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Jako vše ryzí, i moudrost, je-li obsažena v textu,
pochází od Stvořitele všeho a všech,
a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky všem,
i tato moudrost patří každému,
kdo ji je připraven používat v životě k duchovnímu růstu.

Je však velice důležité to, co je a není správné a aktuálné
NEUSTÁLE VYCIŤOVAT

TYTO INFORMACE MŮŽETE ŠÍŘIT A POUŽÍVAT
PRO PŘIBLÍŽENÍ SE ŽIVOTU ANDĚLŮ V NEBI.

ČÁST PRVNÍ.
Úvod k porozumění
duchovních příčin nemocí.
1. Současná medicína, obraz stagnace
a hledání východisek.
Žijeme v době, kdy moderní medicína vydává žasnoucím laikům stále nová svědectví
o svých možnostech a schopnostech. Současně se stále hlasitěji ozývají hlasy, které
moderní medicíně vyslovují zásadní nedůvěru. Hromadně se objevují takoví, kteří
se uchylují k starým metodám přírodní medicíny. Ke svému kritickému postoji
nacházejí dostatek argumentů: vedlejší účinky léčiv, explozivně stoupající náklady,
nedostatek humánnosti a jiné. Lékaři a pacienti pociťují, že něco není v pořádku.
Nároky na rozumové znalosti lékařů neúměrně stoupají, závratně drahých přístrojů
přibývá, ale k žádoucímu průlomu v léčbě hlavních civilizačních kleteb nedochází.
Všechny směry medicíny dohromady svou specializací a detailismem již ztratily pohled
na člověka jako celek.
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Medicína se váhavě vydává k hledání alternativních cest. Tak se „objevila"
preventivnost správné výživy, účinek bylin, homeopatie, akupunktura a akupresura,
metoda pro odrušení škodlivého účinku zemního záření a jiné. Moderní medicína
neztroskotává na možnostech svého konání, ale na pojetí člověka a obrazu světa,
které je skrytě materialistické a ateistické, což je cudně zakrýváno nálepkou
vědeckosti. Filozofie soudobé vědecké medicíny se orientuje pouze na funkcionalitu,
popisnost a pozorování zevní účinnosti léčiv, nikoliv na příčinnost. Nesnaží se poznáním
mechanizmu vzniku symptomů zamezit jejich zevní manifestaci. Neodvažuje se pátrat
po příčině nemocí a odstranit ji. Smysl a tím i příčina každé události vyplyne vždy až
z celkového vyhodnocení okolností.
Předpokladem toho, abychom mohli vyciťovat příčiny nemocí, je nutnost zbavit
se pohledu na svět jako na nahodilý tok událostí a lidských osudů. Teprve projevíme-li
touhu vyciťovat nitky sil, které v zákulisí hýbají jevištěm, jež je našimi smysly vnímáno
jako hmotný svět, otevře se nám schopnost k tomu, co je nazýváno intuitivním
vnímáním.
Intuitivní vnímání je schopnost vyciťování činnosti duchovních zákonů. Duchovní
zákony jsou nadřazeny zákonům platným pro chování hmoty, ale jsou z nich
analogicky odvoditelné. Na této odvoditelnosti, analogii, jsou založena Ježíšova
podobenství. Ta pomáhají chápat duchovní zákony všem a v kompletní podobě včetně
lásky, když předtím byly hlásány pouze zasvěcencům v podobě tzv. hermetických
zákonů (Starý zákon). Proto ze znalosti funkcí hmotného lidského těla a jeho poruch
je možné analogicky odvodit jejich příčiny. Přesnost vidění těchto příčin je daná
stupněm rozvinutí té schopnosti člověka, které se říká jogínskou terminologií třetí oko.

2. Celek člověka očima esoterického poznání
Hmotné tělo člověka vděčí za své oživení dvěma základním složkám obvykle
označovaným jako duše a duch. Jejich existence a způsoby funkce nejsou
registrovatelné současnými vědeckými přístroji, proto nemohou být předmětem
zkoumání vědy. Vědecky registrovatelné jsou pouze výsledky jejich činnosti, popřípadě
také léčitelského zásahu, který byl prováděn v úrovni duševních těl, protože jeho
výsledek se projeví ve fyziologických hodnotách a na průběhu nemocí.
Nejvlastnější podstatou člověka je lidský duch. Toho je nutné chápat jako nehmotnou
skutečnost se schopností vazby na nekonečnost. Jedině duch v člověku se může otevřít
k vnímání Božího, neboť on impuls z Božího trojvyzařování dostal a k tomu svobodnou
vůli ke své činnosti ve hmotě. V duchu vznikají nejvnitřnější pohnutky člověka, jeho
chtění, jimiž reaguje na veškeré dění kolem něho, správně i nesprávně.
Vyhodnocováním následků tohoto chtění lidského ducha probíhá jeho vývoj. Také vznik
nemocí je důsledkem nesprávného rozhodování lidského ducha.
Rozhodnutí - impulsy ducha jsou převáděny do hmotného těla přes zářivé obaly,
nazývanými obecně duše.
Jsou to vibrační úrovně, které se zvyšující se vibrační frekvencí spojují nekonečnou
vibraci ducha s nejvyššími vibracemi hmotného těla. V nich se odehrávají poruchy, jež
jsou důsledkem nesprávného rozhodování ducha. Manifestují se zjevně na hmotném
těle jako nemoc. Tyto vibrační úrovně mají svá hlavní a vedlejší střediska, jímž
se podle východní mystiky říká čakry.
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Každá úroveň má všechny čakry, jedna je však hlavní a spojuje tuto úroveň
s ostatními úrovněmi. Každá vibrační úroveň, zářivý obal duše, ovlivňuje svým
vyzařováním (čakrami) zdraví všech buněk v těle, ale současně je s některou tělesnou
soustavou provázaná více. Tak chod energií v jednotlivých čakrách naznačuje chod
odpovídajících tělových soustav. Ztlumení až vyhasnutí daného zářivého obalu duše
v místě toho kterého orgánu signalizuje jeho oslabení či chorobu. Tento jev
je podstatou léčitelské diagnostiky vyhledáváním rukou, kyvadlem čí automatickou
kresbou. Mírná disproporce této diagnostické metody s lékařským nálezem je projevem
toho, že ztlumením záření nad orgánem ještě nedošlo k nemoci, či naopak orgán
onemocněl po předchozím výpadku, ale porucha v zářivém obalu se již odstranila. (Což
je předpoklad úspěšnosti medicínské léčby).
Čakry jsou vnímány barevně. Jejich barevnost nemá však v tomto případě souvislost
s vlnovou délkou světla, ale vyjadřuje symbolicky (v podobenství) ve směru k duchu
zvyšující se vibraci. Pro vyjádření této zvyšující se frekvence má člověk, vázaný
na smysly, k dispozici buď stupnici barevnou, nebo tónovou. Proto k vyjádření
stoupajících vibrací vyšších těl, vnímaných očima duše, používá barvy jako analogii
stoupajících vibrací viditelného světla.
Směs vyzařování zářivých obalů duše je vnímána jako aura. Její barva vypovídá
o člověku, jak čistě má daný jedinec rozvinuty čakry, to jest, které úrovně bytí žije,
v jakém je duševním a zdravotním rozpoložení. Červeně rozkmitaná aura svědčí
o člověku tělesném, plném aktivity ve hmotě, se zdravým tělem. Bývají to mladí lidé.
Naproti tomu fialová barva svědčí o člověku, jehož duchovní energie je zaměřena
do věčnosti, který žije duchovními ideály. Bývají to lidé, jejichž tělesnost je zeslabena
stářím nebo dlouhodobou vnitřní orientací na duchovnost. Ve stáří dolní čakry slábnou,
tělesnost ustupuje, ale vnitřní zaměření člověka oživuje horní čakry, které mají blízko
k duchu a věčnosti. Takový člověk vyzařuje jako osobnost.
Pro přehled a pochopení dalšího textu uvádíme zjednodušený pohled na čakry a roli
jejich funkce při vzniku nemocí.
1. čakra se nachází v dolní části páteře a je červená. Její síla je do značné míry
předurčena geneticky, to jest karmou. Určuje vitalitu člověka, jeho schopnost čerpat
vitální energie z přírody a ze stvoření. Nejužší spojení má s pohybovou soustavou jako
celkem. Člověka se silnou základní čakrou je možné ihned poznat podle schopnosti
neunavitelného a dlouhodobého pohybu. Celkový pohyb je také největším
stimulátorem 1. čakry, zejména pohyb v přírodě (s vnitřním souladem s přírodními
silami).
Vadné vnitřní duchovní a duševní procesy, které ji oslabují, jsou: nechuť ze života
(nevděčnost za možnost života v těle), nechuť z překonávání překážek, strach z rizika,
nadměrný strach o život, nedostatečná sebeúcta, pocit nedostatku opory v životě,
všeobecná nejistota, nedostatek ctižádosti.
2. čakra se nachází v oblasti podbříška, je růžová a je středem eterického těla.
Má souvislost s eterickým vyzařováním těla a tím s něžností, tělesností, sexualitou,
láskou k tělu. Její funkce vypovídá o mezilidských a partnerských vztazích. V lidském
těle má nejužší vztah k močové a pohlavní soustavě.
Poruchy chodu čakry vyvolává neschopnost něhy k tělu, bloky v sexuální oblasti, odpor
ke kontaktu s lidmi, nedostatek úcty k mateřství, otcovství, opačnému pohlaví, dětem.
Nedostatečný chod 2. čakry je v současnosti hlavní příčinou bezpříznakové možnosti
otěhotnění žen.
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3. čakra se nachází v oblasti sleziny, je žlutá a je středem astrálního těla (nižší
astrál). Její chod má nejužší vztah k trávicí soustavě, zejména slinivce a také
ke slezině a krvi.
Poruchy chodu čakry způsobují poruchy zařazení individuality jedince do masy lidí i
do masy přírodních sil (poruchy vztahu k přírodě), neschopnost sebeprosazení,
závislost na hmotných věcech, závist, strach ze zvířat, z přírodních sil a z astrálních
vidin (bytostí).
4. čakra se nachází v srdeční krajině, je zelená a je středem emocionálního těla.
Ve fyzickém těle se její aktivita promítá nejvíce do srdce a cévní soustavy. Poruchy
této čakry si vyvolá člověk bez citu, lásky, člověk suchar, rozumář, bezohledný vůči
sobě i jiným, uzavřený, negativistický, cynický i přehnaně obětavý. Hnacím motorem
této čakry je láska. Božská všeláska ji rozkmitává do zlatého vyzařování.
5. čakra se nalézá v krajině krku, je modrozelená a je středem mentálního těla, (také
nazývaného vyššího astrálního). (Velká nejednotnost v pojmenování v literatuře).
Je centrem pocitu člověka jako osobnosti, schopnosti komunikovat s jinými lidmi.
V těle je nejúžeji spojena s krkem, štítnou žlázou a tím s endokrinní soustavou.
Poruchy vnitřního duchovního a duševního života, které poškozují chod 5. čakry
a mentálního těla jsou poruchy řeči, koktání, špatné vyjadřovací schopnosti, vadná
mimika, gesta, předvádění se, komplexy méněcennosti všeho druhu, hádavost,
arogance, nepřizpůsobivost, náboženský fanatismus. Následkem bloku čakry jsou
poruchy štítné žlázy s následujícími endokrinními dysfunkcemi a nemoci hlasového
ústrojí.
6. čakra se nachází uprostřed hlavy a bývá vyznačována uprostřed čela jako tzv. třetí
oko (šestý smysl, vnitřní zrak, intuice). Je modrá a její činnost je nejvíce spjata
s mozkem, nervovým systémem a hypofýzou.
Poruchu činnosti čakry a s ní spojeného kauzálního těla vyvolává bezcílný život, práce
bez radosti, absence zájmů, rozumová nečinnost, otrocké podléhání módám všeho
druhu, obdivování a napodobování idolů, stálá otrávenost, potřeba ovládat jiné,
absence lásky k Bohu, ateismus. Důsledek se projeví na těle jako nemoci mozku
a nervů.
7. čakra se nachází na temeni hlavy, je fialová a je napojena na duchovní tělo.
Ve fyzické rovině ovlivňuje epifýzu. Přes tuto čakru je člověk spojen s Bohem, to jest
s Prapodstatou. Její správné rozkmitání umožňuje pohled na celé bytí "z hlediska
věčnosti". V těle člověka ovlivňuje biorytmy a délku života.
Poznámka: všechny čakry při kmitání vyzařují svoji "barvu", ale je-li člověk naladěn
"jako anténa" na energii harmonie stvoření (kosmu), emituje tuto energii čakrami jako
stříbrnou nebo bílou barvu. Je-li naladěn na lásku Boha, emituje přes čakry zlatožlutou
barvu (zlatá aura). Toto vyzařování může úplně překrývat původní barvu a je zdrojem
různých popisů barev. Je-li člověk naladěn na zlo, temnotu, přimíchává se do barvy
čaker šedá a černá. Barvy aury jsou pak jakoby "špinavé".
Je pouze otázkou času a vývoje odpovídající techniky, kdy budou první dva obaly,
bioplasmatický a eterický (oba hmotné), měřitelné fyzikálními přístroji. Poruchy v nich
zobrazené zachycují v současnosti tzv.citlivci při pohybu volnou rukou či rukou
s pomocným diagnostickým drátkem nad povrchem těla. Ke zjišťování poruch
astrálního těla již nebudou k dispozici fyzikální přístroje, ale "přístroje" na principu
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citlivosti přes zvířata nejsou vyloučeny. V antické době již dokonce takový "přístroj" byl
používán - živé včely, jichž se užívalo k zjišťování skutečné smrti člověka. Při smrti
vystupují astrální a vyšší těla z fyzického těla a aura se rozpadá. Do mrtvého těla včela
nebodne, neboť registruje auru a astrální tělo.
V těchto tělech je zapsáno to, co se dělo v duší člověka za jeho života i jeho činy. Tyto
obaly jsou oním "šatem „ z Janova Zjevení, který musí být vyprán do běla. Jestliže
duch člověka ještě nedozrál pro věčnost, nemůže trvale existovat bez hmotného těla,
je mu dána milost reinkarnace, znovunarození. A tehdy se všechny poruchy, tmavé
skvrny těchto těl, projeví jako karmická zatížení - dědičné a vrozené vady.
V současnosti se každý člověk rodí s větším či menším karmickým zatížením. Autoři
pozorují tyto stupně:
1. stupeň - neviditelné poškození těla - skrytá dispozice pro nemoci ve stáří, není-li
jim duchovní nápravou nebo pokáním (všechny diety a životosprávy) čeleno.
2. stupeň - již viditelné menší poškození těla.
3. stupeň - závažnější nebo vícenásobné poškození těla.
4. stupeň - vrozená slepota, vrozená cukrovka ap. až po 7. stupeň - mongolismus,
těžké debility, zrůdy.
S tak těžkou karmou je dána možnost pokračovat ve vývoji těm lidským duchům, kteří
se v minulém životě dopustili těžkých přestupků proti Vůli Boží, neočistili se a rychle
umřeli. Taková smrt bývá snem mnoha pošetilých, kteří si nechali nasadit do mysli
satanskou hypnózu, že smrtí vše končí. Z hlediska věčnosti ošetřováním těžce
postižených i nemocných se očišťují oba - nemocný i ošetřující.

3. Dvojí původ nemocí člověka
Život každého biologického celku, také těla člověka, jest charakterizován rovnováhou
vnitřního prostředí a fyziologických funkcí, označovaných jako homeostáza. Zápas
o udržení života je zápasem o udržení homeostázy organismu. Je-li tato rovnováha
nepřirozeným způsobem porušena natrvalo, hovoříme o nemoci.
Všechny živé organismy, včetně člověka, žijí v nějakém vnějším prostředí, které
je vytvářeno kosmickými a přírodními silami hmotného světa, u člověka také
duchovními silami a energiemi. Projevem vlivuho aspektu složky Božího trojvyzařování
- tvořivé síly na neživou hmotu je její nepřetržitý pohyb. Tento stálý pohyb všech
úrovní hmotného světa doráží na rovnováhu všech živých organismů a podle
nahodilosti ji i narušuje. Toto "vlnění" hmotného světa neustálým tvořením
a proměnlivostí je v souhrnu velkým kladným vývojovým stimulem. Urychluje vývoj
živého i duchovního, neboť vytváří překonatelné překážky duchovnímu, jejichž
překonáváním duch sílí ! Zde je třeba hledati první příčinu některých nemocí ! Jsou
to ony nemoci, které jsou společné volně žijícím zvířatům i lidem, pokud se vyskytují v
té míře jako ve volné přírodě.
Pozorujeme-li nemoci volně žijících zvířat, zjistíme, že daleko největší část tvoří
nemoci invazní a infekční, jejichž výskyt je součástí obranného mechanismu přírody
k regulaci velikosti populace, právě tak jako nemoci z podvýživy nebo jednostranné
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výživy. Teprve nepatrný zbytek, prakticky jen jako exotická možnost, projev
nahodilosti, se vyskytují další nemoci, které nacházíme v lidské populaci v masovém
výskytu např. infarkt, zbytnění prostaty aj.
Tváří v tvář tomuto faktu se těžko najde člověk, který by pochyboval o tom, že příčiny
celé této skupiny nemocí je nutné hledat v člověku samém. Pro představu, jak zdravá
je současná lidská populace, která žije v hygienických a blahobytných podmínkách
Německa, uveďme průzkum Wintera (1959) v továrně s 200 zdravými zaměstnanci.
43% si stěžuje na častá nervová rozladění, 37% má trávicí potíže, 26% trpí pocity
strachu, 22% častými záněty v krku, 17% závratěmi, 17% nespavostí, 15% poruchami
menstruace, 14% zácpou, 14% potivostí, 13% bušením srdce, 13% bolením hlavy, 9%
ekzémy atd. V současné budou tato čísla ještě vyšší.
Podobné je to u oficiální lékařské statistiky, která zaznamenává až ty, kteří se jako
nemocní hlásí a ty, kteří umírají. Tyto statistiky nám mohou poskytnout nepřeberné
množství nálezů, které přesvědčivě dokládají např. rychlý nárůst rizikových těhotenství
nebo posun hranice výskytu infarktů myokardu do věkových kategorií u mužů do 30
let, kde se dříve prakticky nevyskytovaly. To dokládá svědectví, že zdravotní stav
populace se zhoršuje. Obvykle je obviňováno zničené životní prostředí. Cudně se mlčí
o devastovaných mezilidských vztazích, o úpadku vztahu mezi mužem a ženou jeho
redukcí na sex, o úpadku vztahu člověka ke zvířatům a přírodě, ke světu, o rozšíření lži
tisíciletí - ateismu, o zoufalství a odcizení v duších veliké většiny populace. Aby
se neřeklo, cudně se hovoří o psychogenních příčinách chorob tj.chorobách mající
příčinu v jakési psychice. Jde o záměrnou kamufláž ateistů v medicíně ! Jedinou
příčinou masového výskytu nemocí člověka, jež nejsou ve stejném rozsahu nalézány
u volně žijících zvířat, je chybná činnost lidského ducha a jeho následek - poruchy
vedení životní energie v zářivých obalech duše.
Jestliže lidský duch v konfrontaci se životem okolo sebe trvale nesprávně reaguje,
vzniká vada převodu životní energie v duševních tělech, která vyvolá oslabení vitality
některého orgánu nebo místa v těle. Toto místo se stává místem nejmenšího odporu
vůči narušení homeostázy, vůči vniknutí narušitelů. Medicína to označuje jako
orgánovou slabost, místo nejmenšího odporu - locus minoris resistentiae.
Na krátkodobém odstraňování těchto poruch vedení životní energie je založena
akupunktura a akupresura.
Tato místa jsou dopředu viditelná na astrálním těle těmi léčiteli, kteří jsou obdařeni
jasnovidností. Tak je možné mnoho měsíců dopředu předpovědět vznik choroby.
Předpověď však nikdy není přesná, ale jen pravděpodobná, neboť jakmile se změní
způsob myšlení, cítění a chtění dotyčného, poruchy vedení životní energie se odstraní.
Proto také není neodvratitelná budoucnost. Proto není nevyléčitelných nemocí.
Projevení nemocí je signál, výzva k přehodnocení dosavadních postojů, způsobů
myšlení a cítění, ke změně vnímání dějů okolního světa. Nemoc si vynutí pozornost,
když jemnějších pohnutek duchovního vedení nebylo dbáno. Nemoc se tak stává
projevem Boží Lásky k člověku, neboť jej koriguje z hlediska věčnosti, nabádá
k nápravě, obnovuje harmonii, vyjevuje skryté, stává se spravedlností. Je plně
v možnostech lidského ducha vyhnout se jakékoliv nemoci ! Je plně v možnostech
lidského ducha vyléčit své vlastní hmotné tělo otevřením se Božímu Trojvyzařování !
Odstraněním příčiny a otevřením se Boží lásce. Dobrou pomoc v tomto směru může
poskytnout dobrý léčitel.
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4. Zdraví darebáci "úspěšní" v životě
Po přečtení předchozích řádků vystane většině čtenářů v mysli námitka: Kdyby to byla
pravda, museli by ti největší darebáci býti nejvíce nemocní ! A oni kypí zdravím
a dělají si posměšky.
Jsou dvě příčiny, proč tak není. První je skutečnost, že lidská společnost je směs velmi
různě vyvinutých duchů. Automatické působení duchovních zákonů dává každému
přesně tu míru odpovědnosti, která mu přísluší. Co je dovoleno jednomu, není
dovoleno jinému. Méně vyvinutým lidským duchům, kteří se chybně rozhodují,
je dáváno více času, aby mohli své chybné rozhodování změnit, polepšit se, protože
jen tak se mohou vyhnout následkům svého chybného myšlení, cítění a chtění. Jde
o projev nepředstavitelně dokonalého spojení Boží lásky a spravedlnosti ke každému.
To je konkrétním projevem Ježíšova počení: "Čím kdo více dostal, tím více po něm
bude požadováno !" A také lidové pozorování: "Koho Pán Bůh miluje, toho křížkem
navštěvuje".
Druhou skupinu "úspěšných" tvoří ti, kteří se rozhodli následovat rozhodnutí
Luciferovo. On odmítl reprodukovat lásku podle Božího trojvyzařování. Tím se vlastně
stal "kritikem a opravovatelem" Boha. Lidé, kteří jej následují, postupují stejně.
Nejprve přestanou vyzařovat lásku ke všemu. Následuje vývoj předurčený duchovním
zákonem: "Každý může sklízet jen to, co seje". A lidský duch, který přestane sklízet
lásku, pocítí prázdnotu, osamělost, opuštění a zoufalství. Poté za stavu, do kterého
se sám dostal, obviní všechny ostatní, celý svět a tím Boha. V tomto stavu k němu
přistupuje Satan a řekne: "Ty sám jsi Bůh. Můžeš všechno, co chceš !" A člověk odhodí
zábrany, odpoutá se od svědomí. V tomto okamžiku se odpoutává od věčnosti.
Jediným ukazatelem správnosti jeho jednání se stává vlastní okamžitý prospěch.
Působištěm těchto lidí se stává dočasnost. Čas je jejich nepřítelem. Tuší, že jim
ho mnoho nezbývá. Všimněte si lidí, kteří stále horečně spěchají, na zamyšlení nad
čímkoliv vážným nemají čas ! Protože "i na ně svítí slunce mého Otce" říká Ježíš,
uplatňují vše dávané ihned pro sebe. A výsledky podle jejich vlastního chtění požadují
jen ve hmotě. Dostavivší se krátkodobé úspěchy jim neposkytují pravou radost
a štěstí, proto musí být nahrazovány jinými.
Pro pochopení chování těchto lidí je možné použít takové podobenství: Představme
si strmou skálu, po níž s velkou námahou šplhají vzhůru k věčnosti lidé. Výstup
je velmi namáhavý a těžký. Těm, kteří vystupují, je našeptáváno: "Kam se namáháš ?
Nahoře nic není, právě tak, jako dole. Osvoboď se od bludu lezení ! Odskoč a poznáš
svobodu !" Tu jeden z lezoucích tak učiní. Padá dolů, cítí se svoboden a osvobozen. Ti,
kolem kterých padá, slyší a vidí, jak si to libuje. Považuje lezoucí za hlupáky,
za zajatce nesmyslných dogmat a předsudků. Často je láká, aby jej následovali.
U těch, kteří jej vidí padat, vzniká otázka: Nemá pravdu ? Vždyť se cítí opravdu
dobře !
A ví někdo, co je nahoře a co je dole ?
Neví a nesmí to vědět. Jinak
by znalostí výsledků snažení neprokázali svou pravou podstatu. Pomoci při rozhodování
jim může jen analogie z hmotného života. V něm se měli již dávno přesvědčit, že vše,
co je snadné a rychlé, za nic nestojí a je většinou skrytým podvodem. K cíli se dochází
jen opravdovým a namáhavým snažením ! Proto nezáviďme "úspěšným zdravým"
darebákům. Setkání s PRAVDOU je zbaví života.
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5. Příčiny nemocí, jež mají původ v člověku samém
Jak bylo výše popsáno, lidské tělo je zobrazovacím jevištěm duchovních a duševních
pochodů. Jestliže tělo onemocní, musí se nemocný obrátit v prvé řadě do sebe. Aby
mohl pravdu vycítit, poznat příčinu nemoci, musí nejprve obnovit stav absolutní
pokory. V takovém stavu je člověk až tehdy, když svoje "zásluhy" a kladné vlastnosti
pociťuje jako samozřejmost ! Před PRAVDOU je vše dokonalé samozřejmostí. Význam
pokory je možné přiblížit analogií z matematiky: Jednička v poměru k nekonečnu
je právě tak nulou, jako bilion. Pouze nula před nekonečnem obstojí - stává
se jedničkou - hodnotou. Pouze nulové sebevědomí umožňuje člověku přiblížení
k pravdě, umožňuje vývoj poznání. Touto cestou, touhou po poznání ve stavu
absolutní pokory, dojde člověk k poznání příčiny vlastní nemoci. A to je první
předpoklad vyléčení.
Struktura příčin nemoci je u každého syndromu (nemoci) jiná a dokonce u různých lidí
při témž syndromu rozdílná. Proto uváděné průměry jsou jen orientačním ukazatelem,
polopravdou. Při popisu jednotlivých symptomů však naznačují, kterým směrem a v
jaké síle musí být napřena náprava. Bez ohledu na odlišnost jednotlivých symptomů
odcitují autoři průměrný podíl příčin asi takto: 33% karmický podíl (dědičné a vrozené
dispozice), 30% duchovní příčina (rozebírá tato kniha), 15% účinek jedů
v potravinách, prostředí a geopatogenní zóny, 15% vliv nesprávné výživy, 7% vliv
nedostatečného nebo jednostranného pohybu.
U jednotlivých syndromů se tyto podíly proměňují tak jako u osob. Uvádíme je proto
u každého syndromu jednotlivě. Složení průměrných příčin syndromu směruje nápravu
- léčbu a umožňuje odhad velikosti účinku jednotlivých léčebných postupů. Karmický
podíl (dědičnost) není možné ovlivnit (je odstranitelný pouze za fyzické přítomnosti
"Božské vibrace v těle" - Ježíše).
Léčení jakéhokoliv syndromu začíná nápravou v duchu. K tomu slouží živá meditační
modlitba - otevření se léčivé Boží síle, Božímu vyzařování do stvoření, podle zákona:
"Proste a bude vám dáno !" Velikost účinku je dána jen čistotou modlitby a míře
otevření se. Ona míra otevření se jest podstatou tzv. placebo efektu neboli "víra tvá
tě uzdravila". Boží vyzařování očišťuje lidského ducha, působí pomalu (pomalost Božích
mlýnů), ale jistě. Ono otevření se jest pravdou i silou i moudrostí a transformuje
energii z duchovních do nižších vibračních rovin bytí (jemnohmotných, hmotných).
Této transformaci je možné napomoci pomocí přírodních "vibračních" prostředků, které
urychlují uzdravování těla (doplňují chybějící vibraci). Jsou to stromy, byliny, zvířata,
vůně, barvy, kameny. Toto všechno stvořené vyzařuje, rezonuje a pomáhá doplnit
chybějící vibrace v těle. Ze zvířat nejsilněji vyzařují včely (i jejich produkty), koně
a psi. Ze stromů dub.
Je všeobecně známo, že léčivá rostlina, včelí produkt a ostatní pomocné léčivě
prostředky (včetně léků) mají rozdílný účinek podle toho, od koho je máte, za jakých
okolností byly získány a jaký "ód" na nich lpí. Silně léčivě spolupůsobí kvalita a velikost
mentální energie bylinkáře, léčitele, lékaře. Tato energie, působící přes "třetí oko"
lékaře, přidává účinek léčivce, kameni, produktu, chemikálii (léku). Protože kvalitních
dodavatelů těchto léčivých prostředků není v současnosti mnoho, je možné použít k
„otevření" jejich léčivé síly tuto knihu - vyzařování Ježíšova zápisu - stopy v protonaci
(akaších), na počátku a na konci knihy. Daný prostředek postavíme na obrázek
a požádáme o jeho "nabití, otevření". Můžete si ověřit, že takto ovlivněný prostředek
pak rozezná každý citlivec od prostředku neovlivněného. I ten, kdo cítí rukou
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vyzařování této knihy, ucítí vyzařování léčivky, kamene, včelího produktu, vůně, léku.
Pak prohlédnete, jak vysvětlování léčebného účinku přírodních produktů pouze jejich
chemickým složením je rozumářská omezenost.

6. Úloha léčitelů
Léčitelé se vyskytují v lidstvu tak dlouho, jak je lidstvo staré. Podle osvícenosti nebo
zatemněnosti je s nimi nakládáno buď jako se světci nebo černokněžníky, což je obojí
nesprávné. Léčitelé jsou lidi jako ostatní s tím, že si vybudovali nebo udrželi schopnost
vidění a ovládání proudění životních, přírodních, ve výjimečných případech
i duchovních energií. Tato schopnost je v podstatě (z hlediska dobrého či špatného)
neutrální, tzn. že ji je možno použít dobře i špatně. Podle toho, jak ji léčitel použije,
bude skládat účty Stvořiteli.
V zásadě vidí autoři dva typy léčitelů. První jsou tzv. magnetizéň - lidé obdaření velmi
silným bioplasmatickým a éterickým tělem, ne příliš šťastně nazývaným tělesným
magnetismem. Typické pro strukturu jejich duševních obalů (čaker) je mohutně
rozvinutá první čakra, přes kterou jsou schopni přebírat a transformovat energie
z přírodních sil i jiných lidí. Bývají to jadrní "přírodní" lidé, samorosti, často
s minimálními školními znalostmi, které by jejich intuitivní vnímání jen zadusily. Jejich
léčba je účinná zejména na pohybovém ústrojí, trávicím ústrojí a při neplodnosti.
Bioplasmu přenášejí a upravují rukama a léčebný efekt se dostavuje ihned. Není-li
odstraněna příčina, po 2 až 14 dnech se syndrom vrací. Počet jimi vyléčených
je omezen. Jejich vědomé duchovní rozvinutí nemusí být velké.
Druhým typem léčitelů jsou ti, kteří jsou schopni přijímat částečně duchovní energii
do 6. nebo 7. čakry, transformovat ji do nižších úrovní (čaker) a využívat k léčbě.
Účinek jejich léčby je z počátku mírnější, narůstá do dalšího dne a není-li léčeným
pokažen, je trvalý. (Za předpokladu, že se dotyčný člověk snaží pochopit a odstranit
duchovní příčiny nemoci). Tito léčitelé mohou léčit na dálku. Zatím však není znám
léčitel, který by byl schopen přijmout tolik energie, aby léčil karmické (dědičné)
nemoci. Pouze je možné jejich průběh zmírnit. Takoví léčitelé jsou vždy vnitřně
hluboce věřící, ale mívají potíže s náboženskými fanatiky, sektáři a církevními
hodnostáři.
Léčitelé "z moci temného ducha" neexistují, jak oficiálně hlásají některé sekty a církve
o těch, kteří nejsou jejími členy, ale jsou léčitelé špatní či dokonce zvrhlí. Takoví, jako
nositelé špatných duchovních vlastností, lidských chyb, mohou pomocí bioplasmy
přenášet do ostatních lidí své špatné vlastnosti. Zde dávají autoři radu k rozeznání
dobrých a špatných: Postavte vedle nich Ježíše a srovnejte. Vyrovnat se mu sice žádný
nemůže, ale podobnost v chování a řeči prosvítá.
Odpůrci léčitelů jsou dvojího druhu. První je typ rozumových materialistů, kteří si jev
nedovedou vysvětlit, tedy nemůže existovat, protože by se jejich představa o světě
zhroutila. Druhým typem odpůrců jsou nositelé bludu samospasitelnosti v církvích
a sektách, (jehož podstatou je pýcha), kteří se domnívají, že co pochází od Boha, musí
se dít přes ně.
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ČÁST DRUHÁ.
Návod k pochopení a odstranění
duchovních příčin nemocí.
Žádný jednotlivec není schopen objektivně posoudit své pohnutky a dopad svého
chování na celé existující živé a neživé okolí. V každém z nás je jako deformační činitel
usazeno ego, které se stalo oněmi brýlemi mámení, které nám deformují vnímání
Pravdy kolem sebe. Zejména je tomu tak u duchovních příčin nemocí. S oněmi brýlemi
ega jsme se tak scítili, že je považujeme za součást objektivní pravdy. Tento jev
zachycuje lidová moudrost slovy: "Podle sebe soudím sebe". Naše ego nám
vsugerovává, že tak, jak my vidíme objektiní realitu, tak ji vidí ostatní. To, co my
vidíme, myslíme a cítíme, tak to je celá skutečnost. Ve skutečnosti vnímáme a cítíme
z existujícího to, co chceme vnímat. Co nevyhovuje našim představám o světě,
co podle našeho ega je špatné a nemělo by tedy existovat, nebereme na vědomí a tak
opravujeme Stvořitele, který nám to natruc nechává existovat a působit dále. Byl
to pád do ega, který v nás probudil "odvahu" rozdělovat existující věci na dobré
a špatné. Tato subjektivita, tento dědičný hřích je v nás natolik zakotven, že absolutně
vylučuje vidět vlastní duchovní příčinu nemoci, jež nás postihla a přijmout nemoc jako
korigující fenomen našeho života. Musíme tedy k tomuto poznání dospět oklikou přes
pozorování duchovních příčin nemocí nejprve na druhých lidech. Až tehdy si najednou
začneme všímat souvislostí, bude se nám "otevírat" třetí oko. Teprve dalším
pozorováním souvislostí nemocí a vlastností duše jejich nositelů začneme připouštět,
že na tom "něco je". To bude znamenat, že se nám "otevírá" duchovní oko, to jest
pohled na stvoření z hlediska věčnosti. Tím začne cesta od víry k přesvědčení, které
jediné nám samým umožní procítit a odstranit duchovní příčiny vlastních nemocí
a otevře nám cestu Lurdských zázraků na našem těle. Pak stačí "pomazat vlastní
nemoc blátem" a ona se ztratí. Ježišovy zázraky uzdravování se od počátku stvoření
do jeho konce dějí všude, kde se pro ně vytvoří zákonitá situace. Léčení "placebo
efektem" na veliko může začít a šokovat rozumáre.
(Rozumář: staví rozum nade vše, nad lásku, intuici a věčnost).
V další části dáváme návod na pochopení
psychosomatických kořenů nemocí.

a odstranění

jednotlivých

typů

1. Zhoubné nádory, rakovina je celkové onemocnění,
onemocnění duše.
Pohleďme na lidské tělo. Je to celek složený z milionů buněk, z nichž každá plní svou
funkci ve vztahu k celku. Činnost jednotlivých buněk je řízena vibracemi zářivých těl
duše, duševních obalů. Působením karcinogenních látek a radioaktivního záření
se nepřetržitě stává, že některá z buněk je zasažena, přestává vykonávat svoji funkci
pro celek, ale neztrácí schopnost života a množení. Přestává reagovat na jemné řídící
signály ze záření duše, začíná existovat sama pro sebe v prostředí, které je jí pouze
živnou půdou. Vzniká rakovinná buňka. Každý organismus je však vybaven
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mechanizmem na udržování a obnovování své rovnováhy. Proto u zdravých lidí jsou
nahodile vzniklé nádorové buňky (i voperované) ihned zničeny imunitní soustavou.
Proč však není první zvrhlá buňka pozřena také v těle nemocných ? Protože celek,
duše člověka, ztratil schopnost prostřednictvím regulačních mechanismů zvrhlé buňky
odstranit. Odtud zdánlivě nepochopitelný jev: lékaři odstraní všechny zvrhlé buňky, ale
nádorové bujení se objeví za čas jinde.
Naše doba je poznamenána bezohlednou expanzí a prosazováním vlastních zájmů
ve všech oblastech. V životním prostředí, ve společnosti, v rodině, v sexualitě,
v jednotlivci bez ohledu na cokoliv prosazují svoji vůli, zájmy, představy. Vše ostatní
staví do role živné půdy pro jejich parazitaci a expanzi. Vnitřní argumenatace
se vibračně shoduje s vibrací rakovinných buněk: hlavně ať se daří mně, zásobování
celku životadárnými energiemi ať dělají ti „hloupí", kteří ještě pro celek pracují. Ochota
komunikovat s celkem odumřela. Není zájem na sousedovi, partnerovi, potomkovi.
Jedinec se odtrhl od celku a stal se jednobuněčníkem uskutečňujícím svou svobodu.
Rozhodo-vání ducha rakovinářů v některé rovině bytí je: "Urvi pro sebe, co můžeš !
Nehas, co tě nepálí ! Není jiný cíl než vlastní růst a pokrok. Po mně a naši rodině
potopa." Lidé, kteří onemocní rakovinou, jsou sami rakovinou v některé oblasti bytí.
Duše nemocných rakovinou dostávají z vyzařování Toho, který tento hmotný svět
vyzařováním udržuje, energii všelásky. Sobecky ji zadržují, až se její nadbytek v místě
zadržení zvrhá v sebelásku jednotlivých buněk. Nekonečná láska se v místě
nadměrného egoismu zvrhá podle vibrace podvědomí na nekonečnou sebelásku
jednotlivých buněk. Také imunitní soustava se naučila od duše "pronajímatele" těla:
"Co tě nepálí, nehas". Výjimku tvoří ten, kdo vnitřně propadl Luciferovu principu,
odpoutal se i od regulačního mechanismu a rakovinu nedostane. Stane se „úspěšným
zdravým darebákem". (Viz výše příslušnou kapitolu). Z hlediska věčnosti, jakkoliv se to
zdá protismyslné a kruté, je rakovina projevem Boží lásky k lidskému duchu, neboť jej
zachraňuje pro věčnost.
Současně však existuje cesta k jejímu vyléčení ještě za života lidského ducha v těle.
Tato cesta k vyléčení nevede z podstaty věcí pouze přes vědecké léčení, protože toto
je v současnosti jen cudnou zástěrkou pro materialistické pojetí existence. Rakovina
je právě jedním z výsledků tohoto pojetí. Vědecké metody medicíny jsou a zůstanou
pouze pomocnými prostředky oddalujícími výsledek, neboť nejsou cíleny na příčinu.
Medicínské postupy se s duchovní léčbou nekříží. Naopak, budoucí vývoj přinese jejich
spojení a tím i naplnění. Statistické výsledky medicínou trvale vyléčených pacientů
skrývají fakt, že část nemocných, tváří v tvář věčnosti, správně zareaguje korekcí
svých životních přístupů, změní chtění v duchu a udělají vlastně to, k čemu jim
má pomoci léčebný postup prostřednictvím této knihy. A ti všichni se vyléčí. Tato
knížka má napomoci k tomuto vnitřnímu obratu, a tím i k úplnému vyléčení všech,
kteří duchovně chtějí usilovat. Ti, kterým se duchovní konverze podaří, prakticky mají
jistotu úplného vyléčení. Ti, kteří spoléhají jen na vědu, vyzkouší si na vlastní kůži
kauzalitu světa !
Léčení rakoviny duchem.
Bože, jak úžasná je harmonie, kterou vytvořils v celém okolním světě. Otevírám
se této harmonii, nechávám ji na sebe působit, chci se do ni zapojit. Celé mé usílí
v životě nechť je orientováno tak, abych k harmonii lidské společnosti i přírody
přispíval. Bože, s jakou velkou láskou provádíš nás, lidské duchy svým stvořením, bez
ohledu na naše stálé chybování. Prociťuji, že své vlastní chyby nahrazujeme službou
jiným. I já chci se zapojit do tohoto koloběhu nezištných služeb pro jiné. V každé
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konkrétní situaci budu jednat tak, abych nezištně pomohl. Všichni bližní jsou mosty
mé lásky k Tobě. Přes ně nechť se k Tobě vrací láska, kterou jsem od Tebe obdržel.
Z lásky k Tobě nebudu již nikdy mlčet k tomu, jestliže se někomu v mé blízkosti děje
nespravedlnost, i kdybych měl utrpět újmu od pachatelů nespravedlnosti.
Hlavní duchovní příčina rakoviny: extrémní sobectví v některé oblasti bytí.
Průměrný podíl příčin: 70% duchovní vada, 15% výživa, 15% radioaktivní záření
a geopatogenní zóny, (u malých dětí jde zparvidla o karmickou zátěž z minulých
životů).
Směrování nádorového bujení při odchylkách:
prsa: zadržený tok lásky ke všem dětem a mužům
děloha, prostata: zadržený tok lásky při sexuálním aktu
zažívací trakt: egoismus v žití života, v trávení života
tlusté střevo: snaha přijímat výhody bez vlastní protihodnoty
mozek: egocentrismus myšlení
plíce: egocentricky pojatá svoboda lidského ducha
jazyk: řečí vyrazit maximum pro svůj prospěch
hltan: bezohledné přijímání čehokoliv
kůže: křečovitě sobecké oddělení se od okolí
štítná žláza: egocentrické pojetí osobnosti
varlata, vaječníky: egocentrické pojetí rodiny, potomstva.
Doprovodná léčba.
Výživa - vegetariánská strava převážně syrová, přídavek vit. A a C. Všechny včelí
produkty - pohleď na symboliku včel - nezná sobectví, slouží včelstvu. Proto její
produkty nesou tuto vibraci. Chovej se jako včela a uzdravíš se.
Zelenina - zelí, kapusta, brokolice, černá ředkev, petržel, celer, mořské řasy,
eleuterokok, podražec (lepší pouze syrové šťávy z nich), mandle.
Strom - cedr, buk, dub. Barva - zelená. Kámen - jaspachát, magnetit, kov selén.

2. Infarkt myokardu a srdeční choroby
Práce srdce je velkolepý autonomní děj, který není možné vědomě řídit. Lidská intuice
již dávno vystihla spojitost jeho práce s citem a citovou rovnováhou. Podívejme se na
známá rčení: srdce mi buší radostí, srdce někomu spadlo do kalhot, srdce se rozskočí
od radosti, leží mu něco na srdci, nemít srdce, ztratit srdce, atd.
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Srdce je považováno za sídlo citu, střed člověka. Kdo posunul svoje bytí do hlavy, stal
se rozumářem, působí jednostranně, studeně. Pouze rozum spojený s citem
je moudrostí ! Na srdce proto onemocní ti, kteří jej nechtějí slyšet, kteří jeho funkci
v celistvosti duše potlačují. Vývoj srdeční poruchy proběhne tak, že jejich podvědomí
poslechne "moudrost" jejich ducha a omezí přívod životní energie do srdce, zeslabí
dráhu meridiánu srdce. Tím se v něm vytvoří "orgánová slabost". Do srdečních cév
se ukládá cholesterol, srdce začne přitahovat komplikace z „chřipek" a prochlazení.
Předchozí potlačení citovosti je příznačné pro skupinu nemocných srdečními arytmiemi,
angínou pektoris, kornatěním srdečních tepen, nemocemi srdce jako doprovodnými
komplikacemi jiných nemocí.
Zvláštní kapitolou je však opačná situace, kdy srdce cit vytváří, ale cit opačného
charakteru než normální produkt srdce - nenávist. Takto "citový" člověk dostává
energii od Podstaty světa - život, ale pro druhé lidi nebo skutečnosti proměňuje tuto
energii v opak, v nenávist, v negaci jejich bytí. Čím více tuto nenávist zevně zakrývají
tzv "diplomatickou tváří", tím hůře. Podvědomí jeho duše se tento přístup "naučí"
od způsobu funkce jeho ducha a v emocionálním těle, jehož je srdce středem, se místo
energie lásky Stvořitele začne hromadit energie nenávisti. Ta je viditelná v auře jako
šedá hmota kolem srdce. Již v této fázi se člověk přestane cítit dobře, jeho třetí oko
mu signalizuje, že není zdráv. Často se odebere k lékaři a ten jej pošle na EKG. Tam
mohou a nemusí diagnostikovat poruchu elektrických signálů na srdci. Zjístí-li
ohrožení, uvedou pacienta do klidu a podají léky na chemické zklidnění původu impulzů
z astrálního těla do srdce. (Endogenní analgetika, lidově oblbováky). Již fakt ohrožení
srdce většinou přeruší nenávistné produkty pacienta k okolí. Pacient je načas
zachráněn. Často však na EKG (elektrokardiografu) nic nenaleznou. Pacient to někdy
považuje za špatnou práci lékařů - vždyť on se cítí špatně ! Nenávistné myšlenky
a city ještě zesílí. Cestou od lékařů, s potvrzením o zdraví jeho srdce, jej usmrtí
infarkt. Vlastní mechanismus infarktu proběhne tak, že energie nenávisti v rovině
emocionálního těla se vybije úderem do roviny astrálního a éterického těla. To způsobí,
že v místě výboje dojde ke křeči srdeční tepny a vysrážení krve. Ty společně vytvoří
cévní uzávěru pro výživu části srdce kyslíkem. Taková část srdečního svalu následně
křehne, až praskne, což způsobí zástavu a smrt. V případě menšího energetického
ataku a včasné lékařské péče, která spočívá v odstranění křeče tepny, rozpuštění
sraženiny a zajištění naprostého klidu, aby srdce nebylo namáháno, pacient přežije.
Čtenáři si jistě povšimli, že na infarkty trpí lidé vzteklí, často negativisticky
a nenávistně naladěni. Zejména jsou to ti, kteří jsou tzv. "slušně vychovaní", za což
se nesprávně považuje neprojevování citu navenek. Kdyby své city projevili, přivodili
by si jejich negativitou zevní komplikace, ale infarkty by neutrpěli. Tento fenomén
je zejména dobře pozorovatelný na lidech primitivních národů a kmenů, kde se infarkty
myokardu prakticky nevyskytují. Tito lidé nemají "vychování", nic nepředstírají, platí
u nich: jak uvnitř, tak navenek.
Tvrzení rozumám, že infarkt je dědičný s poukazem na dědičnost systému prokrvení
srdce, kdy některé typy krvení s četnými anastomózami cév jsou výhodné pro přežití
ataku, není pravdivé a mlží podstatu věci. Infarkt si přivoláváme sami.
Infarkt je výboj sumy nenávistných a negativistických myšlenek a citů !
Kdo se mu chce vyhnout, nechť vyčistí svoje srdce od nenávisti ! Nechť přestane
kritizovat a opravovat Stvořitele, že nechává existovat ty lidi a věci, které ohrožený
vyhlašuje za špatné a nenávidí. Nebo se z existence v těle vyřadí on sám. Nikoliv Bůh
trestá, ale člověk sám se svým rozběhnutím hlavou proti zdi zákonů stvoření rozbíjí.
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On chce v duchu zničit to, co Podstata světa nechává existovat. Dělá-li to příliš dlouho
a příliš intenzivně, zničí sebe.
Hlavní duchovní příčina: infarkt - vybití nenávistné energie citu, ostatní srdeční
nemoci - nedostatek nebo poruchy citu.
Průměrný podíl příčin: 25% dědičná dispozice (karma), 50% duchovní vada, 7%
vada výživy, 18% nedostatek pohybu.
Doprovodná léčba - infarkt.
Výživa - pohanka, česnek, kopr. Přísně bezmasá. Vít. E, C, P, hořčík.
Byliny - hloh.
Strom - smrk.
Vůně - jalovec, rozmarýn, cypřišek, blahovičník, yzop.
Barva - červená, růžová.
Kámen - olivín, citrín.
Doprovodná léčba - angína pektoris.
Výživa - bezcholesterolová, med, mateří kašička, včelí voda, česnek, pohanka,
kopřiva, komonice lékařská.
Strom - lípa.
Barva - oranžová.
Kámen - dolomit, beryl, hematit.
Vůně - máta, rozmarýn, meduňka.
Léčení infarktu myokardu duchem.
Bože dejž, ať zahlédnu Tvou záři srdcem. Je to záře lásky ke mně, ke všem lidem,
ke všemu existujícímu, záře, která vše oživuje a která je podstatou existence všeho.
Bože dejž, nechť prohlédnu, že to, co mi vadí, co mne rozčiluje, má druhou stránku,
pro kterou tyto věci necháváš existovat. Bože, odstraň mou slepotu v nahlížení rubu
věcí, nauč mě lásku i k chybujícím lidem, neboť i já jsem chybující. Vždyť proto žijeme,
abychom se poučováním z chyb k Tobě přibližovali. Bože, dejž ze své milosti, abych
Tě začal vidět srdcem, což ucítím jako teplo na prsou. S ním přichází i úplné uvolnění
a uzdravení.
Léčení srdečních neuróz, angíny pektoris a ostatních nemocí srdce duchem.
Bože, dejž nechť prohlédnu, že k Tobě dříve dospěji srdcem, nežli rozumem. Proto také
dříve pochopím podstatu všeho kolem mne srdcem než rozumem, to jest krásu
vesmíru, nerostů, rostlin, zvířat, člověka. Krása, přeměněná a zviditelněná Tvoje láska,
rozehřívá moje srdce, prostupuje mou celou bytostí až do hlavy. Celé moje bytí
se rozesvětluje, já i všechno kolem září. Toto záření spaluje všechny moje strachy,
všechny úzkosti, v mém nitru se rozhosťuje blažený mír. Ty, správce nekonečna, mne
vedeš svými divy stvoření, ani vlas z hlavy bez Tebe nespadne. Bože, dejž ať vidím
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stále Tvou krásu a jistotu srdcem při průchodu životem, nechť nejprv vidím srdcem,
abych pak správně pochopil rozumem.

3. Mozkově příhody, mrtvice, difúzní bolest celé hlavy.
Lidský duch je podle svých vlastností při inkarnaci do těla veden tak, aby v průběhu
předurčeného života (v hrubých rysech) co nejvíce vyspěl, co nejvíce dozrál k věčnosti,
k duchovní dimenzi. V tomto předurčení se projevuje také spravedlnost, ovšem
z hlediska věčnosti. Ta nevylučuje výkyvy směrem nahoru a dolů v okamžitém čase,
což lze přirovnat vlnám na moři, které dokonalou hladinu v daných momentech
realizují nad nebo pod. Lidská intuice tuto vlastnost božské spravedlnosti v čase,
jednou nahoře, jednou dole, vycítila. Ego člověka by ovšem chtělo v příjmu všeho
příjemného být "stále nahoře" nebo "surfovat" na vlnách. To ovšem znamená vzdát
se pradůvěry, to jest jistoty v konečnou spravedlost a s tím spojeného vnitřního klidu
a nasadit všechnu energii na sledování trendů příjemného kolem sebe. Chce to stát
se vychytralým konjunkturalistou, oportunistou.
Toto křečovité stálé namáhání mozku, stálé vyhledávání výhodiček v čemkoliv kolem
sebe, znamená ovšem vytvořeni relativního nedostatku životní energie v mozku, tím
orgánové slaboti v mozku.
Orgánová slabost časem vede ke křehnutí tkání, mozkových cév, k jejich degeneraci
s více a více se stupňujícím nebezpečím prasknutí. Až se čas naplní a míra chytračení
přeteče, céva praskne a mozková příhoda je tu. Pravidelně tu spolupůsobí i agresivní
nenávistné myšlení, který děj uvádí do pohybu. Při bolestech hlavy v celém čele
se uplatňuje tendence prorazit hlavou zeď, to jest prosadit věci podle svého myšlení.
Při bolestech hlavy vzadu to bývá obvykle snaha odrazit a změnit to, co přichází
z intuitivního zadního mozku, to jest z osobního duchovního vedení.
Lze tedy shrnout, že lidé ohrožení mozkovou mrtvici trvale rozumově kličkují
k dosažení životního běhu "dle nich" a současně "mrskají" nenávistnými myšlenkami
po těch, kteří nejednají tak, jak oni si představují. Ty, které bolí hlava vpředu na celém
čele, nebo naopak zezadu, rozumem odmítají respektovat svůj intuitivní hlas.
Hlavní duchovní příčina mozkové mrtvice: přeceňování rozumovosti, snaha vytěžit
ze všeho maximum chytračením. Stálé křečovité myšlení bez spolehnutí na intuici, Boží
prozřetelnost. Průměrný podíl příčin: 70% duchovní, 15% výživa, 15% nedostatek
pohybu.
Doprovodná léčba.
Výživa - převážně vegetariánská, při obrně velké dávky vitamínu B6 (Pyridoxin), celá
skupina vit. B a E.
Byliny - česnek, měsíček, lnice květel, jinan dvoulaločný.
Strom - buk.
Vůně - bazalka, levandule, máta.
Barva - fialová, červená.
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Kámen - ametyst, achát, beryl, křišťál.
Léčení mozkové mrtvice duchem.
Bože, dejž, abych pocítil, že se pohybuji v Tvém vyzařování, ve světě, který je celý
utkán z Tvé spravedlnosti. V tomto světě, kde ani jediný atom se nepohne bez Tvé
vůle, mi odměřuješ míru příjemného a nepříjemného, bohatství a chudoby, zdraví
a nemoci z hlediska, abych duchovně co nejobohaceněji proplouval životem a životy
k Tobě do věčnosti. Nepotřebuji se nadměrně a křečovitě starat, aby mi nic neuniklo.
Co má být, bude, co nemá být, nebude. Nechť ucítím jemné vedení sil Tobě
podřížených, Tvé jemné vedení, i Tvé vedení u ostatních lidí, neboť jedině toto
je základem štěstí, vnitřních klidu. Tyto hodnoty jsou nadřazeny majetku, úspěchu,
hodnostem. Nechť mě opustí rozumem vykonstruované cesty k úspěchu, nechť
se nechám vést Tebou vedenou intuicí. Nechť procítím sladkost pradůvěry v běhu
života.
Léčba duchem - bolesti hlavy.
Bože, nechť se nechám vést citem svého srdce ! Čisté srdce nezná ani chybné, ani
tvrdohlavé, ani překombinování, ani vychytralost, ani názory opravující Stvořitele !
Nezná napětí, ale jen uvolňující lásku. Hle procítění uvolnění !

4. Sexualita, impotence, frigidita, ženské potíže, zbytnění
prostaty.
Lidské tělo je chrámem duše. V duchovní dimenzi bylo stvořeno jako dokonalé,
pohlavně nediferencované. Základním znakem hmotného stvoření je však polarita,
štěpení jednoty na plus a mínus. Tato polarita je u člověka vyjádřena štěpením
na muže a ženu. Každý duch v polarizovaném těle proto podvědomě vyciťuje svoji
neúplnost a touží po doplnění. K tomuto doplnění dochází spojením čaker a polarit
duševních nábojů (mužského a ženského) při pohlavním spojení orgasmem. Orgasmus
je chvilkové spojení polarity, prožitek Jednoty stvořeného, tzn. vlastně prožitek Pravdy.
Slast ze sexuálního spojení je tak připomínkou ráje. Podle stupně duchovního vývoje
milujících se je dosahována hloubka zážitku Pravdy. Při milování se spojují čakry
od spodu jako knoflíky při zapínání. Při spojení pouze dvou jde o sex na úrovni zvířat
provázený jevem, označovaným sexuology jako první stupeň orgasmu (vybití pudu).
Při spojení tří čaker dochází k tzv. druhému stupni orgasmu, domnělému pravému
orgasmu ženy. Při spojemí čtyř a více čaker jde o třetí stupeň orgasmu, tzv. kosmický
sex (viz Stanislav Grof). Je doprovázen takovými prožitky jako zvukové a světelné
zážitky, pocity vymístění z těla, jasnovidnými vhledy. Nejvyšší stupeň spojení
je charakterizován viděním "žlutého světla" jako při kolemsmrtných zážitcích a je na
úrovni osvícení. Zážitek mění duši a povahu v takovém směru, jak přesně popsala,
kromě jiných, Atwaterová v knize "Světlo v duši". Takovéto splynutí muže a ženy
je největším urychlením duchovního vývoje. Při sexuálním spojení dochází totiž
k vzájemnému propojení podvědomí, přenosu vibrací z jednoho na druhého, a tím
nevědomému vzájemnému ovlivnění. Proto je nebezpečené propojení více rozvinutého
ducha se zatemněným duchem bez doprovodné lásky (jen erotické vybití). Při duchovní
lásce dochází jen k přenosu kladných vibrací, neboť podvědomí se řídí vědomou
snahou každého zamilovaného: jevit se lepším ve vztahu k milovanému. Protože se tak
milenci vzájemně povahově ovlivňují, je dynamičtější vztah spíše mezi protiklady 17

odtud lidové přísloví o přitažlivosti protikladů. Sexuální láska na duchovním základě
je most, po kterém přecházejí dobré vlastnosti z jednoho na druhého. Láska zjasňuje
obal obou. Která dvojice vytvoří dokonalou lásku, ta již překročila práh ráje.
Odkud se však vzal protiklad mezi východními náboženstvími, která erotickou lásku
uznávají až zbožňují a křesťanstvím, které ji proklíná nebo nejvýše trpí ? Příčinou
je úpadek lásky. Náboženství, vzniklá dávno před křesťanstvím, se setkávala ještě
s pravou láskou přírodních lidí, přirozenou, nezištnou, spontánní. Křesťanství při svém
příchodu do Říma (i ve své vlasti v Izraeli), se zde setkalo se zvrhlým sexem obchodně
nakupovaných žen, který je typickým doprovodem duchovního pádu každé civilizace.
Odtud bylo vyvozeno pravidlo, že úpadek "mravů" předchází pád civilizace. Redukce
erotické lásky na jednostrannou tělesnost, jako projev jejího úpadku, znamená
spuštění mostu pro přechod špatných duchovních vibrací z jednoho na druhého a stává
se tak pařeništěm špatných lidských vlastností ! ! To platilo v dobách Říma, to platí
i dnes.
Druhým královským darem lásky je automatické vzájemné léčení poruch rozvodů
životní energie (meridiánů) v hmotném těle. Milenci jsou si vzájemně léčiteli. Dokonalý
vztah vede ke zdraví a dlouhověkosti. Současná doba se vyznačuje rozpadem falešným
duchovních hodnot. Vedlejším účinkem tohoto procesu je otřásání hodnot pravých.
Příkladem je zřetelný rozpad vyhraněné mužskosti a ženskosti. Jeho následkem
je zeslabování pohlavního dimorfizmu, zmenšování pohlavního náboje duše, což
se opět projevuje jako oslabení a neschopnost plného pohlavního pudu. (Ten se pak
musí mnohonásobně dráždit vším tím cirkusem kolem sexu). Nástup "unisexuality"
vede k pádu plodnosti, schopnosti donosit a kojit dítě, k neschopnosti citově se napojit
na dětskou duši a pomoci jí plnohodnotně citově vyzrát.
Neúcta k mužské a ženské roli, to jest k mužskému a ženskému tělu, (ctěn je výkonný
pracovník), vede k frigiditě a impotenci.
Absence duchovní lásky k partnerovi při sexuální aktu má za následek poruchu
proudění energií duše při styku a orgasmu čehož důsledkem jsou např. zbytnění
prostaty, nemoci čípku dělohy. (Pocit koupení si nároku na sexuální rozkoše penězi
nebo manželskou smlouvou). Více viz kniha autorů "Láska muže a ženy z pohledu
duchovních a duševních sil".
Léčení poruch plodnosti duchem.
Bože, jak je krásné být ženou. Dejž, ať pochopím plně Tvůj úmysl při plnění ženské
role. Cítím, jak v důsledku stálého se přibližování Tvému vzoru do mne vstupuje
dokonalé ženské vyzařování, jehož důsledkem je zkrášlování, zjemňování, ozdravování
mého těla. Vyzařování duchovní krásy mé duše a těla mě automaticky přivádí ke stále
hlubšímu prožitku tělesné lásky, přibližuje mě k vzoru Tebou danému.
Hlavní duchovní příčiny: nepochopení sexuality a mateřství.
Průměrný podíl příčin: 5% dědičná dispozice, 60% duchovní příčina, 10% vada
výživy, 15% geopatogenní zóny a toxické vlivy, 10% nedostatek pohybu.
Doprovodná léčba - poruchy cyklu.
Byliny - kontryhel, vrbovka, řebříček, mochna husí.
Strom - třešeň.
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Vůně - jasmín, pačuli, meduňka.
Barvy - zlatě žlutá, oranžová, červená.
Kameny - hematit, jaspis.

5. Potíže těhotenství, porod, kojení.
Příčinou těhotenských potíží je kromě výše uvedeného zeslabení ženství, odmítání
dítěte, odmítání tušené změny způsobu života, podcenění duchovní hodnoty mateřství.
Koncentrovaným výrazem odmítání dítěte jsou těhotenské gestózy. Vadné duchovní
chtění - odmítání mateřské oběti je odůvodňování rozumem, ovládnutým pocitem
"vědění všeho lépe než Podstata světa". Většina žen si neuvědomuje, jak velkým
darem je mateřství. Nejen že samo o sobě zjemňuje duši, ale dochází k přenosu vibrací
duše dítěte na matku a zpět. Tento přenos je automatickým samoléčitelstvím. Proto
přijetí čistšího ducha než matka je pozorovatelné, neboť přes zvýšenou biologickou
zátěž dochází ke zlepšení až vyléčení chronických nemocí matky. Typické je to při
cukrovce, myomech dělohy, neurózách. Síla léčebného účinku ducha dítěte na tělo
matky je odvislá od kvality tohoto ducha. Ta je opět určována čistotou ducha matky,
kvalitou lásky a karmických předurčením.
Původcem všech potíží v těhotenství a při porodu je strach !
Strach je přímým
produktem nedostatku víry a neznalostí duchovních zákonů. Mateřstvím se otevírá pro
ženu přívod dodatečné duchovní energie z ženského principu - Nebeské Matky. Tento
dodatečný zdroj duchovní energie je podstatou mimořádné síly a vitality všech matek
(i samic) v těhotenství, porodu a při kojení. Z vyzařování ženského bytostného principu
je napájeno vše ženské a jeho "anténou" v těle je chromozom X (ženský je dvojitý).
Jakákoliv porodní nepravidelnost, nadměrná bolestivost a poruchy kojení mají původ
z nedostatečného podvědomého otevření se rodičky k Nebeské Matce ! Žena, která
se připravuje na porod, nechť odhodí všechny "rozumnosti" a pochybnosti, o nic
se nestará, tím méně o hovory hmotařských lékařů, o vnášeče všelijakých negativních
možností, o negativistické "sýčky". Plně nechť se přes nitro obrátí do nadzemských
výšin k Nebeské Matce, plně na ni udržuje pozornost a tím se otevře automatickému
dění tzv. přírody. (Alfa až théta vlnění mozkové kůry). Porod nebude takřka vnímat
a stane se pro ni hlubokým a krásným zážitkem.
Hlavní duchovní příčina: Strach.
Průměrný podíl příčin: 10% dědičná dispozice (karma), 80% duchovní příčina. 10%
vada výživy.
Doprovodná léčba.
Výživa - doplnit vitamín A, E, C. Strom - třešeň. Barva - zlatě žlutá, oranžová. Vůně jasmín, levandule. Kámen - achát.
Duchovní léčba těhotenských potíži.
Děkuji Všemohoucímu za dar mateřství !
Nebeská Matko, nechť milost Tvého
vyzařováni vyhladí jakékoliv nedostatky, které jsem si přivodila. Tobě se otevírám.
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6. Alergické nemoci, astma.
Alergie je zhmotnělá agrese. Organismus reaguje zběsilou reakcí na něco, co je
v podstatě pro něj neškodné. Nejčastěji jsou to zvířecí chlupy, pyl, kousky těl
domácích roztočů, či obvyklý prach. Nověji také rezidua chemických látek a léky.
Odkud se vzala tato "nesmyslná" reakce ? Proč byla v minulosti vzácná a nyní nabývá
masového charakteru ?
Vše, co v přírodě existuje, existuje z vůle Boží a obsahuje tedy lásku Boží. Člověk
se má snažit lásku i ke všemu existujícímu napodobovat. Člověka však zachvátila
touha "hospodařit" si ve světě podle svého. A tu mu začínají některé věci (zvířata,
rostliny, materiál) překážet, "lézt na nervy". Časem sestoupí tato neodůvodněná
nenávist ze zářivých obalů duše do imunitní soustavy a manifestuje se agresivní
alergickou reakcí. Proto se alergie prakticky nevyskytují ani u přírodních národů, ani
u volně žijících zvířat. Alergie je zhmotnělá nenávist vůči něčemu v okolí.
Astma má alergický základ. Platí pro něj výše uvedené. K tomu přistupuje několik
dalších špatných reakcí lidského ducha. První je snaha oddělit se od nenáviděného
zevního. Ale takový úmysl znamená zbavit se dechu. Druhou špatnou reakcí je snaha
nabrat a podržet (rozedma). Ale zákon života je proudění, po příjmu následuje výdej !
Třetí vadná reakce je pocit vnitřní nadřazenosti astmatika nad nehodným okolím. Ale
každý je vždy jen jeho součást.
Hlavní duchovní příčina: nedostatek lásky k některým součástem stvoření v okolí.
Průměrný podíl příčin: 10% dědičnost, 30% duchovní vada, 15% výživa, 45%
toxické vlivy prostředí, alergeny.
Doprovodná léčba.
Výživa - převážně vegetariánská strava, dostatečný přívod vit. C, B5 (panthotenová
kys.).
Byliny - kopřiva, eukalypt, měsíček.
Strom - tůje.
Barvy - červená (astma), oranžová, purpurová (alergie).
Vůně - heřmánek, meduňka. Senná rýma - blahovičník, růže, cedr.
Astma - levandule, majoránka, meduňka.
Kameny - tygří oko, jíl ve váčku na těle měněný po týdnu (alergie).
Duchovní léčba alergických nemocí, astma.
Vše, co mi vadí v mém okolí, má důvod pro svou existenci. Vadí mi to proto, že chci
uskutečňovat své představy, ne vůli Boži. Jsem moudřejší ? Nechť ode mne odstoupí
tento pocit ! Mám rád vše ve svém okolí, jsem s tím spojen a chci tomu pomáhat,
dávat. Být součástí Božího výtvoru je krásné !
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7. Revmatismus a motorická onemocnění. (Klouby, svaly).
Tvořivá součást Boží trojsíly, popsané v prologu, musí být člověkem uskutečňována
v tvořivém myšlení, v tvořivém pohybu. Jakmile lidský duch špatným chtěním blokuje
plynulost toku tvořivosti, v místě, kde je zastavována, vzniká porucha. Je-li tato
zástava již v myšlení, objeví se porucha v mozku a nervech (obrny, mrtvice, záněty
a degenerace mozku, sklerosa multiplex, Parkinsonova choroba, atd.).
Je-li tvořivá Boží síla blokována až v provádění fyzických úkonů, způsobí tento blok
poruchy distribuce životní energie ve svalstvu, pojivové tkáni a kloubech. Vzniká
komplex tzv. revmatismu. Nemoc začíná ranní ztuhlostí a nepohyblivostí. Postupem
času vede ke vzniku zánětů spojených s bolestí. Typické pro revmatický původ bolestí
je zlepšení rozhýbáním, což nám naznačuje příčinu (lenost, nechuť k pohybu) a způsob
léčení. Největší počet takto nemocných lidí se regrutuje z řad bývalých špičkových
sportovců a lidí s velkou pohybovou aktivitou. Jejich aktivita prudce upadla, jakmile
ztratili vnitřní popud pro pohyb. Trvá-li to delší dobu, během několika let se objeví
nemoc. Kvalita jejich vnitřního popudu k pohybu neobstála v působení času.
Souběžná strnulost kloubů naznačuje ztrátu pohyblivosti v duchu. Dotyčný se domnívá,
že o životě a světě všechno ví, nikdo mu již nic nemusí vykládat, on nechce již nic
měnit, ničemu se přizpůsobovat. V duchu vykazuje strnulost, neohebnost, neochotu.
Při křečových žilách je situace podobná. Nohy jsou zatěžovány naprosto jednostranně,
stagnačně. To přímo signalizuje tíhnutí ducha ke stereotypu, jednostrannosti
a stagnaci. Léčením je poznání pestrosti a proměnlivosti života, všestranná chůze
v terénu, cvičení a masáže. Přírodní národy křečové žíly neznají.
Hlavní duchovní příčiny: ztráta chuti k tělesnému pohybu, často ztráta pohnutek
k pohybu (není již možné se předvádět jako mistr). Ztráta pohyblivosti v nohou nechuť k pohybu v životě, k přijímání nových myšlenek, poznávání dalších oborů
stvoření. Pocit, že všechno vím, nic mě nemůže překvapit, nikam není nutno chodit.
Kyčelní klouby - ztrnulost v duchu, kolena - nedostatek pokory, nemoci lýtek, kotníků neochota vyjít vstříc, pocit nadměrné jistoty v životě, ztráta pohyblivosti v rukách neochota tvořit, manuelně pracovat, ramena - obliba v převaze nad druhými, loket potlačená agresivita vůči druhým.
Průměrný podíl příčin: 10% dědičnost, 40% duchovní vady, 20% geopatogenní
zóny, 30% nedostatek pohybu.
Doprovodná léčba.
Výživa - hojnost syrové stravy, vyloučit cukr a nahradit včelími produkty, vit. E, C,
pangamin.
Byliny - bříza, přeslička, třezalka, americký kaktus Yucca. Strom - tis.
Barva - revmatismus - červená, ostatní růžová a zelená. Vůně - levandule, jalovec,
kafr, cypřiš, jedle. Kámen - křišťál, magnetit.
Léčení duchem revmatismu a motorických onemocnění.
Jak neuvěřitelně proměnlivý a pestrý je svět kolem mě. Jaké neuvěřitelné jsou
možnosti v poznávání druhých stránek známých věcí, pro mne zcela nových dimenzí
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bytí, zcela nových oborů tvořivosti jiných lidí. Jak krásné a harmonické je moje tělo,
kdy každý pohyb je symfonii svalů a kloubů. Jak je krásné tuto harmonii vylaďovat
harmonizačním cvičení těch partii a svalů, které jsou obvykle zanedbávány. (Např. "Pět
Tibeťanů"). Všechny bolestivé svaly a klouby s láskou hladím, magnetizuji a masíruji,
abych s radostí se mohl pohybovat v životě.

8. Nepravé infekční nemoci.
Klasické infekční nemoci, jak je známe z přírody, kde jsou regulačním mechanismem
proti přemnožení druhu, klasická medicína a hygiena prakticky potlačila. Ty nemoci,
které jsou dnes lidmi nazývány infekční, jako chřipky, angíny, rýmy a nemoci
z nachlazení nejsou pravými infekčními nemocemi. Příčinou jejich vzniku není
přítomnost infektu, ale kolaps imunitního systému. V případě jejich výskytu musíme
mluvit o příčinách selhání imunity.
Pohleďme nyní na člověka jako na celek. Ze zevního prostředí stále atakují hmotné tělo
člověka cizí živé organismy. Podle zákona života se musí každý živý celek bránit proti
jiným živým organismům. Síla odolat a nebýt sněden jinými je dána touhou po životě
a radostí ze života, což je u člověka konkrétní projev vděčnosti Stvořiteli. Jestliže
impulz z ducha ve formě touhy po životě a radosti z něj zeslábne, zeslabuje se příkon
životní energie do obranných mechanismů. Chuť rvát se se životem vede životní
energii rovněž do čelistí a zubů. Proto zuby a čelisti jsou odjakživa ukazatelem vitality.
Každému onemocnění chřipkou, angínou a nemocí z nachlazení předchází období
omrzelosti životem, jakési únavy v duchu. Nemoc nám připomene hodnotu života
a zdraví.
U dětí k tomuto faktoru přistupuje pocit nedostatečné pozornosti a lásky ze strany
rodičů. Ditě musí být neustále laskáno, hlazeno, chváleno, neboť tím je energeticky
doplňováno. Má-li v tomto směru podvědomě pocit nedostatku, zajistí mu onemocnění
chřipkou, angínou, atd. přívod pozornosti a lásky. (U nedozrálých dospělých totéž
ze strany partnera).
Imunitní soustava člověka vede trvale boj s infekty v trávicím traktu. Miliardy zárodků
trávicího traktu se však rozlišují stupněm "nebezpečnosti" pro člověka, stupněm
náročnosti na odpor jeho imunitní soustavy. Proto chceme-li imunitní soustavě pomoci,
potlačíme nejnebezpečnější zárodky ve střevě dietou (z hniloby masa a špatně
stravitelných potravin). Dieta s rýží Natural umožňuje přežívání pouze celulolytických
zárodků, pro tělo neškodných. Po třech dnech této diety jsou hnilobné bakterie
prakticky z těla vytlačeny. Pro imunitní soustavu se tak jakoby uvolní "jedna fronta"
a může se plně soustředit na obnovení "vnitřního pořádku", to jest zdraví. Vhodné
zejména při přetrvávajících slabostech a zvýšených teplotách večer po těžkých
chřipkách.
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Hlavní duchovní příčiny: ztráta radosti ze života v důsledku jeho naplňování
přízemními a ducha neosvěžujícími cíly. Život je přeplněn činností, která vnitřně
neuspokojuje.
Průměrný podíl příčin: 5% dědičnost, 40% duchovní vada, 25% výživa (přejídání,
maso), 30% škodlivé vlivy prostředí (nachlazení).
Doprovodná léčba.
Výživa - dieta - pouze rýže Natural (tři dny pouze neslazená a nesolená vařená rýže
Natural (ne loupaná !) s vit. C. Žádné přílohy !), čaj s citronem a medem, vit. A, C,
pangamin, propolis. Při horečce rozvařený jablečný kompot s medem a hojnost vit. C,
lipový med. Při opakovaných infekcích kúra americkým kaktusem YUCCA k vyčištění
těla.
Byliny - borové jehličí, černý rybíz, česnek, propolis, řeřicha, šalvěj. Strom - borovice.
Barva - zelená, tyrkysová.
Vůně - yzop, cypřišek, levandule, majoránka, eukalypt, oregáno. Kameny - olivín,
beryl, klencový kalcit, stříbro.
Léčba duchem nepravých nemocí infekčních.
Lidský duchu, pohlédni na krásu, proměnlivost života kolem, který čeká na to, abys
ho poznal a obdivoval. Pohlédni na bližní, kteří touží po tom, aby ses jim dal a oni
dávali tobě. Neboť Stvořitel s radostí dělá totéž !

9. Nemoci plicní.
V bibli se dočítáme, že Bůh vdechl člověku život. Všechny národy používají v rčeních
synonyma dech - duch, život. U nás jsou běžná lidová rčení: "od prvního dechu,
do posledního dechu, nenechat někoho dýchat".
Onemocnění plic signalizuje nechuť k přijímání života, poruchu v příjímání prány.
Čínská medicína odedávna spojuje nemoci plicní se smutkem v duši, neboť tento stav
duše se projevuje zeslabením meridiánu plic v akupunktuře. Obecněji lze orgánovou
slabost plic spojit také s poruchami přijímání svobody vlastní i jiných tidí. Časté nádory
plic souvisí s egocentrickým pojetím svobody jednotlivce, zápaly plic s chtěním uchopit
od života více, než je samovolně přinášeno. Tbc plic signalizuje špatnou reakci
na svobodu jiných.
Hlavní duchovní příčiny: nerespektování svobody ducha jiných lidí, vnucování
vlastních názorů, smutek v duši.
Průměrný podíl příčin: 10% dědičnost, 50% duchovní vada, 10% výživa, 10%
geopatogenní zóny, 20% nedostatek pohybu.
Doprovodná léčba.
Výživa - všechny včelí produkty.
Byliny - tymián, sléz.
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Strom - borovice.
Vůně - yzop, levandule, bazalka, máta.
Kámen - turmalín.
Léčba plicních nemocí duchem.
Bože, jak krásný je život ve vši své pestrosti, barevnosti, mnohoúrovňovosti. Kolik
možností se mi skýtá v poznání nového. Cítím se svoboden, neboť to, co pociťuji jako
omezení, si ukládám sám. Svobodně dýchám uprostřed svobodných lidí. S radostí
se nechávám unášet proudem života.

10. Nemoci trávicího aparátu.
Trávení potravy hmotným tělem znamená přijímání, štěpení, vstřebávání potřebných
součástí hmotného těla a vylučování nepotřebného. Analogicky je tomu i v rovinách
duše. Životní podněty a zážitky jsou přijímány, analyzovány, vstřebávány a přežité
poznatky vylučovány. Proto pohled na jídelní stůl nám vypovídá i o duši člověka: jak
k jídlu, tak k dílu. Pikantní potrava svědčí o touze po barvitém a vzrušujícím průběhu
života. Konzervativní lidé vyžadují stravovací stereotyp. Zájmem o způsob výživy
začíná zájem o poznání smyslu života.
Štěpení přijaté stravy v žaludku a dvanácterníku odpovídá analýze životních
zkušeností. Jestliže je někdo nadměrně analyzuje a navíc se sžíravou energií,
prozrazující nedostatek lásky k analyzovanému, vytváří si předpoklad pro překyselení
žaludku a žaludeční vřed. Ne nadarmo se říká: "zchladit si na někom žáhu". Kdo
nemůže trávit, má málo žaludečních a slinivkových šťáv, v duchu odmítá životní
události analyzovat, vyhodnotit, poučit se z nich. Většinou tak dělá proto, že by objevil
něco, co by si nezdůvodnil. Proto se říká: "leží mu něco v žaludku".
V tlustém střevě je vstřebávána hlavně voda. V symbolice je voda symbolem
pružnosti, ochoty přizpůsobit se, ochoty přijmout duchovní pravdu (Ježíš u studny
v Samaří). Nedostatek životní energie v tlustém střevě, kolitída, je projevem odmítání
pružnosti a vývoje v životě. Ve zhoubné formě je to úplné odmítání pravdy života.
Zácpa je už porucha posledního úkonu, vylučování. Vyjevuje navenek nechuť nositele
k vydávání hmotného, nadměrnou šetrnost. Je to už do tělesnosti pokleslá nechuť
dávat, chtivost držet dosažené.
Hlavní duchovní příčiny onemocnění horní části trávicího traktu:
nadměrná rozumová kritičnost, není lásky ke kritizovanému, existenční strachy,
neschopnost přijmout některé jevy života. Průměrný podíl příčin: 5% dědičnost,
50% duchovní vada, 30% výživa, 7% geopatogenní zóny, 8% nedostatek pohybu.
Doprovodná léčba onemocnění horní části trávicího traktu.
Výživa - vegetariánská výživa, všechny včelí produkty, vit. C, A, E, B2, B6, kys.
panthotenová, cholin, dostatek plnohodnotných tuků. Vůně - bazalka, šalvěj, pelyněk.
Barva - zlatožlutá. Strom - černý bez. Kámen - magnetit, růženín.
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Hlavní duchovní příčiny onemocnění dolní části trávicího aparátu (zácpa,
kolitída): hmotná a duchovní lakota, nepružnost v životě, snaha zalíbit se za cenu
ztráty sebe sama, materiální přivázanost. Průměrný podíl příčin: 5% dědičnost, 50%
duchovní vada, 30% výživa, 7% geopatogenní zóny, 8% nedostatek pohybu.
Doprovodná léčba onemocnění dolní části trávicího aparátu.
Výživa - bezezbytková strava, vit. A, C, E, B, švédské kapky.
Strom - černý bez.
Vůně - heřmánek, rozmarýn.
Barva - fialová, tmavě modrá.
Kámen - růženín.
Léčba duchem nemocí horní části trávicího aparátu (vředová choroba,
slinivka).
Bože, dejž ať pochopím, že nepříjemné věci v životě jsou vyváženy příjemnými,
že pocit nepříjemnosti vlastnosti jiných je dán některou vlastností mé duše. Stačí
změnit úhel pohledu a věci ztratí svou palčivost. Bože, dej mi schopnost nadhledu
z hlediska věčnosti, dej mi dostatek pradůvěry v Tvou spravedlivost a mé vlastní obavy
a úzkosti z jakékoliv budoucnosti se rozplývají.
Léčba duchem u zácpy.
Bože, jak velkolepé divadlo je Tvoje stvoření tím, jak vše protéká, vše koluje. Všechny
Tobě podřízené síly neustále přijímají, aby mohly vydávat, neustále vydávají, aby
mohly přijímat. Nechť i do mojí duše se obtiskne tento koloběh a já si uvědomím,
že nic hmotného nemohu nahromadit, že je nutně vydávat
Léčba duchem u kolitídy.
Bože, jak jsem hrdý na to, že jsem rovnocenou společností duchů, které se vyvíjejí
k Tobě. Chci se stále nově učit dělat to, co mi běh života přináší a poznávat další
stránky denního běhu. Měřítkem mi budiž pouze Tvé hodnocení, nikoliv hodnocení
nadřízených či členů rodiny.

11. Nemoci jater a žlučníku.
Játra plní v hmotném těle funkci střediska metabolismu a depotního centra, tlumící
všechny poruchy rovnovážného přívodu živin. Starají se o nutriční rovnováhu vnitřního
prostředí. Jsou regulátorem složení krve.
Z toho lze analogicky odvodit, které procesy tomu odpovídají v rovině duševních
a duchovních dějů. V první řadě je to všestrannost a vyváženost zpracování obrazu
světa, hospodaření s rezervami duševních sil, vyciťování úměrnosti a závažnosti věcí,
schopnost udržet duševní rovnováhu. Na tyto příčiny poukazuje nejen dnešní, ale
i medicína starého Řecka. Dávají do spojitosti činnost jater a žlučníku s hněvivostí,
s přemrštěnou, na možnosti duševních rezerv se neohlížející reakcí. Žlučovitý člověk
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je pojem sám o sobě. Hněv je citová reakce na něco, co bylo vyhodnoceno vytržením
ze souvislostí, je viděna jen jedna rovina problému. Hodnocení postrádá rezervu.
Nemoci jater signalizují neschopnost vyváženého zpracování dějů vnějšího světa !
V pozadí se skrývá světonázorová nevyváženost, přehnané expanzní touhy, extrémně
vysoké - z reality jednostranně vytržené - ideály, velkofantazie. Nesprávné
a nepřiměřené zpracovávání životních dějů do obrazu světa přivodí dříve nebo později
nemoc jater. Všimněte si názorů alkoholiků než onemocní na játra !
Hněv, tj. nenávistí vedená reakce nepřiměřená skutečnosti -pravdě, se posune
do nepřiměřenosti vyprazdňování žlučníku při trávení potravy. Výsledkem je jeho
vyčerpanost, atonie. Přidá-li se kolísání složení žluči v důsledku kolísání životní energie
v játrech, vznikají kameny. Různé typy žlučníkových kamenů jsou podle různých typů
nadměrnosti a neúměrnosti.
V rovině chtění ducha, prvotních nejvnitřnějších pohnutek, nacházíme u nemocných
na játra neochotu přijmout složku harmonie a rovnováhy z Božího trojvyzařování.
Hlavní duchovní příčiny onemocnění jater a žlučníku: neschopnost vyváženého
zpracování dějů vnějšího světa, hněv jako reakce nepřiměřená skutečnosti - pravdě.
Průměrný podíl příčin: 10% dědičnost, 40% duchovní příčiny, 20% výživa, 30%
škodlivé vlivy prostředí.
Doprovodná léčba.
Výživa - netučná a nedráždivá strava, lecitin, vit. řady B.
Byliny - ostropestřec mariánský, list pampelišky.
Vůně - oregáno.
Strom - dub, oliva.
Barva - žlutá.
Kámen - býčí oko, citrín.
Léčba duchem nemocí jater a žlučníku.
Bože, jak plynulé a vyvážené je plynutí sil, jež jsou napájeny Tvým vyzařováním. Dejž,
nechť Tvá vyváženost mne prostoupí, nechť vidím všechny jevy kolem sebe z mnoha
úhlů, nechť nasazuji své vlastní síly k ovlivnění věcí v úměrnosti k jejich přirozenému
toku.

12. Nemoci ledvin a močového ústrojí.
Hlavní funkcí ledvin a močového ústrojí v hmotném těle je udržování složení krve a tím
vnitřního životního prostředí vylučováním nadbytečných a nepotřebných látek.
Proudění krve v celku (organismu) symbolizuje tok života ve společnosti,
soupatřičnost, společenství. Odtud u všech národů se říká: "pokrevní bratr, hlas krve
26

(kmene, společnosti)". Není myšlen genetický základ, ale pocit stejné pospolitosti.
Společenský život je vlastně koloběhem krve ve větším celku.
Aby bylo snazší nekonfliktně spolunažívat, přátelit se, je nutné projevit snahu
po pružnosti (vodě). Ta odplaví vše, co by sblížení překáželo. Vztahy se projasní. Proto
lidé ve všech dobách a kulturách ve společnosti pijí !
Voda je symbolem
přizpůsobivosti, flexibility, schopnosti kompromisu. Toho všeho je třeba ve společnosti
(také východní medicína spojuje ledviny se symbolem vody).
Nemoci ledvin signalizují poruchu lidského spolunažívání. nemocný má špatný přístup
k životu ve společnosti, k bližním. Nejčastěji nedovede "zapomenout" prošlé věci,
odpouštět. Neustále je připomíná a oživuje. Pak jeho ledviny ztratí schopnost vylučovat
přežité a opotřebované !
V případech vysoké náladovosti ve společnosti, šokových proměn chování, spojených
se sarkasmem a agresivitou, je stejně energeticky šokována činnost ledvin, což má za
následek porušení stability rozpustnosti soli v moči. Objeví se kameny. Proto musí
nemocní na ledviny pít a pít, to jest vyplavovat, a učit se od vody pružnosti.
Hlavní duchovní příčiny:
Ledviny - neschopnost rozeznat dobré a zlé ve vztazích mezi lidmi, neochota zbavit
se starého a přežilého v mezilidských vztazích, neochota odpustit, pichlavá agresivita
k lidem.
Močový měchýř - strach v souvislosti se stykem s lidmi.
Průměrný podíl příčin: 5% dědičnost (karma), 40% duchovní příčina, 25% výživa
(přetěžování), 30% škodlivé vlivy prostředí (toxická rezidua a geopatogenní zóny).
Doprovodná léčba.
Výživa - omezit maso, solení, hojnost vit. C, A, kys. panthotenové, pangamin, hořčík.
Byliny - petržel, celer, medvědice, celík zlatobýl, přeslička, jalovec, truskavec.
Vůně - cedr, blahovičník, santalové dřevo, jalovec, meduňka.
Strom - vrba.
Kámen - turmalín, obsidián.
Léčba duchem nemocí ledvin a močového ústrojí.
Bože, cítím, že jsem součástí celku společnosti kolem mne. Ostatní, tak jako já, při
plynutí k Tobě se dopouštějí občas chyb, jimiž se postihujeme navzájem. Snažím
se usilovně rozpoznat, co je správné ve vztahu k ostatním, abych se toho mohl
vyvarovat. Pokud cítím, že se chyb dopouští ostatní, snažím se je opravit s láskou.
Nemám žádný strach ze styků s bližními, i když se jedná o zkoušky nebo vyšetřování.
Každý z ostatních je Tobě osobně odpovědný jako já.
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13. Diabetes - cukrovka.
Je mnohostranné a tajemné onemocnění, v současné době pomalu a jistě se rozšiřující,
jehož zevním projevem je výpadek činnosti Langerhansových ostrůvků ve slinivce bez
zjištěného důvodu (produkce inzulínu).
Pátráme-li po duchovní příčině tohoto výpadku, musíme obrátit pozornost na společné
povahové vlastnosti lidí, cukrovkou onemocnělých. Prvním nápadně rozšířeným
znakem diabetiků jsou úzké rty, signalizující přemíru kritického rozumu nad pozitivní
citovostí. Dalším znakem je hluboko v vnitru osobnosti zakotvený pocit mrzutosti
až kyselosti, který činí konverzaci nepříjemnou. Při pohledu na vnitřní těla duše
prostřednictvím automatické kresby můžeme na mentálním těle spatřit zvýrazněnou
rozumovost, v emocionálním těle je jeho střed, srdce "opanceřován" obalem, který jej
chrání před "zahřátím", neboli před srdečností. Astrální tělo již jen provádí výsledek
těchto nerovnováh do celé endokrinní soustavy, takže můžeme pozorovat negativní
ovlivnění hypofýzy, štítné žlázy, pohlavních žláz a nadledvinek, spojených s 1. (zemní)
čakrou.
V zásadě se vyskytují dva typy cukrovky - vrozený a ten, který si člověk přivodí
v průběhu života. Vrozený je duchovní léčbou prakticky neovlivnitelný, neboť
je projevem karmy - rozhodnutí Božího.
Cukrovka, která se objeví teprve při stárnutí a v průběhu života, je duchovně velmi
dobře ovlivnitelná. Každý, kdo přišel s těmito nemocnými do styku, pozoroval, jak
jejich výsledky hladin cukru závisí na „náladách", nebo se říká také módně na
„stresech". Tito lidé si mohou pomoci nejen přívodem mikroprvku chrómu, biologicky
vázaného (např. Diastabil), ale úsilím ke změně svého povahového rysu, který by je
zbavil oné náchylnosti ke kyselosti a ke „stresům".
Symbolika onemocnění nám naznačuje, že diabetik nemůže sladit, to jest přijímat
slast. Je mu zabráněno přijímat slast proto, že ji sám nedává druhým, není v něm
vděčnosti za slasti života. Nemůže sklízet to, co neseje. Nějaké zklamání v životě,
většinou v lásce, způsobilo v duši nemocného blok, ono výše uvedené opancéřování
srdce, což se projevuje zablokováním toku něžnosti a lásky k tělesnému člověku
a životu vůbec. Poraněná duše odmítá někoho laskat, dávat mu sladké, necítí potřebu
hladit, oslazovat druhým život. Rozum jim zdůvodní proč.
Dietetickou příčinou vzniku cukrovky je přetížení trávicího systému nadměrným
přívodem jednoduchých cukrů, ke kterému současná doba dává možnosti. Tyto
možnosti zejména využívají ženy středního a vyššího věku, které tím prozrazují
nesplnění touhy po dostatečném laskání a něžnostech. Nadměrný konzum sladkostí
je tak kompenzací nedostatku lásky a něžnosti.
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Hlavní duchovní příčiny cukrovky: neregistrování a nevděčnost za „sladké" stránky
života. Vnitřní zakyslost a zhrzenost. U cukrovky dochází při této léčbě (duchem)
k úplnému vyléčení jen u počátečních stádií. Při vrozené nebo pokročilé degeneraci
Langerhansových ostrůvků pouze ke zlepšení stavu.
Průměrný podíl příčin: 40% dědičnost (karma), 30% duchovní vada, 20% výživa,
10% toxické vlivy.
Doprovodná léčba cukrovky.
Výživa - příslušná dieta, lusky, fazole, borůvky, vit. B6 (10mg denně), dostatek
hořčíku, mateří kašička a včelí voda.
Strom - hrušeň.
Barva - žlutá sluneční.
Vůně - pelargonie, blahovičník, jalovec, muškát barboun.
Kámen - achát, karneol.
Léčba duchem cukrovky.
Bože, jak krásný je život, který mi umožňuje poznáním se přibližovat k Tobě. Strasti
a bolesti života jsou skrze Tvou spravedlivost kompenzovány radostmi a rozkošemi.
Dejž mi radost ze sklizně zaseté u jiných, která se mi bude vracet. Dejž mi procítit
radost ze života srdcem.

14. Některé další nevyjmenované nemoci.

Nemoci kožní, lupenka.
Kůže hmotného těla je orgán, který spojuje člověka s okolním světem. Odděluje nás,
udržuje teplotu. Z této základní viditelné funkce vyplynou i vztahy k duševním
procesům. Na prvním místě signalizují poruchy na kůži nesprávné přístupy k okolí,
k oddělování se. Klasickým příkladem je lupenka - psoriasis. Při ní se zrohovatělá
nejzevnější část kůže - rohovka, neúměrně tvoří. Vyjevuje tak navenek křečovitou
snahu pacienta nedměrně se oddělit od okolí. Je to do podvědomí sestoupená extrémní
štítivost, někdy také přecitlivělost.
Průměrný podíl příčin: 45% dědičnost (karma), 30% duchovní příčina, 10% výživa,
15% škodlivé vlivy okolí.
Doprovodná léčba:
Výživa - denně přídavek lecitinu.
Byliny - sléz, lopuch (kořen), fenykl, lnice květel.
Strom -topol.
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Barva - světle a tmavě modrá.
Kámen - achát, azurit, sůl z Mrtvého moře.

Akné dospívajících.
Akné lidé odedávna správně spojují s probouzením sexuality. Proč probouzení k lásce
vede k zošklivení kůže ?
Nově objevované je nečistě pojato. Lidský duch ještě
neobjevil krásu a čistotu dokonalé lásky mezi mužem a ženou. Vnitřní čistota duše
postiženého je zraňována špinavými představami.
Průměrný podíl příčin: 5% dědičnost (karma), 70% duchovní vada, 15% výživa,
10% škodlivé vlivy prostředí.
Doprovodná léčba:
Výživa - nedráždivá dieta, omezit maso, vit. E, včelí voda.
Strom - topol.
Barva - růžová, zelená, světle modrá.
Kámen - citrín.
Léčba kožních nemocí duchem.
Bože, vidím, že moje tělo je složeno ze stejných složek jako okolí, že je "prachem".
Před vlivem okolí jej chrání energie mé duše, která je napájena Tebou, proto se ničeho
nebojím.
Léčba akné duchem.
Prohlédni Božskou vůli, neboť ona ti vyjeví silu a průzračnou čistotu lásky mezi mužem
a ženou. Neobávej se napít, neboť je fo Božský dar fobéř On, nepředstavitelně čistý,
ji stvořil !

Vysoký a nízký krevní tlak jako prvotní syndrom.
Před očekávaným fyzickým výkonem nebo při očekávání obávaných událostí se zvyšuje
krevní tlak. Jestliže se napjaté očekávání budoucnosti stane trvalým, jestliže se
v podvědomí člověka usadí představa, že své budoucí úkoly nezvládne, stane se stav
zvýšeného krevního tlaku trvalým. Tento stav má dvě příčiny: přeceňování vlastních
možností při ovlivňování životních dějů a nedostatek odevzdanosti, důvěry v Boží
mlýny.
U nízkého tlaku je tomu naopak. Člověk se nadměrně vzdává odpovědnosti, vlastního
úsilí, spoléhá na osudovost, chce se nechat vléci životem. Vysoký a nízký tlak jsou
poruchou reakce lidského ducha v souhře objektivní danosti a subjektivního úsilí.
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Průměrný podíl příčin:
vysoký krevní tlak - 50% duchovní vada, 20% výživa, 30% nedostatek pohybu, nízký
krevní tlak - 70% duchovní vada, 20% geopatogenní zóny, 10% nedostatek pohybu.
Doprovodná léčba:
Výživa - vysoký krevní tlak - vegetariánská, doplnit hořčík, vit. C, včelí mateří kašička,
propolis, nízký krevní tlak - včelí voda, včelí mateří kašička.
Byliny - vysoký krevní tlak - pohanka, česnek, yzop, meduňka, nízký krevní tlak yzop.
Barva - zelená.
Strom - borovice, blahovičník.
Vůně - jasmín, cypřišek.
Kámen - hematit, kalcit, achát.

Deprese.
Deprese a depresivní nálady je souhrný název pro obraz duševního stavu,
vyznačujícího se pocitem poraženosti, sklíčenou náladou, ztráty aktivity a apatií.
Deprese pokleslá do tělesnosti se nazývá endogenní a je doprovázená pocitem celkové
únavy, nespavostí, nechutenstvím, bušením srdce, nízkým tlakem a ztrátou pudů.
Depresivní člověk je skličován střídavě pocity viny, marnosti snah a nedostatečné
vděčnosti světa. Nával deprese přichází obvykle po velkém pracovním nebo citovém
přetížení, které nepřineslo kýžený efekt.
Základní vadou činnosti ducha depresivních lidí je sebepřecenění v souhře
s neschopností hospodařit se svou vlastní duševní energií. Tak nemocní docházejí
k přesvědčení, že musí svět napravit ke svému obrazu a vrhnou se do této nápravy
se vší svou energií. To trvá tak dlouho, až ji vyčerpají a dostaví se deprese.
Průměrný podíl příčin: 85% duchovní vada, 15% nedostatek pohybu.
Doprovodná léčba:
Byliny - mateřídouška, meduňka, kozlík lékařský, třezalka.
Vůně - bazalka, jasmín, levandule, růže, šalvěj, meduňka, bergamot.
Strom - kaštan, bříza.
Barva - fialová, oranžová.
Kámen - citrín, magnetit.
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Léčba duchem vysokého a nízkého krevního tlaku.
Člověče, pomni, že tvou pravou úlohou v životě je pouze dobrá vůle, podložená
přiměřeným úsilím. Jak dopadnou výsledky tvého snažení není tvou věcí. Člověče,
pomni, že žiješ proto, abys vyvíjel dostatek vlastního úsilí. Vyhodnocení výsledků tvého
úsilí tě přivede k poznání Božích zákonů, což je smyslem života.
Léčba deprese duchem.
Lidský duchu, prohlédni ! Svět kolem tebe je dokonalý ! Pouze tvoje nedostatečná
hloubka zření ti znemožňuje vidět kvalitu jeho hnacích sil v zákulisí. Objev lásku
a krásu v něm ! Miluj to, co ti vadí, neboť totéž činí Stvořitel. Buď jen asistentem
v běhu dějů !

Nespavost.
Při spánku opouští vědomí tělo. Je to nutné proto, že organismus potřebuje
v pravidelných intervalech vyrovnávání duševních rezerv neovlivňovateiným přívodem
Boží síty. Odtud jeho příslovečná sladkost !
Jestliže někdo nemůže oddělit svoje vědomí od těla - usnout, je nadměrně připoutaný
k dějům hmotného života, nemá dostatek odevzdanosti, pradůvěry, má strach před
iracionalitou, to jest před světem, kde nemůže nic zdůvodňovat. Je přeceněna aktivita,
spojená s dočasností. Proto je to v současnosti častý symptom.
Nespavec se musí naučit každý den uzavřít, svoji aktivitu odevzdat nekonečnu
a spravedlnosti. Není jiné cesty ke spánku, než jednat během dne tak, aby tato činnost
obstála beze slov před věčností.
Shrneme-li tyto symptomy, nejčastější duchovní vada nespavosti je tedy nedostatek
odevzdanosti a pradůvěry, strach ze smrti a odpovědnosti, až se duch octne v místě,
kde se slovy nedá nic "vysvětlit".
Průměrný podíl příčin: 75% duchovní vada, 25% geopatogenní zóny.
Doprovodná léčba:
Byliny - dobromysl, kozlík lékařský, třezalka.
Strom - jabloň, eukalypt.
Barva - tmavě modrá.
Vůně - mateřídouška, meduňka.
Kámen - kalcit, placička propolisu v obalu na krku.
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Zadrhováni a koktavost.
Řeč je vynášení duševních procesů navenek: myšlení, citů, úmyslů. Bylo řečeno,
že člověka neznečišťuje to, co do něj vchází, ale to, co z úst vychází - řeč. Přenos vad
duchovního chtění, cítění a myšlení na druhé straně vytváří hřích - karmu. Dar řeči
umožni ! šíření špatného. Němota a vada řeči poukazuje na tento okruh. U vrozených
vad jde o následek z minulého života, někdy o následek způsobený matkou
v těhotenství. Lidé s vadou řeči jsou varováni !
Trochu jiného původu je zadrhováni. Je výsledkem překotné tvorby nedokončených
myšlenek ! Touto vadou trpí vesměs velmi inteligentní lidé, kteří však mnoho mluví
a málo uskutečňují. Zadrhováni je nepromyšlené žvanění, sestouplé do nervových
regulací. Odjakživa je znám návod k vyléčení. Ovládnout překotnost myšlenek a učit
se pomalu mluvit !
Průměrný podíl příčin: je velice individuální a ani přibližně se nedá stanovit.
Doprovodná léčba:
Strom - akát.
Barva -fialová.
Vůně - eucalyptus, borovice.
Kámen - chalcedon, lazurit.
Léčba nespavosti duchem.
Člověče, na onom světě nic nezdůvodníš !
Jednej trvale tak, aby tvoje činy
nepotřebovaly slovní výklad ! Neboť i Stvořitel nemluví, ale jedná ! Mášli lásku
k jiným, bude ji mít i On k tobě !
Léčba zadrhování a koktavosti duchem
Zadrhování: Bože, dejž, nechť se naplním odstínem Tvé nekonečnosti, která vypudí
z mého podvědomí čas jako hlavní měřítko při vyjadřování. Mé myšlenky se plynule
sestavují a jsou plynule vyjadřovány.
Koktavost: Bože, Ty mne stejně znáš, proto jaký jsem uvnitř, takový nechť se jevím
zevně. Co při zevním projevení se ukáže být špatné podle následků, to si uvědomím,
opravím se, abych se přiblížil k Tobě.

Nemoci pohybového ústrojí, kloubů, páteře.
Páteř, kosti a klouby umožňují hmotnému tělu jednak udržení tvaru, jednak ohebnost,
pružnost a pohyb. Proudí-li životní energie z ducha pomocí zářivých duševních těl
k nervstvu, svalstvu, kloubům a kostem nerušené, tělo je pružné a harmonické.
Jestliže se v rozvodu projeví disharmonie, ztrácí se pružnost, ohebnost, dochází
ke změně výživy kloubů, svalů, cév. Tím se vytvoří předpoklady k nemocem
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pohybového aparátu a k úrazům. Úrazy jsou konečným efektem, projevením vší
předem shromážděné negativní energie.
Nohy jsou orgánem pro pohyb těla v hmotném světě. Jejich klinický stav je odrazem
ochoty člověka k pohyblivosti v duchu. Všimněte si lidí, kteří jsou postiženi na nohy.
Všechno vědí předem, nic se nepotřebují učit. Typická je i neochota a pohodlnost vyjít
někomu vstříc. Lidem s nemocnými koleny chybí pokora. Lidé s nemocnými klouby sedí
na vavřínech dosaženého. Stereotyp života při křečových žilách je popsán v kapitole
Revmatismus. Jestliže však přesáhne určitou mez, vývoj se zastaví, život se „srazí",
vytváří se trombus. Další existence lidského ducha v těle ztrácí smysl z hlediska
věčnosti !
Spojitost páteře s činností duše vyciťují četná lidová rčení: "Má rovnou nebo křivou
páteř, nemá páteř, je to skrčenec". Křivost ve vnitřním postoji člověka se dříve nebo
později promítne do držení těla. Tak vznikají ohnutá záda jako následek nadměrné
servilnosti k nadřízeným, vnitřně nepociťované, kombinované obvykle tvrdým
postojem k podřízeným. Skolióza je zjevně projevená snaha uhýbat bokem. Ztuhnutí
páteře při Bechtěrejevově chorobě vyjevuje nadměrnou hrdost, neústupnost,
nedostatek pokory v činnosti ducha.
Jinou kapitolou při rozjímání nad nemocemi páteře jsou lokální bloky svalstva páteře,
vedoucí k vybočení meziobratlových plotének s příznačnými charakteristickými
bolestmi v zádech. Příčinou těchto většinou krátkodobých dějů je výpadek toku životní
energie v drahách astrálního těla příslušných orgánů. Jeho meridiány jsou přesně
popsány v každé příručce akupunktury a chiropraxe. Každý obratel je astrálními
drahami spojen s některým orgánem. Jestliže člověk udělá krátkodobý a silný "úhyb"
v duševní činnosti, která odpovídá tomu kterému orgánu, jak je popisováno výše,
energetický výpadek je z oblasti orgánu posunut astrální drahou do páteře. Tam
v odpovídajícím místě vyvolá blok a vychýlení plotýnky. Podle lokalizace těchto bloků
identifikujeme místo energetického výpadku v těle (viz tabulka na str. 126).
Průměrný podíl příčin: 5% dědičnost, 40% duchovní příčiny, 55% životospráva
(výživa, přetěžování nebo naopak nedostatek pohybu).
Doprovodná léčba:
Měděný, stříbrný nebo zlatý penízek (předmět) přilepit na postižené místo leukoplastí
(individuálně).
Výživa - dostatek vápníku v kombinaci s vhodnými vitamíny a minerály (hořčík, vit. A,
D, E). Barva - modrá, fialová. Strom - dub. Vůně - smrk. Kámen - rubín, granát.
Léčba pohybového ústrojí duchem.
Bože, všichni jsme před Tebou stejně hodnotní, každý včetně mne máme Tebou
určenou roli v dějinách, která má takovou hodnotu, jak kvalitně ji plníme. Dejž, nechť
jsem si stále vědom toho, že žiji proto, abych stálým zjemňováním a zdokonalováním
své životní role se Ti přibližoval, abych se neustále učil z nekonečných dimenzí
stvoření.
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Vady smyslových orgánů.
Smyslové orgány jsou nástrojem ducha pro vnímání hmotného světa. Jestliže duch
odmítá přijímat a vyhodnocovat jejich vjemy, dochází k poruše jejich činnosti.
Oko do duše okno - říká lidové přísloví. Očima lze komunikovat. Oči nejen dojmy
přijímají, ale i vydávají. Od toho rčení: "střelit po někom okem, hodit na někoho očko,
očima někoho hltat, zlý pohled" atd.
Šedý zákal - usazení nenávisti v jakémkoliv orgánu umrtvuje. Vysílání nenávisti očima
vede k zákalu. Akutní nenávist velké energie se vybíjí prasknutím nebo odchlípnutím
sítnice.
Zelený zákal - zvýšený nitrooční tlak způsobuje zúžení zorného pole. Člověk plýtvá
energií svého ducha na to, aby donutil své oči vidět jen to, co chce.
Slepota - příliš jemný duch se nechce pohybovat v hmotném světě a utíká do světa
svých představ a snů.
Krátkozrakost - přemrštěná subjektivita, strach pohlédnout do širšího obzoru. U dětí
signalizuje přetížení úkoly. Tyto vyplňují celou duševní kapacitu dítěte, které se je
z lásky k rodičům snaží zvládnout a v duši odvrhuje vše ostatní. Toto pojetí člověka
ze dne na den se mu obtiskuje do duše. Vzniká krátkozraký člověk.
Dalekozrakost - člověk přeceňuje objektivní, nechce vidět svůj podíl viny na životních
událostech. Vyžívá se v zahleděnosti dopředu a kolem sebe. Proto se objevuje
dalekozrakost hromadně ve stáří.
Šilhání - jde o špatnou koordinaci os obou očí. Porucha ukazuje na neochotu
a neschopnost vidět dění světa komplexně, současně ve více rovinách. Typická
je jednostrannost názorů šilhajících.
Nedoslýchavost - nemocný chce slyšet jen sám sebe. Druzí mu již nemají co říci.
Začínají již u lidí nadměrně zaujatých svou prací nebo sebou samými. Trvají-li tyto
stavy chtěného vypínání sluchu dlouho a opakovaně, dotyčný si již hluchotu
"nacvičuje".
Hučení v uších - co dělá ten, který nechce něco slyšet ? Hučí ! Kdo nechce slyšet
vnitřní hlas, ten si hluk přivolá.
Průměrný podíl příčin: u každého syndromu je jiný a v těchto případech těžko
stanovitelný.
Doprovodná léčba: pro každý z uvedených syndromů je doprovodná léčba odlišná,
proto níže uvedené prostředky platí pouze obecně. Poruchy zraku: Barva - světle
modrá.
Strom - jasan.
Vůně - rozmarýn.
Kámen - opál.
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Poruchy sluchu: Barva - tmavě modrá. Strom - javor. Vůně - rozmarýn. Kámen sodalit.
Léčba duchem smyslových orgánů.
Bože, zbav mě touhy vidět nebo slyšet jen to, co se mi hodí, naplň mne touhou vnímat
celou skutečnost se všemi jejími aspekty.

Obezita jako prvotní syndrom.
Obezita je v hmotném těle vyjádřená snaha ducha více přijímat než vydávat. Obézní
lidé jsou v duchu dychtiví přijímat zevní podněty všeho druhu, ale přijímané pojímají
povrchně. Jestliže se jim nedaří hltat nové zážitky v oblasti duševní, posunuje se jejich
snaha o příjem alespoň do hmotného. Proto přejídání předchází nervozita ! Jsou
postrádány další duševní podněty, aniž staré byly vyhodnoceny. Jenže v duchovních
zákonech platí, že chceš-li podněty přijímat, musíš je i vydávat zpracované. Ty, které
přicházejí, jsou vždy dostatečné, ale nejsou člověkem patřičně do hloubky prožity.
Obezita a přejídání je tedy projev určité povrchnosti v prožívání podnětů života.
Průměrný podíl příčin: 10% dědičnost, 45% duchovní vada, 25% výživa, 20%
nedostatek pohybu.
Doprovodná léčba:
Výživa - nutná úprava stravy. Omezit tuky, řepný cukr. Cukr z části nahradit medem.
Doplnit ve výživě Tebi kvasnice, jod, vit. E, vlašské ořechy, mandle, slunečnicové
semínko, pšeničné klíčky, včelí vodu. Výsledkem je pomalé hubnutí bez poškození
zdraví. Byliny - ostropestřec, pýr, kopřiva, puškvorec, kukuřičný klas, extrakt z leuzey
šustivé.
Barva - červená (červené prádlo na tělo). Strom - líska.
Vůně - jalovec, levandule, řebříček, rozmarýn. Kámen - korál, rubín, zlato.
Léčba obezity duchem.
Bože dejž, nechť všechny denní vjemy, myšlenky a podněty se zájmem do hloubky
prožiji, vyhodnotím a uvedu do života.

Nemoci nevinných dětí.
Po přečtení výše uvedeného mnozí řeknou: "Něco na tom může být, protože i já jsem
pozoroval u nemocných některé z oněch vlastností, se kterými jsou dávány
do souvislostí. Ale co nevinné děti, trpící různými nemocemi ?"
U dětí mají nemoci duchovní příčinu dvojího původu. První je dána tím, že dětské duše
nejsou na světě poprvé. Znamená to, že žily v těle již mnoho životů a v jejich průběhu
se jim nepodařilo dosáhnout toho stupně duchovního rozvoje, aby mohly již zůstat
"na onom světě" jako andělé, to jest v duchovní dimenzi - království Ježíše Krista.
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Proto jim byla dána možnost "reparátu" života, byly reinkarnovány. Ze svých minulých
životů si však nesou povahu a také dluhy, které zde ve hmotnosti nezaplatily. To jsou
ony vrozené nemoci a dispozice k nim. Nikdo neodejde, aniž by zaplatil do posledního
"groše" říkají duchovní učitelé. Proto útrapy při umírání nejsou trestem, ale milostí
Boží, neboť umožňují odejít z této dimenze bez dluhu ! Ti, kteří odejdou s dluhem,
s tím, čemu "unikli", se narodí a to prožívají v dětství.
Existuje ještě však ještě druhá příčina nemocí dětí. Ta je v matce a rodině. Matka
je spojena s dítětem astrální porodní "šňůrou" do šestého roku dítěte a pak ještě
vibračně. Je-li matka egocentrická, všechny negativní vibrace svých nálad odtlačuje
na slabší konec - dítě. To znamená, čím by měla onemocnět ona, onemocní dítě.
A když onemocní dítě, je zpětně "potrestána" matka. Dítě nemoc tak "nabere". Je mu
dokonce dobře, že vyvolalo zvýšený zájem matky a rodičů. U nemocí dětí, které nejsou
vrozené, je třeba se podívat na matku a rodinu dítěte. Nemocné dítě je karmou matky
a otce. Zdravá a šťastná matka {hlavní přínos otce) je základem zdraví a štěstí dítěte.
Poznámka k výživě.
Výživa je uváděna pouze orientačně. Na přesný rozpis jídelníčků a diet existuje spousta
specializovaných knih.
Poznámka k ošetřování vibračních kamenů.
Každý kámen nošený na těle je nutný po několika dnech opláchnout pod tekoucí
vodou. Více je o kamenech uvedeno na konci této knihy v kapitole "Osobní energetické
přírodní zářiče".
Poznámka k barvám.
Doporučené barvy je vhodné nosit v oblečení a zařídit si jimi přednostně místa pobytu.
Poznámka k bylinám.
Byliny jsou uváděny orientačně. Přesné použití je podrobně popisováno v řadě
specializovaných knih a příruček.

15. Všechny ostatní nevyjmenované nemoci.
Léčba duchem (Ježíš v okamžiku uzdravování).
Bože, dejž mi procítit, která z mých vlastností mi přivozuje tu nemoc, která mne trápí.
To, co vyciťuji jako příčinu mé nemoci, onen negativní rys, který je ve mne zakotven,
nechť jas Tvého vyzařování vyčistí z mé duše, aby se naplnilo z Otčenáše: "zbav nás
od zlého v nás !"
PŘEHLED DUCHOVNÍCH VAD NEMOCÍ.
AIDS - vnitřní odmítnutí správnosti a nutnosti pravidel a zákonů pro lidského ducha
v těle, vnitřní odmítnutí zdrženlivosti a sebeovládání jako projevu ovládání těla
duchem.
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Alergie - nedostatek všelásky k některým aspektům života, světa kolem, přehnaná
čistotnost a štítivost. Agresivita ducha je převedena do tělesnosti k vybití. Alergie
je potlačovaná agresivita v duchu. Alergie na syntetická rezidua je reakcí na absenci
vnitřních zábran pro používání chemikálií.
Alkoholismus - neschopnost vypořádat se s konfliktností života.
Angína pektoris - potlačování přirozené citovosti.
Bolesti hlavy - difuzní - převaha rozumovosti nad citem, ambiciózní rozumové
kombinování, křečovité hledání nejvýhodnějšího. Vše toto přetěžuje mozek.
Tvrdohlavost, snaha prorazit zeď hlavou, utkvělá snaha prokombinovat svou vůli.
Deprese - nadměrná agresivita vyvolaná touhou změnit svět ke svému obrazu, která
vede k vyčerpání vlastní vitality. Podvědomí odmítne další čerpání, což vede
k zhroucení v opak. Nechuť žít, angažovat se. Je odmítána odpovědnost, když život
nejde tak, jak jsme si předsevzali. Není vůle žít v takovém světě, který není podle
mne.
Diabetes - nevděčnost Stvořiteli za sladké stránky života. Vulgární přístup a nevážení
si tělesné lásky, laskání, milostné hry. Výsledkem je stav nepociťování lásky, jehož
výsledkem je „zakyslá" povaha, neboť kdo lásku a něžnost neseje a neváži se jí,
nemůže ji sklízet (vysoký podíl dědičnosti - karmy).
Frigidita - přemrštěný egoismus a sebeovládání.
Chybí orgasmus - není odevzdanost a přemíra zištnosti a egoismu.
Infarkt myokardu - vybití sumy nenávistných citů k čemukoliv.
Impotence mužů - nedostatečné plněni mužské role ve vztahu k ženství, nedostatek
životní a tvořivé aktivity.
Infekce, chřipky, nachlazení - pocítění přetížení podvědomí nahromaděnými
a nezvládnutelnými problémy.
Játra - nevyrovnanost duchovního rozlišování a hodnocení, rychlé přecházení
do extrémů, něčeho v životě příliš mnoho, jiného málo. Přehnaná přání a přemrštěné
ideály, velká fantazie. Nereálné hodnocení světa, nesladěnost světonázoru, nedostatek
sebedůvěry.
Kafíčkování - nedostatek duchovní motivace k činnosti.
Koktání - v podvědomí je něco, co nemá vyjít na světlo, nejčastěji v oblasti sexuality.
Kouření - neochota k pravé srdečné komunikaci mezi lidmi, pocit nedostatku čistých
vztahů mezi lidmi.
Kožní vyrážky - porucha vztahu osobnosti a prostředí, negativní mentální energie
chce z těla ven. Akné - nežitá a nečistá sexualita, psoriasis (lupenka) - přecitlivělý
duch, který se chce od světa oddělit, nadměrná štítivost (vysoký podíl dědičnosti karmy), svěděni - něco dráždivého v podvědomí (často sexualita), vášeň, pálící láska
nebo zlost.
Krk - časté strachy, přetížení povinnostmi, omrzelost životem.
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Ledviny - porucha lidského spolunažívání, nesplynutí se společností, porucha
komunikace mezi lidmi. Potlačená agresivita vůči bližním jsou kameny. Nerozlišování
dobrého a zlého, nutného a nenutného. Nemocní na ledviny nevidí svoji roli
v problémech s bližními, nevidí se v chybách druhých, nejsou schopni zbavit
se přežitého.
Menstruační poruchy - potlačování ženskosti po jakékoliv stránce, odmítání ženské
role.
Migrénovitá bolest hlavy - chybí sexuální orgasmus, viz frigidita.
Močový měchýř - člověk se cítí trvale v tlaku. Noční pomočování dětí je prolévání slz
potlačovaného stresovaného dítěte.
Mozková mrtvice - trvalý mírný nedostatek životní energie v mozku, tak jako
u difuzní bolesti hlavy.
Nechutenství - nedostatek radosti ze života, strach ze sexuality.
Nespavost - nadměrné upoutání na hmotné, neschopnost odpoutat se od starostí.
Nedostatek odevzdanosti a pradůvěry. Podvědomý strach před smrtí.
Nízký krevní tlak - nedostatečné čelení životním úkolům, nedostatečná snaha
po sebeprosazování, nedostatek sebevědomí.
Nohy -celková slabost - ztráta chuti poznávat další stránky života, pocit, že už všemu
rozumí, zastavení duchovního vývoje, pohodlnost, kolena - nedostatek pokory, kotníky
- nadměrný pocit životní jistoty, kyčelní klouby - pohodlnost ducha, křečové žíly libování si ve stereotypu života, nedostatek energie od kolen níže - neochota vyjít
lidem vsrtříc.
Oční vady -krátkozrakost - silná subjektivita a přehnané vidění detailů, dalekozrakost
- nevidění důležitých detailů, nevidění vlastního podílu v negativních jevech vlastního
života, barvoslepost - slepota pro rozmanitost života, šilhání - nevidění vícerozměrnosti
problémů, šedý zákal - nemocný nechce vidět ostrosti života, aby je nemusel řešit,
také nenávistné pohledy, zelený zákal - vidí jen to, co vidět chce.
Páteř - nedostatek hrdosti a přímosti ducha, bolesti v kříži prvotní - pocit pracovního
přetížení, Bechtěrejevova choroba - duchovní pýcha a ztrnulost (i v minulém životě).
Plíce - podvědomá snaha omezovat svobodnou vůli jiných, nenechat druhé dýchat,
astma - nemocný chce jen přijímat a nevydávat, nadutost, snaha po dominaci, snaha
oddělovat se od jiných, nadměrná štítivost před nečistotou, nadměrná potřeba čistoty
a sterilnosti.
Přejídání - pocit nedostatku potravy ducha, nudy a neklidu pramenící z neschopnosti
plně využít, analyzovat a prožít existující podněty.
Ruce - snížená schopnost praktického jednání, chápání se problémů života,
nedostatečná nebo vadná tvořivost v životě, tenisový loket - do podvědomí sestoupená
snaha rozdávat rány.
Slinivka - existenční strachy, nadbytek analýzy a kritiky, přemrštěné rozumové
rozebírání pozorovaného.
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Spavost - únik ze života do světa snů.
Srdce - nedostatek lásky, citu, citová nerovnováha.
Tenké střevo - viz slinivka.
Tlusté střevo -zácpa - hmotná a duchovní lakota, materiální přivázanost a křečovitá
snaha hromadit materiální, kolitída - snaha zalíbit se někomu za cenu ztráty vlastní
osobnosti.
Uši - hluchota - nechtění naslouchat jiným lidem, nechtění naslouchání vnitřního hlasu,
nadměrné soustředění na vlastní činnost.
Zadrhování v řeči - tendence více mluvit (žvanit) než je potřeba.
Zuby - pokles vitality, snížení vůle rvát se se životem, agresivita na nepravém místě,
paradentóza - ztráta vnitřní sebejistoty a vitality.
Žaludek - odmítání některých stránek reality života, nedostatek odevzdanosti, vřed polknutý hněv a agresivita.
Žlučník - neprojevený vzniklý hněv a polknutá agresivita (u žen obvykle v přítomnosti
dětí).
PŘEHLEDNÁ TABULKA PSYCHOSOMATICKÝCH VZTAHŮ
podle T. Dethlefsena a R. Dahlkeho v knize "Krankheit als Weg".
Genitálie - sexualita
Játra - hodnoceni, světový názor, náboženství
Kolena - pokora
Kosti - pevnost, plnění norem
Krev - životní síla, vitalita
Krk - strach
Kůže - ohraničení, normy, kontakt, mazlivost
Močový měchýř - zbavení se tlaku
Nohy - porozumění, stálost, zakořenění, pokora
Nos - moc (schopnost), hrdost, pýcha, sexualita
Oči - snaha vidět
Okostice - nedůvěra
Penis - moc (schopnost)
Plíce - kontakt, komunikace, svoboda
Ruce - schopnost, jednání, chápání
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Srdce - schopnost lásky, emoce
Svaly - pohyblivost, ohebnost, aktivita
Tenké střevo - zpracování dojmů, analýza
Tlusté střevo - nevědomí, lakota
Údy - pohyblivost, ohebnost, aktivita
Ústa - připravenost přijímat
Uši - poslušnost
Ukazovák a palec na noze - agrese
Vlasy - svoboda, moc (schopnost)
Záda - vzpřímenost
Zadek - odevzdanost
Žaludek - pocit, schopnost přijímání
Žlučník - agrese
Přehled rozvodů životní energie astrálního těla
pro jednotlivé orgány, promítajících se do oblasti
páteře.
oblast odpovídající orgány
obratle a tělesné oblasti
1.
krevní zásobeni hlavy,
hypofýza, kůže hlavy
a obličeje, mozek, vnitřní
a střední ucho, sympatický
nervový systém
2.
oči, oční svaly, sluchový nerv,
dutiny, jazyk, čelo
3.
líce, vnější ucho, obličejové
kosti, zuby, trojklanný nerv
4.
nos, rty, ústa, Eustachova tr.

projevy subjektivních potíží a orgánová
slabost
bolesti hlavy, nervozita, nespavost,
nachlazení, vysoký tlak, migrény, chronická
únava, závratě
potíže s dutinami, šilhavost, slepnutí, bolesti
v uších, vady sluchu
neuralgie, zánět nervu, akné, ekzém
senná rýma, nosní katary, nedoslýchavost,
záněty uzlin
záněty hltanu, chraptění, bolesti v krku, nosní
potíže
ztuhlost krku, bolesti v horní části ramene,
angína
záněty tíhových váčků, Štítná žláza, struma

5.

hlasivky, krční žlázy, hltan

6.

krční svaly, ramena, mandle

7.

štítná žláza, tíhové váčky
v ramenou, loket
předloktí, zápěstí, ruce, prsty, astma, kašel, nedostatek dechu, bolesti
průdušnice
předloktí
věnčité tepny, srdce, chlopně, bolesti v hrudníku, funkční srdeční potíže
osrdečník

8.
9.
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10.
11.

plíce, průduškové cesty, prsa, bronchitida, zápal plic, chřipka, rýma
prsní bradavky
žlučník, žlučovod
žlučníkové potíže, žloutenka

12.

átra, sluneční pleteň, krev

aterní potíže, nízký tlak, chudokrevnost,
špatný krevní oběh, záněty kloubů

13.

žaludek

všechny žaludeční potíže

14.
15.
16.

slinivka, dvanácterník
slezina, bránice
nadledvinky

vředy, plynatost, žal. katar
škytavka, žaludeční potíže
alergie, oslabení vitality

17.

ledviny

18.

ledviny, močovody

19.

tenké střevo, vejcovody,
lymfatický oběh

ledvinové problémy, stálá únava, urychlení
kornatění
autointoxikace a problémy z toho vyplývající ekzémy
revmatismus, sterilita, potíže s dechem

20.

tlusté střevo

zácpa, kolitis, průjem, kýla

21.

slepé střevo, dolní končetiny

zánět slepého střeva, křeče a křečové žíly
v nohách, acidóza, potíže s dýcháním

22.

močový měchýř, pohlavní
orgány, koleno, vaječníky,
varlata
prostata, ischiadicus

potíže s močovým měchýřem, potíže s koleny,
změny na vaječnících a varlatech

23.
24.

dolní končetiny, kotníky,
chodidlo, prsty

25.

kyčelní kosti, zadek

ischias, bolesti v zádech, problémy
s močením, houser
nedostatek vitální energie v nohách, chabé
kotníky, otoky, slabost a křeče v dolních
končetinách
křížo - kyčelní potíže

26.

konečník, řiť

hemeroidy, bolest kostrče

ČÁST TŘETÍ
Využití duchovní léčivé síly,
vibrační léčivé energie stromů,
bylin, vůní, barev, včelích produktů
a minerálů k léčení.
Podstata a postup.
Po přečtení výše uvedených kapitol, které nám poodhalily zákonité děje lidského
podvědomí, vedoucím k nemocem těla, vstupujeme nyní na cestu, která nás vede
k nápravě v duši a k uzdravení. Popisovaná metoda léčení otevřením se duchovní
uzdravující energii Stvořitelově s použitím vibračního (vyzařujícího) působení dalších
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prostředků není v žádném rozporu s klasickou medicínskou léčbou a naopak
ji potencuje (činí úspěšnou). Lékaři léčí hmotné tělo často s velkou snahou a láskou,
bohužel jen v rovině hmotné. I to je cesta lásky Boží a buďme jim za to vděční.
Lidé a lidstvo však vstupují do takové fáze vývoje země, kdy tyto jednostranné
přístupy budou čím dále méně účinné. V budoucí éře bude úspěšná jen léčba, která
je zakotvena v Pravdě celá, tj. v poznání Vůle Jediného Živého - podstaty světa.
Nemoci budou muset být léčeny v rovině ducha, duše i těla, aby léčba byla úspěšná.
Jiný názor bude rychle sklízet svůj plod - neúspěch.
Základem nového přístupu k léčbě je náprava ducha - tj. zesouladění jeho činnosti
s tím, co konkrétní živá Boží Vůle od něho v dané situaci vyžaduje. Prostředkem jest
meditační modlitba. Začíná uvedením se do stavu absolutní pokory, tj. stavu bez pocitu
jakýchkoliv zásluh. Poté následuje prosba o poznání příčiny nemoci. Než se dostaví
světlo, poznání, trvá to často několik měsíců ! Jakmile je prohlédnuta příčina, přichází
prosba k Lásce Boží o odstranění vady. Nejúčinnější je přes absolutního léčitele - Ježíše
Krista ("o cokoliv požádáte Otce mým jménem, dá Vám") - viz kapitola 15. - Všechny
nevyjmenované nemoci - "akašický" záznam struktury duše Ježíše v okamžiku léčby
(v Kafkově terminologii záznam z protonace). Léčený položí ruku na tento záznam,
druhou ruku na symbolickou kresbu s příslušným syndromem a přeje si být zdráv,
prosí o zdraví, denně asi 10 -15 minut.
Podle velikosti otevření probíhá rychlost uzdravení, rovněž podle stavu nemoci.
U nemocí, jež nemají organický základ, pocítí dotyčný uzdravení již během oněch 1015 minut. Čím déle se nemoc vyvíjela, tím déle trvá i náprava - zpětné uzdravení
orgánu.
Kdo bude určitě uzdraven ? Ten, kdo v ruce, umístěné 10 cm nad obrázkem cítí teplo.
Teplo je výrazem pocitu přijímání živé síly, je průkazem, že dotyčný má v sobe lásku.
A jakou měrou měří, takovou je mu Otcem měřeno.
Kdo v ruce 10 cm nad obrázkem cítí mravenčení, energie života se v něm mísí
s energií smrti - nenávistným citem zakotveným v srdci {emocionálním těle). Ten
nechť nejprve udělá očistu srdce.
Kdo v ruce cítí chlad či jiné nepříjemné pocity, dostává z okolí více lásky než dává (jiní
na něj pracují, jinými je milován bez zpětného toku lásky - citu, sex bez lásky,
zakotvená hypnóza satanova, že chytrost je co nejméně dát a co nejvíce všeho využít
atd.). Energie z Prapodstaty mu říká: "Nejprve změň přístup a pak přijď !" Než
se může léčit, je nejprve třeba změnit pocit léčením duše.
Léčba je účinnější na všech kladně vyzařujících místech, tj. v kostelích, místech
zjevení, v duchovní společnosti a v neporušené přírodě.
K urychlení výsledku duchovní léčby je u každého obrázku uváděna doplňková přírodní
vibrační léčba bylinami, stromy, barvami, vůněmi, kameny a včelími produkty. Zcela
zkratkovitě je uváděna léčba stravou, protože na toto téma je k dispozici mnoho knih.
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Použití bylin.
Jsou uvedeny heslovitě a používají se ve formách a dávkách, udávaných v běžně
dostupné bylinkářské literatuře. Nejlepší je Maria Treben: "Léčení bylinami z Boží
zahrádky". Každou použitou bylinu postavit před používaný obrázek a poprosit o její
"otevření". Pak je její účinek takový, jak kdybyste ji dostali od dokonalého léčitele Ježíše.

Využití vibrační energie stromů.
Postavíme se pod strom, odpovídající dané chorobě, procítíme jej jako spolustvořeného
bratra, uvolníme svoje nitro a ponecháme jeho bioplasmu, která strom obklopuje,
působit na svoje bioplasmatické obaly. Několikrát provedeme ve skutečnosti, dále pak
stačí 1x denně živá představa, která na základě paměti podvědomí vybaví stejný
účinek. Občas opakujeme skutečné provedení. Netřeba zapomínat se Stvořitele ve
stromu zeptat, jestli je to teď vhodné – jako při kterémkoli úkonu v životě, aby byli
účinky pozitivní a účinné – a platné i po smrti.

Použití vůní.
I přes čich působí vibrace na naši duši (bioplasmatické obaly). Odpovídající vůni
si zakoupíme v prodejnách s aromaterapií a několikrát denně čicháme. Je-li vůně
nepříjemná, podvědomí ji odmítá a tudíž se k léčbě nehodí. Naopak velmi příjemná
vůně je pro naše podvědomí doplňující a tudíž léčivá.

Využití léčebného účinku barev.
Barvy v našem okolí mají vliv na naše podvědomí a duši, aniž si toho člověk je vědom.
Doporučenými barvami si má člověk vybavit svůj pokoj, pracoviště, šatník. Největší
vliv má barevný odstín spodního prádla.

Využití léčebného účinku včelích produktů.
Včelstvo je tvor v živočišné říši, který vytváří velmi silný bioplasmatický obal kolem
svého sídla - úlu. (Umožňuje návrat včel a včely jej cítí na několik set metrů, člověk
registruje asi na 30 metrů.) Voda ponechaná nejméně půl hodiny v blízkosti úlu,
protože jako jediná hmota má paměť, jej pohlcuje a mění své vlastnosti. (Chuť, způsob
mrznutí, má bioplazmatický náboj jako živé věci atd.) Získává charakter "živé" potravy
- princip syrové stravy a jejího léčebného účinku. Mezi včelaři se ujal název "včelí
voda". Získává se tak, že pramenitá voda nebo minerálka se umístí do blízkosti
včelstva (do půl metru), nejlépe s otevřeným uzávěrem. Doba expozice nejméně půl
hodiny, lépe do druhého dne. Pak se pije nebo používá k přípravě nápojů (kávy, čaje),
44

nejvýše mžikově zahřáté do varu. Po delším varu již vodu není možné odlišit
od obyčejné. "Náboj" vydrží nejméně týden.
Účinek včelí vody na člověka je zejména v odstraňování pocitu únavy u lidí žijících
v panelácích a mimo přírodu a příznivé působení na stav a vývoj většiny "civilizačních"
chorob. (Působení včelí vody na včelaře je méně znatelné, protože ten se
v bioplasmatickém náboji pohybuje sám). Působení bioplasmy včelstva na příznivý
vývoj nemocí člověka je podstatou odedávna pozorovaného léčebného účinku
včelařství. Její "vibraci" nesou všechny včelí produkty (kromě svého chemického
složení).
Příčinou léčebného účinku bioplasmy včelstva na duši člověka je „vibrace", ve které
se včelstvo zachvívá. Je to "vibrace" vegetariánství, života v kráse (květy), přírodních
vůních a vibracích oddanosti celku (nesobectví), neustálého pohybu, aktivity,
neustálého konstruktivního (pozitivního - láskou prostoupeného) jednání. Z hlediska
hodnot věčnosti ukazuje lidskému duchu hodnoty, které má na své úrovni rozvinout.
Proto byla u starých zasvěcenců posvátným zvířetem - tj. nesoucí prvky věčnosti
v sobě.
Poznámka - včelí med kromě vibrace včelstva "nese" s sebou i vibrace rostlin, z nichž
byl nasbírán. Proto med z uváděných stromů a bylin léčebně působící na tu kterou
nemoc má navíc i léčebnou hodnotu dané rostliny. Přiklad - lipový med - srdce,
borovicový med - plíce, infekční nemoci.

Léčivá síla kamenů.
Je známa od nepaměti a spočívá v tom, že každý krystal podle svého složení vytváří
kolem sebe jakési "pole", které může doplňovat kolem člověka určitou "vibraci", která
tělu chybí a je příčinou jeho onemocnění. Proto každý má „svůj" kámen, který
mu může doplnit karmický nedostatek anebo duševní nedostatek, který se podílí
na příčinách jeho choroby.
Více je o kamenech uvedeno v závěru této knihy v kapitole "Osobní energetické
přírodní zářiče".

Síla duchovních kreseb doporučovaných k léčení.
U každé nemoci uvedená kresba umožňuje působení autorů -léčitelů na dálku. Spirály
v různých částech těla naznačují u jednotlivých symptomů místa v duševním
a duchovním těle, která jsou nejvíce změněna u toho kterého symptomu. Vývod
od spirály směrem nahoru je mentální pokyn pro doplnění energie kladné z vyzařování
Stvořitelova, vývod od spirály dolů je mentální pokyn k odvodu nahromaděné negativní
energie, které se nemůže nemocný zbavit, do země - k rozbití přírodními silami.
Praktická provádění léčení.
1. Přečtu si knihu, abych získal celkový nadhled a pochopil podstatu účinku.

45

2. Otestuji svoje momentální duševní rozpoložení, svoji schopnost uskutečnit léčbu.
Provedu to tak, že nad akašický záznam Ježíšovy duše, asi 10cm, položím ruku.
V případě, že v ruce cítím jemné:
TEPLO - je moje duše otevřena k tomuto typu léčby, protože mám lásku v srdci. A kdo
lásku dává, tomu Stvořitel zaručuje sklizeň. (Asi 40% lidi).
MRAVENČENÍ - v srdeční čakře jsou kromě lásky zakotveny vibrace nenávisti. (Asi
10% lidí). Nejprve je třeba tyto odstranit následovně: ruku nad obrázkem podržet
s prosbou. "Bože, nechť ze mne odkmitají všechny energie nenávisti". Opakovat asi 10
- 30 minut. Po této době by se měl změnit pocit mravenčení v pocit tepla a může
se začít s léčbou.
CHLAD - láska v srdci se zastavila v důsledku životních okolnosti, které testovaný
považuje za nespravedlivé vůči sobě. Často partnerské selhání, nepohody s dětmi či
v zaměstnání. Test k Podstatě světa vypovídá dotyčnému: "Jak chceš sklízet moji lásku
(vyléčení), když sám lásku nedáváš těm, které Já miluji, tzn. nechávám žít ?" (Asi 10%
lidí). Náprava: přehodnotit své vztahy k okolí. Prosit o Boží pomoc při přehodnocení
tak, že poslední myšlenku před usnutím věnuji žádosti o tento přerod. Po nějaké době,
(často i několika měsíců), dojde ke zvratu a dotyčný pocítí teplo, to jest otevření
možnosti léčit se.
NECÍTÍ NIC - (asi 40% populace) zaznamená nižší míru citlivosti -jasnohmatnosti.
Do této skupiny zapadají zejména "pojídači prášků" a trvale medikovaní medikamenty,
podstatou jejichž účinku je otupení endoreceptorů. (Lidově řečeno -oblbováky). V této
skupině jsou předchozí tři skupiny obsaženy ve stejném poměru, pouze to necítí. Může
proto léčbu použít s tím, že asi u třetiny bude neúčinná.
3. Každý den, alespoň jednou denně na 10 minut, otevřu vibrační obrázek s příslušnou
chorobou, kterou chci ovlivnit, přečtu si několikrát text pod obrázkem, pocítím teplo
do ruky (rukou), zavřu oči a představím si, jak léčivá energie prostupuje do celého
těla. Po nějaké době cítím celé tělo prohřáté. Příslušná nemoc se pomalým, ale jistým
účinkem léčby (včetně léčby lékařské) léčí až k vymizení. S lékařskými postupy se tato
kniha nekříží, ale zesiluje je. Intenzita léčebného efektu je plně srovnatelná
s návštěvou dobrého léčitele -magnetizéra. Léčený ušetří cestu a náklady. Velikost
účinku se rovná velikosti otevření se, neboli velikosti víry. Neboť jakou měrou měří,
takovou je mu měřeno.
4. Použití dalších pomocných prostředků jako vůní, kamenů, barev, včelích produktů,
bylin, stromů je vhodné podle možností a jejich dostupnosti. Při použití kamenů
je nutné vzít na vědomí, že jejich síla se asi po třech dnech vyčerpává a je nutné
ji obnovovat pod tekoucí vodou a ozářením na slunci (asi hodinu), které je opět
nakmitá.
Smrt člověka.
Všechno hmotné je zatíženo nedokonalostí a v závislostí na čase podléhá neustálé
proměně. Tak i tělo člověka stárne, (v současné době mnohem rychleji než je nutné),
aby se v určitém okamžiku stalo neúnosným břemenem pro lidské vědomí. Přetrvávání
přežívání lidského vědomí (ducha v duši) v nezpůsobilém těle je v podstatě karmickým
trestem, postihující nejčastěji lidi, kteří podstatu svého bytí posunuli do hmoty, to jest
materialisty, "realisty" a „skeptiky".
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Odměnou duchovnímu člověku, {to je tomu, který využil života k poznání duchovní
dimenze neboli věčnosti), je nekřečovitá, tedy blažená smrt. Takový způsob smrti
se pozná i na tváři zemřelého, na jejím výrazu. Smrt každého člověka je jiná, přísně
individuální jeho vnitřní duchovní úrovni. Obrazy různých průběhů smrti zachycujeme
automatickou kresbou pro vytvoření si lepší představy různosti smrti a tím ztrátu
strachu ze smrti. (Viz obr. 29 - 32).
Nyní se však zastavme u procesu oddělení duše od těla. Autor níže popíše vlastní
zážitek - vizi, kterou prožil při prožívání fenoménu OBE, tzv. pocitu existence mimo
tělo:
První prožitek:
Z bezvědomí spánku jsem se probudil do nepředstavitelně nepříjemného stavu
stlačení, opuštění, prázdnoty, nevíry v nic. Při plném vědomí jsem tak nepředstavitelně
zoufalý pocit nikdy nezažil a kdo jej přímo nezažije ve stejné situaci, neumí si jej ani
představit. Těžce jsem se z něj modlitbou zotavoval a získal jsem dojem, jakoby
se mne dotkl satan. Vzpomněl jsem si na Ježíšova slova na kříži: "Bože můj, proč jsi
mne opustit", nebo na zápisek Terezie z Lisieux o tom, jak k ní na smrtelné posteli
několikrát přistoupil satan. Přemýšlel jsem, čím jsem k takovému prožitku zavdal
příčinu, ale nic jsem nenalezl. K obrovskému překvapení se druhý den děj opakoval
s tím, že jsem se náhle viděl, jak jsem stlačený v tmavé trubici, která se však na obou
koncích trychtýřovitě rozšiřovala do světla. Na obou koncích bylo světlo, svět a život,
byly tam bytosti. Pouze v té trubici byla tma, osamění, zle, úzko. Ráno jsem o tom
přemýšlel, ale opět jsem nedošel k závěru.
K mému úžasu se třetí den celý děj opakoval. Pochopil jsem, že je mi něco sdělováno a
já to nechápu.
Pak mi blesklo hlavou: vždyť to je proces vycházení z těla ! Na jednom konci je světlo
a život na tomto světě, na druhém je život na onom světě, v astrální dimenzi !
O správnosti tohoto výkladu jsem se začal radit se svými přáteli, popisoval jsem jej
na přednáškách a on se rok neopakoval.
Druhý zážitek:
Rok po prvním zážitku jsem náhle prožil opakování. Opět jsem se viděl v tmavé trubici,
avšak negativita zážitku byla slabá. Druhý den se situace opakovala. Uvědomil jsem si,
že první pochopení nebylo úplné.
A tu mi to došlo. Člověk na tomto světě, v této dimenzi bytí, to jest na jedné straně
oné světlé nálevky, onoho východu z trubice, cítí stálé společenství živých lidí, rodiny,
společenství. Na druhé straně východu z trubice je přivítán a cítí společenství mrtvých,
kteří jsou vývojově na stejné úrovni. Ale při průchodu onou trubicí z jednoho světa
na druhý je sám. Tam má možnost na něj doléhat vyzařování toho, pro kterého
je typické, že je sám, Lucifera. A to je síla ! To je zkouška ! A pochopil jsem, že je
nesmírně významné, přímo dar, když u vycházejících z těla, to jest umírajících, jsou
živí příbuzní, děti, členové společenství, drží jej za ruku a těší jej. I církve se modlí jen
za živé a mrtvé - na umírající si nikdo nevzpomene a to je chyba ! To se musí v době
nastávající, v království Ducha změnit !
Ihned jsem se napojil na dálku na právě umírající, těšil je, hladil. Pak jsem usnul.
A stalo se něco překvapujícího ! Opět jsem se ocitl v oné trubici, ale tentokrát skrze
ní procházel a mne obaloval takový, jako by z mlhy utkaný bílý závoj, v jehož zajetí
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jsem cítil nevýslovnou slast, klid, pocit dítěte v náručí matky. Bylo to krásné. Od té
doby se již nic neopakovalo. Všechny vize jsem si vyložil tak, že mám za úlohu
upozornit, že je třeba být s umírajícími, modlit se za ně ! Oni všechno vnímají více,
než si dovedeme představit, a nesmírně jim tím pomáháme. A že tento poznatek mám
sdělovat ostatním, což tímto činím.
A nyní k vlastnímu pozorování úmrtí různých lidí prostřednictvím automatické kresby.
Prvním rysem, kterého jsme si všimli, byla rozdílnost. Smrt každého člověka byla jinak
zobrazena, jakoby jiná pravidla řídila děje. A tu z počtu pozorování vyvstávalo klíčové
pravidlo: To, co si člověk o smrti myslí, co si myslí o smyslu bytí, o spravedlnosti,
o Bohu, tím si sám stanoví děje smrti a bytí po smrti. Nepředstavitelně dokonalá
spravedlnost Podstaty světa: Každému dá to, k čemu dospěje, co si myslí že je, čím
žije jeho duše ! Co si kdo o životě po smrti představuje, to ho v určitých mezích
"na druhé straně" čeká. Oněmi mezemi je nepředstavitelná milost Boží z hlediska
věčnosti !
A tak jsme si vytvořili takový desetistupňový "žebřík" do nebe a
do rozkladu, nahoru a dolů, takovou hrubou stupnici, která by měla zhruba podchytit
duchovní vývoj člověka.
Ve stavu plus 10 je uvažována duše člověka, hodná ráje, schopná okamžitě přestoupit
do duchovní dimenze bytí, do věčnosti. V této hodnotě byl nalezen jedině Ježíš.
Nejvyšší hodnotou u lidí, které jsme testovali, dosahovali Jan Křtitel a Jan Evangelista,
a to plus 6. Hodnoty apoštolů se pohybovaly mezi plus 4 až 6. Hodnota plus 3
u současných lidí je naprostá výjimka. Tzv. hodní lidé mají hodnotu kolem plus 1, malí
"lumpíci" minus 1. Ve společnosti více "proslulí" lumpíci kolem minus 3, velcí darebáci
kolem minus 7, arcizločinci Hitler a Berija až k minus 10.
Ti, kteří za života dosáhnou hodnotu více než plus 4, se již nemusí narodit a svůj vývoj
do ráje dokončují v příznivějších podmínkách "onoho světa", kterým církev říká očistec.
Ti, kteří zemřou v minus 3 a více, se narodí s karmou na těle viditelnou, to jest jako
mrzáci. Např. karma minus 7 je mongolismus.
Ze všeho popsaného a níže nakresleného jasně vyplývá, že nikdo neunikne následkům
svých činů a následkům svého způsobu myšlení. Je to ono Ježíšovo: "Jakým metrem
měříte, takovým vám bude měřeno !" (Ne vždy lidmi, ale určitě Podstatou světa).
Po promeditování výše uvedeného a nakresleného automatickou kresbou, která
se vyjadřuje v symbolech, musí každému prosvitnout, jak veliké jsou satanské lži, že
„dobro se nevyplácí", že „po smrti nic není", že „žádná spravedlnost není", že „lump
s rychlou smrtí je na tom stejně jako spravedlivý". Pravda s velkým Pé je však jiná,
než ji sdělují "chytrosti" tohoto světa, totiž jednostranný způsob nazírání, který se však
ve smrti šeredně vymstí svým nositelům.
Stav energií čaker duše minutu po smrti u člověka ve stupni plus čtyři
duchovního rozvoje. (Jen ojediněle se vyskytující vysoký duch).
Hlavní energie člověka byla soustředěna v horních čakrách, jen zbytek tří dolních čaker
odchází do země. Duše je přímo v kontaktu se dvěma anděly, kteří ji budou provázet
záhrobím do duchovní (věčné) dimenze. Tato duše se již nemusí narodit.
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Stav energií čaker duše minutu po smrti u člověka ve stupni plus jedna
duchovního rozvoje (tzv. dobrý neduchovní člověk).
Energie dolních čaker se rozpadá a odchází do země, energie horních čaker se spojuje
a je v přímém kontaktu se dvěma duchy (zemřelí příbuzní), kteří se ujmou duše
a odvedou ji do záhrobí. Tato duše se vzhledem k stupni duchovního vývoje po čase
znovu inkarnuje.
Stav energií čaker duše minutu po smrti u člověka ve stupni minus jedna
duchovního rozvoje (jeden schod do rozkladu, tzv. těžký hmoťák, dle sebe
charakter).
Roztřesený obal signalizuje velké vnitřní pohnutí zemřelého, otřásání všech jeho
představ o bytí, jeho kontakt s doprovodnými duchy je prakticky nulový, protože
si celý život vsugerovával, že po smrti nic není. Po dobu mezidobí mezí inkarnacemi
bude ponořen v zoufalé prázdnotě.
Stav energií čaker duše minutu po smrti u člověka ve stupni minus tři
duchovního rozvoje (tři schody do rozkladu, tzv. velký darebák).
Tento člověk vkládal celou svoji životni energii do hmotných čaker a ty se nyní
rozpadají. V konfrontaci s Pravdou se ovšem rozpadají i představy, které si vytvořil
jako svoji pravdu o duchovních úrovních, takže nyní nic nemá. (Neshromažďoval
poklady na nebesích, neboť v ně nevěřil). Jeho duše je prázdnota a on se prázdnotou
stává. V nic věřil a ničím se stal. Stal se tím, čím před narozením, neboli tuto inkarnaci
promrhal. Po době prázdnoty dostane opět šanci znovunarozením, ale s karmickou
zátěží.

ČÁST ČTVRTÁ.
Cesty individuálního přístupu.
1. Osobní energetické přírodní zářiče.
V této knize jsou k jednotlivým onemocněním uvedeny vybrané kameny, stromy
a vůně. Tento výběr je více méně obecný a vychází z typů vibrací jednotlivých zářičů.
Každý člověk má však jiné vyzařování aury. Během řady let praxe jsme si ověřili, že je
pro každého lepší užívat individuálně vybraných kamenů a ostatních přírodních zářičů
než se řídit všeobecným statistickým přehledem.
Cesty k individuálnímu určení osobních zářičů mohou být rozlišné. V této kapitole vám
předkládáme určení osobních přírodních zářičů pomocí automatické kresby. Tuto formu
výběru máme ověřenou již mnohaletou praxí s velmi dobrými výsledky. Je však nutné
si uvědomit, že užívání přírodních zářičů není samospasitelné a mělo by být jen jedním
z mnoha kamínků zapadajícím do mozaiky komplexního léčení.
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Kameny.
Umění léčit nemoci vzácnými minerály je známé od pradávna. Podle staroindických véd
jsou krystaly minerálů kondenzátory kosmické a přírodní energie. Nejmenší částice
krystalů ve své atomární struktuře působí jako tvarové zářiče, nebo též transformátory
či ladičky. Krystaly vydávají a převádí zářivou energii do nemocné tkáně. V kladném
případě, je-li vybrán správný kámen a vibrace minerálů jsou přesně naladěné
na energetickou poruchu, se v nemocné tkáni obnoví vibrací minerálů energetické pole
poškozené tkáně a tím nastává její léčení. Je-li vybrán k léčení nevhodný kámen, jeho
vibrace nemocnou tkáň dráždí nebo zeslabují.
Většina lidí se při výběru kamenů řídí svými pocity - pak tento kámen nazýváme
"pocitový". Z hlediska léčení nemá prakticky žádný význam. Doplňuje v těle určitý
pocit a může jich být více.
K přesnému určení léčivých účinků kamenů a ostatních přírodních látek nestačí tedy
komerčně vypracovaný statistický přehled nebo náhodně vybraný vzácný kámen podle
zvěrokruhu.
Každý člověk má své tři základní kameny:
1. VESMÍRNÝ kámen souvisí se jménem a datem narození. Otevírá tělo nejvyšším
vibracím přicházejícím z Prapodstaty. Jeho vibrace ovlivňují duševní tělo a chrání před
průnikem negativních astrálních sil. Vesmírný kámen má každý člověk jen jeden
(ve výjimečných případech dva), a po celý život se nemění.
2. ASTRÁLNÍ kámen vyrovnává energetické poruchy aury a čaker a dopňuje vibrace
středních hodnot. Tento kámen se může během života jedince měnit, souvisí to však
s výraznou změnou v jeho duchovním životě.
3. ŽIVOTNÍ kámen doplňuje vibrace nejnižších hodnot a přímo působí na poruchy
fyzického těla a mění se podle stavu organismu. Jeho účinnost je nutné ověřit
po každém vážnějším onemocnění.
Negativní energie z kamenů odstraňujeme alespoň 2x týdně pod tekoucí vodou.
Jestliže je kámen negativní energií přesycen, může i prasknout. Je vhodné kameny
nechat čas od času vystavit slunečnímu záření pro posílení jejich účinků.
Velikost kamenů neovlivňuje nijak zásadně léčebný charakter vibrací. Některé kameny
mají ve své struktuře přírodní prasklinky (růženín, fluorit, citrín, atd), které jejich
působení neovlivňují.
Kameny doporučujeme nosit každý den přímo na těle nebo v obalu z přírodních látek.
Mohou být všechny pohromadě, neboť každý z kamenů působí v jiné úrovni
a navzájem se tedy nijak neruší.
Výjimečně se může stát, že zvlášť citlivý člověk pocítí první účinky kamenů spíše
dráždivě a po odstranění kamenů mu tyto pocity ihned zmizí. V žádném případě nejde
o rušivé vibrace námi zvolených nevhodných kamenů, ale jde o první reakci organismu
na uvolňování zablokované energie v akupunkturních drahách a energetických
centrech astrálního těla. V tomto případě doporučujeme zpočátku kratší dobu nošení
kamenů a jejich každodenní oplachování.

50

Stromy a vůně.
O tom, že se dá čerpat energie ze stromů, byla publikována již řada informací.
Na základě výsledků naší práce se i zde přikláníme k individuálnímu výběru těchto
zářičů než výběru podle statistických přehledů.
Čerpání energie ze stromu je snadné - člověk se ke stromu postaví, obejme jej
a mentálně jej poprosí o předání energie. Každý strom předá člověku určité
množství energie a nikdy nemůže uškodit, (pokud však není součástí při odčiňování
jeho karmy v rostlinné říši).
Obdobné skutečnosti jako u stromů platí i u vůní. Vibrace vůní přenášené na člověka
působí přímo na duševní tělo člověka.
Strom a vůně se u člověka mohou měnit, a to v závislosti na jeho duchovním
a duševním vývoji a okamžitém fyzickém stavu.
Výživové elementy.
Výživové elementy neplní pouze funkci dodání potřebných prvků do výživy, tzn.
nepůsobí jen vnitřně, ale působí také jako energetické zářiče, které ovlivňují
energetická centra čaker astrálního těla člověka. Výživové elementy se mění ze všech
určovaných zářičů nejčastěji, a to v závislosti na okamžité potřebě a stavu organismu.
Při určování výživových elementů vycházíme z výrobků finské firmy Hankintatukku Oy.
Není však vždy nutné shánět tyto přímo určené výživové preparáty, ale spíše
se zaměřit na skladbu prvků, které obsahují.
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