Jak jsem natáčela pořad o Diamantové vodě s ČT
Alena Horká

Když mi zavolal před Velikonocemi 2008 režisér David Vondráček, že budeme natáčet pořad o Diamantové vodě s názvem Reportéři ČT, měla jsem obrovskou radost, že se tato léčivá tekutina ještě více rozšíří mezi lidmi a dozví se o ní široká veřejnost. 
Vždyť tento pořad prý má milionovou sledovanost, jak mi režisér řekl.
Věřila jsem tedy, že lidé budou nadšeni, když prostřednictvím televize, tohoto mocného média, poznají ještě jiné, nové možnosti a způsoby  léčení, tzv. alternativní a zlepší si své zdraví, aniž by museli vždy nutně platit za drahé léky.

Abych Vám ale nejdříve připomněla základní informace a údaje o Diamantové vodě.
Diamantová voda patří do alternativní medicíny a ŠÍŘÍ se a rozdává lidem ZDARMA. Proto je také dostupná všem. Tato léčivá voda se pije a užívá již v 60 zemích světa a u nás už existuje také. Lidé ji zde užívají již 4 roky. 
Odhaduji dokonce, že Diamantovou vodu v naší zemi již pije nebo se s ní alespoň seznámilo na milion lidí. 
Také knížka "Diamantová voda a její tajemství", která mi vyšla v loňském roce, je již téměř vyprodána. Budeme s nakladatelstvím připravovat dotisk této knihy.
Diamantová voda je velmi oblíbená a lidmi vyhledávaná pro své vynikající léčivé, desinfekční, očistné a detoxikační účinky. Dále zlepšuje a optimalizuje i výsledky krevních testů a působí výborně jako prevence proti nemocem. O tom všem svědčí stovky pozitivních zkušeností lidí s vyléčením. Její využití je všestranné, používá se kromě samotného léčení, také na pití a na veškeré vaření, ale její využití je i v domácnosti, v přírodě, dává se pít i zvířatům, používá se k čištění studní, bazénů, jezer, rybníků či lije se do potoků, řek kvůli očištění a ozdravení vod. Podporuje růst a působí příznivě na veškerou vegetaci.
Diamantová voda je blahodárná pro všechno živé na Zemi.

Autor technologie Diamantové vody Francouz Joël Ducatillon připomíná, že tato léčivá voda přišla jako dar naší planetě, kterou má očistit, zregenerovat a zvýšit její energetické vibrace. Diamantová voda vznikla speciální technologií a je donekonečna reprodukovatelná.

Pan režisér mi tedy oznámil, že pořad by měl být jako můj osobní portrét a že natáčení bude trvat celkem 5 natáčecích dnů. Část pořadu že natočíme v Praze na esoterickém festivalu Esoterika na Výstavišti v Praze-Holešovicích a část na Moravě nebo přímo u mne doma.
Měla jsem si pro účely natáčení připravit i nějaké fotografie z dřívějších let mého života a také materiály, kterými se rovněž zabývám a to jsou záhady.

Natáčení pořadu o Diamantové vodě tedy začalo ve čtvrtek  dne 27.března 2008, kdy jsem přijela v 16 hodin odpoledne autobusem se dvěma těžkými taškami na Autobusové nádraží Praha-Florenc. Tam mne čekal můj známý, který mi pomáhal se zavazadly, v nichž jsem vezla na výstavu jak Diamantovou vodu v láhvích, tak také další věci k výstavě- léčivé obrázky, knížky o Diamantové vodě a veškerý propagační materiál.
Tašky mívám vždycky takto těžké, takže bez pomoci mých přátel se vůbec neobejdu a auto k dispozici žádné nemám.
Takto složitě cestuji autobusem z Brna do Prahy a zpět na různé festivaly a výstavy týkající se zdravé výživy a zdravého životního stylu s Diamantovou vodou nejméně 8x ročně.
Na Florenci mne tedy již toho dne čekal kromě mého známého také kameraman ČT s kamerou a po mém výstupu z autobusu jsme hned udělali první úvodní rozhovor. Odpovídala jsem na otázky o tom, jakou jsem měla cestu a co vezu v těch objemných taškách, zda D. vodu?
Pak mne příjemný muž s kamerou provázel celou cestu pražskými dopravními prostředky, tj.  metrem a pak tramvají až k branám Výstaviště v Praze-Holešovicích a cestou natáčel. Tam nás již čekal a přivítal pan režisér, milý muž, kterého jsem již znala z dřívějšího svého natáčení na hradě Kost z července loňského roku, když jsem s ním točila rovněž  krátkou reportáž o Diamantové vodě do pořadu Fenomén ČT o esoterice. Pořad byl odvysílán tehdy v říjnu 2007.

Mezinárodní výstava Esoterika a Biostyl trvala v Praze 3 dny, od 28.do 30. března 2008, takže další dny natáčení probíhaly v pátek na výstavě Esoterika a potom i o víkendě. Natáčeli jsme zde mnoho věcí, týkajících se Diamantové vody, tak například způsob množení této léčivé vody a to proběhlo v restauraci Výstaviště, byla to ukázka, jak se k deseti procentům originální Diamantové vody v láhvi doleje 90 procent obyčejné pitné vodovodní vody, tedy 1 díl Diamantové vody + 9 dílů obyčejné pitné vody se smíchají a pak se nechá směs 1,5 hodiny působit, aby se dosáhlo přeměny obyčejné pitné vody na Diamantovou. Ta pak získá 900 léčivých informačních kódů, jako jsou kódy minerálů, vitamínů, apod., dále se sníží obsah škodlivého chlóru na minimum a tvrdá voda se přemění na měkkou.

Natáčeli jsme i na mém stánku na Výstavišti, na němž jsem Diamantovou vodu prezentovala.
Kromě Diamantové vody, kterou si mohli i lidé ochutnat, jsem vystavovala i léčivé obrázky krystalů, které si mohli zájemci i zakoupit. Obrázky krystalů Diamantové vody mají velmi silné  léčivé vyzařování, které pocítíme již přiložením dlaně nad obrázek, pocítíme za okamžik teplo, pálení nebo brnění vyzařující energie. Přes léčivé obrázky si můžeme jednak vyrobit náhradním způsobem i originální Diamantovou vodu, dále obrázky výborně působí na léčení  nejrůznějších bolestí a zánětů a dalších zdravotních potíží jeho přiložením k bolestivému místu na těle, obrázky krystalů také dobíjí energií, jsme-li unaveni, dále výborně působí u počítače, nebolí oči při práci u počítače, zlepšují spánek a regenerují organizmus, máme-li léčivé krystaly v blízkosti lůžka a nebo dokáží vytvořit příznivou a ozdravující atmosféru díky vyzařující blahodárné energii v místnostech, kde trávíme hodně času.
Přes léčivé obrázky si můžeme změnit /navibrovat/ i nejrůznější nápoje a potraviny na léčivé a to působením vyzařující energie.
Léčivé obrázky mám v rámečcích ve tří velikostech a v nejrůznějších barvách a barevných kombinacích.
Na stánku jsem měla také k dispozici knížku o Diamantové vodě a propagační letáčky.

Režisér také v průběhu dne natáčel krátké rozhovory s lidmi, kteří si k mému stánku přicházeli pro vzorek Diamantové vody, pokládal jim otázky, zda Diamantovou vodu znají a zda s ní již mají nějaké zkušenosti. V několika případech lidé odpovídali, že Diamantovou vodu znají, že ji užívají např. 2 roky na veškeré vaření i na pití, zalévání květin a jsou s ní velmi spokojeni. Má výbornou chuť a pomáhá jim. V jiném případě odpověděla paní, že tuto léčivou vodu zatím nezná, vzala si ode mne vzorek Diamantové vody a teprve ji začne užívat.
Byl natočen také rozhovor s herečkou Květou Fialovou, která také působila na výstavě Esoterika.

Pan režisér mi před natáčením slíbil, že v pořadu nebude nic, s čím bych nesouhlasila a že se na všem předem domluvíme. Slíbil mi, že v pořadu nebude ani nikdo ze sdružení skeptiků Sisyfos, ale naopak že pozve do pořadu psychologa nebo oborníka zabývajícího se různými náboženstvími a vírami.
Samozřejmě jsem panu režisérovi věřila, že své slovo dodrží.
Natáčení tedy v Praze na výstavě Esoterika v neděli skončilo a další pokračování následovalo asi o 10 dní později na Moravě, v místě mého bydliště ve Šlapanicích u Brna.

Ve středu 9.dubna tedy přijel tříčlenný štáb ČT  ke mně domů: režisér, kameraman a zvukař. Natáčeli jsme zde celkem přes pět hodin.
Udělali mi nejprve portrétní fotografii před domem. Domek mám ale již mnoho let v rekonstrukci, takže před domem leží halda písku.Vlastně celý domek již léta opravuji a vzhledem k nedostatku finančních prostředků, stále není jeho rekonstrukce hotova.
Jedině slušně obyvatelné jsou dvě podkrovní místnosti v domku. Tam jsme tedy natáčeli.
Nejdříve si kameraman pořídil fotky z mých minulých let a firmy, kde jsem dříve pracovala, a potom i fotografie dvou knih, co jsem vydala. První knížka je o záhadách s názvem Záhadné setkání s Michaelem Jacksonem a další moje nevysvětlitelné příběhy, vydaná v roce 2002 a pak již jmenovaná kniha Diamantová voda a její tajemství z roku 2007. Obě knihy mi vydalo nakladatelství Šimon Ryšavý Brno.
Potom jsme natáčeli obrázky krystalů, jak je připravuji, jak se používají a přikládají na nemocná místa na těle. 
Pan kameraman měl zrovna nějaké skutečné zdravotní potíže, naražená žebra po úrazu. Podala jsem mu tedy léčivý obrázek, aby si jej na chvíli přiložil na místo, kde má bolesti. Zanedlouho se mu bolest výrazně zmírnila. S režisérem jsme také natočili ukázku, jakým způsobem aplikovat léčivé obrázky krystalů DV například na bolavé koleno.
Ale pak se během natáčení stala jedna velmi podivuhodná věc! Pan režisér mne požádal, abych přinesla a ukázala na kameru krystaly z Diamantové vody, jak vypadají ve skutečnosti a že je také natočí. Upozornila jsem televizní štáb, že krystaly mají velmi silné vyzařování! Nicméně je  natočili. Ale v momentě, jak jsem krystaly sypala na tmavou podložku a kameraman na ně udělal první záběr, kamera začala signalizovat poruchu a vypadl zvuk, v kameře přestal fungovat mikrofon.
Po zbytek natáčení musel tedy štáb použít náhradní zvukovou techniku, abychom pořad dotočili.
Než jsme odjeli z domu natáčet na náměstí ve Šlapanicích a do přírody, věnovala jsem všem členům štábu vzorek 1 dl Diamantové vody, letáčky, aby si ji mohli doma množit a také léčivé obrázky. To ale předbíhám událostem.

Potom jsme se věnovali s ČT natáčení záhad a tajemných jevů, rovněž publikuji články o záhadách v různých časopisech. 
Pro účely natáčení jsem si tedy připravila asi 10 případů záhadných událostí a množství fotek ze záhadných míst. Režisér si vybral 3 z těchto příběhů, kterým jsme se pak blíže věnovali.
Pořídili si kamerou nejdříve několik fotografií mých fotek ze záhadných míst a pak jsem o nich vyprávěla.
Bylo to nejdříve setkání s americkým zpěvákem M. Jacksonem, tento příběh je obsažen i mé knize o záhadách. Dále jsem vyprávěla o zajímavé záhadné události na hradě Houska, kterou jsem přímo zažila na tomto hradě loni v květnu o půlnoci během setkání záhadologů , když jsem na Housce přenocovala. Poslední příběh byl o záhadné neznámé bytosti, kterou jsem vyfotografovala na přelomu Silvestra a v prvních minutách Nového roku 2008 v městském parku během slavnostního novoročního ohňostroje.

Potom jsme tedy odjeli se štábem natáčet na náměstí ve Šlapanicích. Tam jsme udělali další rozhovor, který byl zaměřen na  pomoc Diamantové vody při  očistě a regeneraci naší planety. A pak jsem hovořila o záhadě, která se mi na náměstí  před deseti lety stala, tady pomocí mimosmylového vnímání a jevů jako je telepatie a bilokace se mi podařilo spatřit zpěváka M. Jacksona, který právě skončil svůj koncert v Düsseldorfu a objevil se na okamžik zde.

Natáčení pak pokračovalo venku, v jarní přírodě, kde jsme se s panem režisérem procházeli po pěšině u Zlatého potoka pod skálou Čertovka ve Šlapanicích. Bylo zrovna krásné slunečné počasí a příroda se probouzela z dlouhého zimního spánku. Natočili jsme tam nejdříve, jak probíhá ozdravování vod pomocí Diamantové vody, když jsem vylila obsah malé lahvičky Diamantové vody do místního Zlatého potoka. I takto malé množství léčivé vody, která je energeticky hodně silná, může pomoci přírodě. Diamantová voda šíří totiž do okolí vysoké vibrace a dokáže postupně přeměnit i velké množství vody ve svou podstatu nebo přetvořit i značně znečištěnou vodu na čistou. Venku jsme natočili ještě rozhovor o vzniku a původu Diamantové vody z Francie a o jejím prapůvodu dokonce v Atlantidě a také o autorovi technologie této léčivé vody.
A na otázku režiséra, co mě na začátku přesvědčilo o tom, že se budu zabývat právě touto léčivou vodou, jsem odpověděla, že na úplném začátku, když jsme dostali s kolegou první vzorek Diamantové vody a začala jsem ji množit a užívat, tak jsem si vyléčila dlouhodobé zdravotní potíže ze žaludkem. Vypila jsem skleničku Diamantové vody a přitom jsem do ní vložila prosbu a informaci o vyléčení a do pěti minut jsem byla pak úplně v pořádku, bolesti žaludku mi zmizely. Byla to tehdy pro mě neskutečná, úžasná věc a zjištění, že se tak rychle mohu vyléčit, aniž bych si musela vzít nějaký lék!

Nakonec jsme natáčeli se štábem ČT ještě poslední rozhovor a to v místním městském parku ve Šlapanicích. Tam se mi přihodila ona příhoda, kterou jsem již výše popisovala, tj. na přelomu Silvestra a Nového roku 2008 během novoročního ohňostroje.

Tímto tedy skončilo mé natáčení s ČT. Natočili jsme mnoho hodin filmového materiálu.

Potom, když byl v televizi na ČT1 v pondělí dne 14.4.2008 odvysílán pořad Reportéři ČT na téma Diamantová voda, který trval vyhrazených 12 minut, zhrozila jsem se. Pořad bohužel vyzněl jinak, než jsme ve skutečnosti s reportéry ČT natočili. Mrzí mne, že hned v úvodu pořadu bylo řečeno, že na Diamantové vodě dobře vydělávám, přitom Diamantová voda je zdarma, nebo za poštovné a celkově to vyznělo jako legrace a výsměch esoterice vůbec, o skutečné síle a léčivosti Diamantové vody v pořadu řečeno mnoho nebylo. Korunu pořadu nasadilo nakonec ještě sdružení Sisyfos. Ti vlastně v pořadu neměli ani být, jak mi slíbil pan režisér. 

Posuďte tedy sami, pokud jste se dívali na tento pořad a nebo jste jej sledovali na internetu.
Naštěstí to všechno beru s humorem, ani sdružení skeptiků mne nerozhází…


                                                         Zdravím všechny příznivce Diamantové vody

                                                                                                 Vaše Alena Horká


 P.S.: A ještě Vám chci připomenout, nezapomeňte si koupit časopis Medium č. 5, kde si na zadní straně můžete přečíst 2.část mého článku o nejnovějších zkušenostech při užívání Diamantové vody a je tam pro Vás i léčivý obrázek krystalů DV.


Kolega a webmaster stránek o Diamantové vodě:

Sice se říká, že negativní reklama je také reklama, ale stupňující se arogantní přístup televizních a jiných médií mne také mrzí. Sice tuším pozadí a nedivím se dnes již ničemu, ale přesto je velmi nepříjemné něco takového muset poznat a zažít na vlastní kůži.

Co se týče záležitosti s Diamantovou vodou, osobně po mnohaletém používání stojím za jejími kladnými účinky na zdraví, vitalitu, psychiku i duchovní vývoj a podporuji její bezplatné a bezpečné šíření také správou a rozšiřováním a aktualizací webových stránek o ní. 

Pokud máte k bezpečnému užívání a množení Diamantové vody jakékoli dotazy a pochybnosti, napište mi na mail info@agartha.cz . Vše je ale polopaticky rozepsáno na webu, tak jej prvně prosím důkladně prostudujte, abych se nemusel opakovat vysvětlováním stejných témat.

Chtěl bych vzhledem k negativnímu pořadu apelovat na lidi se zdravým selským rozumem, aby si sami vodu objektivně vyzkoušeli, než začnou něco kritizovat, nebo než přejmou negativní názory médií jen proto, že „to přece bylo odvysíláno v televizi, tak to přece musí být pravda“. 
Pravda bohužel většinou je, že to, co je odvysíláno, je pravým opakem pravdy a reality.
Ovšem nazvat reportáž jako obchod se zázračným Diamantovým koktejlem, to je odvaha! Voda se nikdy neprodávala. Nehledě na celkové ladění a zpochybení Esoterických festivalů a vlastně praktiky všech, kteří se jich účastní. Kdyby Diamantová voda nefungovala a nebo se prodávala, neřeknu ani slovo. Protože ale funguje a uzdravuje a šíří se všem zdarma, musím takto reagovat a za tím si stojím. A prosím další média, než začnou věřejnosti předkládat další nesmysly, aby si přesně ověřili každou myšlenku a uvědomili si jak mohou poškodit osobám a dobré věci tím, že jsou sami skeptičtí, nebo berou natáčení jen jako obživu a chtějí tvořit skandály ve známém stylu bulvárních plátků!!!

Nám (sdružení Agartha) se přihodilo to, že jsme natáčeli na hradě Veveří rozhovor do pořadu o exorcismu v Čechách (2007) a nakonec jsme z pořadu byli vystřiženi. Možná proto, že můj kolega, coby zkušený exorcista, prozradil některé klíčové informace k principu a správnému řešení potíží exorcistou a to se nelíbilo asi církvi nebo někomu jinému.

Velmi nepříjemné až obtěžující chování některých médií se uskutečňovalo také několik dní, dní psychicky nejvypjatějších pro rodinu Svobodových na Žďársku (3/2006), když se ve svém domě ve vesničce Bobrová potýkali s nevysvětlitelnými a destrukčními jevy, ničícími jejich dům. Neustále se snažili dostat dovnitř jak mnozí rádoby léčitelé a vymýtači, tak i různá média, aby se na cizím neštěstí zviditelnili. Samozřejmě si přisadili i diplomovaní skeptičtí vědci ze spolku Sisyfos, kteří v televizi prezentovali názor, že rodina si nejspíše dům sama rozbíjí kvůli pojišťovně. To, že v domě nonstop právě kvůli pojištění hlídala i policie a nezjistila viníka protože destrukce probíhala mimo lidského přičinění, již jaksi opomenuli…

Natáčeli jsme i reportáže do TV a do rádia, které vyzněly dobře (nejjistější je přímý přenos samozřejmě), ale přesto musím ostatní nadšence pro alternativní uzdravování, paranormální jevy a záhady před médii varovat, když už něco natáčí, aby si to co říkají natáčeli sami na diktafon včetně ujištění režisérů o čem že pořad bude a o čem nebude a pak si pokud možno pohlídali, jak pořad vyzní. A pokud vyzní přesně opačně, stačí využít záznam diktafonu třeba před soudem… 
Zda to nakonec udělá médii poškozená Alena Horká, to záleží jenom na ní samotné… 

Pořad České televize, poškozující a zesměšňující Alenu Horkou, ale i všechny léčitele, kartáře a terapeuty na Esoterických festivalech, můžete shlédnout na adrese:
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1142743803-reporteri-ct/208452801240014-14.04.2008-21:30.html" http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1142743803-reporteri-ct/208452801240014-14.04.2008-21:30.html
(Nedivil bych se, kdyby byl pořad z adresy rychle stažen, naštěstí jej máme stažen i my…)

Se světlem a láskou, K.P.

