
s  tím ze začátku trošku prala, hned jsem 
začala testovat. Bicom je magnetické line-
ární vlnění jako veličina, která se užívá pro 
harmonizaci těla, v  BodyChecku je ještě 
infračervené spektrum, což znamená, že se 
dostanete do jádra buňky (která taky tepe) 
a také je tam ten úplně nejmenší měřitelný 
akustický signál. Tady se využívá i  jednot-
ka biofotonu, což je komunikační záblesk 
mezi jednotlivými buňkami, takže jak v Bi-
comu, tak Body Checku jsou nahrané frek-
vence univerzálně zdravého člověka – což 
normálně neexistuje, protože všechno je 
stále v  pohybu. Přístroj je neinvazivní, za 
krátkou dobu získám obrovské množství 
informací a  skenování vydrží i  malé dítě. 
Začínající terapeut tu má i  návod, jak má 
potom na základě získaných informací 
postupovat. Do těla se pustí signál, a když 
vás třeba bolí koleno, signál tam zůstane. 
Informace se mi vrátí zpátky do počítače 
už bez biofotonu kolene, který už zůstal 
v těle pro harmonizaci. Je to vlastně tako-
vá magnetická rezonance po frekvencích. 
Vy pak zpátky vidíte, co je v pořádku nebo 
v nepořádku, ukážou se vám křivky struk-
tur a  funkce, okamžitě je jasné, kde chybí 
energie a kde je naopak nějaká zátěž virů, 

bakterií a  plísní. Najdete třeba streptoko-
ka – bakterii, kterou kvůli nízké koncent-
raci nezjistí ani mikrobiologická laboratoř 
v klasické medicíně. Jsem si zkrátka s Bo-
dyCheckem taková jistější, i  když přes sa-
motný Bicom si všechno samozřejmě změ-
řím taky. Tady je výhoda, že hned napoprvé 
vidím i do jádra buňky – a spousta zátěží je 
nitrobuněčných. Bicom vidí jen něco, tedy 
při první návštěvě. Při druhé už se dostane-
me i do těchto vrstev. 

Co to znamená pro mne jako pro pacienta, 
když k vám přijdu?
Dostanete na uši sluchátka, přes něž na 
levém uchu máte vysílač, na pravém při-
jímač. Já nastavím signál, který vámi pro-
běhne, a když to skončí, můžu si doskeno-
vat jakoukoli jinou strukturu vašeho těla, 
vyhodnotit energetické propady jednotli-
vých částí těla, nekomunikaci mezi bunka-
mi, najít zátěže, jako jsou jedy, viry, bakte-
rie, plísně, alergeny, elektrosmog.

Jak dlouho budu u  vás se sluchátky na 
uších sedět?
Do půl hodiny je všechno hotovo, a pak si 
s  tím skenem dál můžu pracovat, sken se 
mi energeticky uzavře až za 24 hodin, ale 
pacienta tu mám opravdu jen půl hodiny 
a pak jde na Bicom.

Energeticky uzavře? Jak si to mám vyložit?
Že se změní. Třeba se potkáte s výfukovým 
plynem, teď se třeba detoxikují játra a zít-
ra například budete mít nejslabší ledviny, 
protože se stane zase něco jiného. Všechno 
je v pohybu. 

Vyléčíte každého?
Lidi neodmítám. Mám tu výhodu, že se 
mám koho zeptat – a já se tedy ptám hod-
ně. Kolegů lékárníků, lékařů, zkušenějších 
kolegů... Bicomem se opravdu nedá ublížit.

To říkají všichni, s kterými jsem o něm mlu-
vila. 
Zajímavá také je jeho obrovská variabilita. 
Každý terapeut má cestu, kterou jede, svůj 
nezaměnitelný terapeutický rukopis. To je 
jeden z důvodů, proč mezi sebou nemáme 
konkurenci. Přístroj vám umožní si vybrat 
a najít se v tom... Máte všechny možné in-
formační indicie, jak si cestu terapie po-
skládat. Musím říct, že poslední dobou si do 
terapie zakomponovávám nové prvky, neu-
strnu tak a i díky tomu 
mne práce pořád baví. 

S ČÍM PRACUJE  
JANA NĚMEČKOVÁ
Neinvazivní analytický systém kom-
plementární medicíny Bicom Bo-
dyCheck naskenuje, zanalyzuje 
a  zobrazí během několika minut 
energetický stav pacienta. Poskytne 
informace o  energetických stavech 
orgánů, tkání a buněk, klasifikuje stu-
peň aktuálních zátěží a  určuje jejich 
možné příčiny. 

Mgr. Ivana Štědrá
Feng shui, naukou 
o prostoru, se zabývá 
od roku 2000. Od roku 
2006 pracuje také 
s tajným učením ham 
yu (člověk v prostoru 
a čase), jehož je feng shui součástí. 
e-mail@ivanastedra.cz
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