
Jednou mně pozvali na konzultaci k jednomu penzistovi
domů. Po mrtvici mu zůstala ochrnutá levá
strana těla. Po kontaktu s jeho podvědomím vyšlo najevo,
že příčina jeho mrtvice a ochrnutí spočívá v jeho
nespokojenosti s vlastním životem, s osudy jeho dětí,
s režimem a vládou a vůbec v nespokojenosti se vším.
V jeho podvědomí se nahromadila agrese vůči okolnímu
světu, vůči lidem, vůči manželce, a dokonce vůči sobě
samému. Jeho nenávist a nedostatek lásky a životní radosti
ho dovedly až na pokraj smrti.
Snažíte se uniknout odpovědnosti, nějaké situaci,
nebo nějakému člověku? Cítíte se neschopni něco zásadního
změnit? Potom se snadno můžete stát obětí
paralýzy. Další příčinou může být hluboce zakořeněný
až paralyzující strach a děs.
Mrtvice často vzniká jako následek podvědomého
snažení sjednotit rodinu. Stává se, že jakmile rodinné
rozepře dosáhly svého vrcholu a všechny možnosti
usmíření byly podle názoru našeho podvědomí vyčerpány,
tak naše podvědomí donutí krev (symbolizující
radost a lásku), aby se vlila do těch mozkových
center, které jsou odpovědné za rodinný soulad.
Sergej a Jelena prožili v manželství pět let. V šestém
roce začaly jejich rozepře a jejich vztahy se zhoršily.
Jelena začala vytýkat muži kdeco, Sergej se začal
doma objevovat stále častěji opilý. Jednoho dne Jelena
vzala svou dcerku s sebou a odešla bydlet k rodičům.
O několik dní za ni přišla tchýně se zprávou, že Sergej
je v nemocnici s mrtvicí. „Zajdi za ním, prosím. Nikoho
nechce vidět krom tebe.“ Jelena do nemocnice zašla a
začala se o muže zajímat a starat. Sergej se uzdravoval.
Po jeho propuštění z nemocnice se pár zase dal
dohromady a začali spolu zase žít jako rodina.
Pojďme se společně zamyslet, proč je rekonvalescence
po mrtvici tak nesnesitelně dlouhá a těžká.
Člověk se znovu učí pohybovat se, reagovat na podněty,
jedním slovem znova fungovat. Ještě před onemocněním
se takový člověk odsoudil k nečinnosti
a strnulosti a jeho mozková příhoda byla jen logickým
vyústěním jeho vztahu k sobě i druhým. Při rekonvalescenci
musí začít úplně znova. Musí se učit
znova od začátku fungovat.
Před nedávnem jsem ve své ordinaci léčil případ
částečného ochrnutí lícního nervu. Postiženým byl
muž vyššího věku. Od jeho podvědomí jsem se dozvěděl,
že paralýzu způsobila jeho nechuť a neschopnost
vyjadřovat své emoce a city. Tlumil v sobě celý
život hněv a nedokázal projevit lásku. To dohromady
vystupňovalo silné vnitřní napětí. Spolu s odstraněním
podvědomých blokád jsem mu naordinoval homeopatika
a za domácí úkol zadal trénovat správné
sebevyjadřování, aby dokázal nahlas projevovat své



emoce a city ve stoje před zrcadlem a pak před svými
nejbližšími. Aby svůj vztek i lásku dokázal vyjadřovat
přímo a nedržel nic v sobě.
Jakékoliv ochrnutí je vždy důkazem potřeby našeho
podvědomí žít a myslet jinak než dosud.

Závratě a ztráta rovnováhy
Točí se vám hlava? Máte závratě? Příčinu hledejte
ve svých mimovolných, roztěkaných a neklidných
myšlenkách. Chybí vám koncentrace, soustředění. Nejste
schopni se se sami vypořádat se svými problémy.
„Hlava mi jde kolem z těch starostí,“ to jste už určitě
někdy pronesli, stejně jako jedna z mých pacientek,
která si stěžovala na to, že se jí často točí hlava.
Přelétavost od jednoho cíle ke druhému vás také
může přivést k točení hlavy. Nemáte v životě pevný cíl?
Zamyslete, proč jste na tomto světě. Jaký je váš hlavní
životní cíl a jaký cíl máte nejblíže? Ve vašem životě
postrádáte disciplinovanost. Pořádek v životě vám dodá
sebedůvěru a umožní se pevně postavit na nohy.
Jeden z mých pacientů začal trpět závratěmi po rozchodu
s manželkou poté, co se dozvěděla, že on má ještě
jinou ženu, a nabídla mu rozvod. Na jedné straně manželka,
dítě – a na straně druhé milenka. Nemohl se odhodlat
ke správnému rozhodnutí.
Samostatnou kapitolou jsou závratě způsobené
nenadálým životním úspěchem.

Obrna (poliomyelitis)
K této nemoci může vést snaha někoho zastavit a pocit
vlastní bezmocnosti to učinit. Jako u paralýzy i zde
může být spouštěčem nemoci žárlivost.
V ordinaci mám celkem mladého chlapce, 28 let,
který trpí následky obrny. Příčinou jeho obtíží je právě
žárlivost.
„Pane doktore, tak silně jsem žárlil na svou ženu,
že vždycky potom, co odjela navštívit svou matku do
sousední vesnice, jsem zažíval šílená muka. Přemýšlel
jsem o tom, že by bylo lepší, kdyby zemřela nebo
kdyby se jí něco stalo, aby ta moje muka skončila.
Někdy se mi povedlo ty své pocity ovládnout, jindy
jsem pil, abych zapomněl, a někdy jsem se vydal do
vesnice jen tak rozbít někomu hubu kvůli nějaké staré
urážce. Teď už nejsem schopen ničeho, a dokonce je
ze mě impotent.“
Pro tohoto muže byla nemoc poslední záchranou.

PSYCHICKÉ PROBLÉMY
Epilepsie, křeče, spasmy
Všechno výše uvedené je následkem silného psychického
napětí, které vzniká panickým podvědomým
strachem, maniodepresí, pocitem vnitřního boje protikladů,



nutkáním k násilí a zločinu. Takový člověk se
tak vzruší svými myšlenkami, že tělo chvílemi odmítá
mu naslouchat a začne se bezděčně samovolně pohybovat.
Při záchvatu křečí člověk dokonce pozbývá úplně
nebo částečně vědomí. Právě toto nám dokazuje, že
příčiny nemoci jsou skryty v podvědomí.
Zjistil jsem, že pacienti náchylní ke křečím mají
ve svém podvědomí velký agresivní potenciál vůči
světu a lidem. Taková agrese může mít formu nenávisti,
pohrdání nebo žárlivosti.
Jedna sedmnáctiletá dívka se u mě léčila z epilepsie.
Záchvaty se u ní objevily brzo po začátku menstruace.
Klasická medicína se pravou příčinou nemoci
nezabývala a svedla vše na předčasné dospívání.
Ztráty vědomí při záchvatech nebyly dlouhé, epileptický
syndrom nebyl příliš výrazný, přesto ale dívčiny
potíže naháněly rodičům strach. Medikace proběhla,
ovšem pacientka po čase odmítla léky užívat. Podle
svých vlastních slov: „Potom, co jsem je začala brát,
jsem pocítila jakési blíže neurčené změny ve své psychice.“
Zahájil jsem tedy pátrání po pravých příčinách
jejích záchvatů v jejím podvědomí. Ukázalo se, že
skrývá ve svém nitru silnou agresi vůči svým rodičům
a vůči mužům obecně. Tyto agresivní programy nepracovaly,
dokud byla ještě dítě, a začaly fungovat,
až přišla doba jejího pohlavního dospívání. Po dvou
společných sezeních epileptické záchvaty ustoupily.
Za rok a půl jsem ji uviděl ve své ordinaci znovu.
„Pane doktore, mohu potvrdit, že rok a půl jsem
žádný záchvat nedostala, žila jsem si skvěle, dokončila
jsem školu s vyznamenáním. Co mě velmi znepokojilo
je, že nějaký čas na sobě cítím, že se moje vědomí
jakoby odpojuje. Stalo se to zatím jen jedinkrát na
malý okamžik. Záchvat to nebyl. Ale radši jsem přišla,
abyste mi poradil, co s tím.“
„Možná mi to radši řeknete sama,“ navrhuji. „Vždyť
jste se za našich společných sezení mnohému naučila.“
„Ano, myslím, že vím, v čem by to mohlo být,“ řekne
tiše dívka.
„Přála jsem si začít studovat univerzitu v jiném
městě, jenže rodiče trvali na tom, abych zůstala doma.
A od té doby u nás začaly konflikty. Už vím, že je to
v tom, že se u mne objevily staré myšlenky.“
Kdysi dávno na začátku své odborné praxe jsem
byl svědkem toho, jak se jeden lidový léčitel snažil
zbavit epilepsie jednoho mladého chlapce. Posadil
chlapce do středu kruhu a začal recitovat modlitby.
Chlapcem to začalo kroutit a vytrhávalo ho to z kruhu
ven. Léčitel chodil dokola v kruhu a stále předčítal
modlitby, mladík se krčil ve středu kruhu a očekával,
co se stane. Pohled to byl skutečně dramatický.
Nakonec se léčitel zastavil, vztáhl ruku nahoru a zakřičel:



„Odstup, satane!“ Mladík skrčený v kruhu
ani nemohl hlesnout, jen tiše zašeptal: „Neodejdu.“
Léčitel znova začal recitovat modlitby a chodit v kruhu
kolem dokola se zapálenou svící. Na konci rituálu
znova vykřikl tatáž slova. Chlapec řekl totéž, ale
mnohem slaběji než předtím. A všechno začalo znova.
Potom, co to celé divadlo proběhlo třikrát, chlapec
se vyčerpáním zhroutil na podlahu a usnul. Celkem
dlouho spal a pak odešel domů. Záchvaty se už
u něho nikdy neobjevily. Byl jsem v rozpacích. Silný
léčitel, říkal jsem si tehdy. Kéž bych to uměl také tak!
Jako Ježíš Kristus, když vyháněl běsy.
Rozhodl jsem se tehdy sledovat, co se s tím chlapcem
bude dít dále. Asi půl roku se cítil dobře, záchvaty
se nedostavovaly. Ale potom se jednoho dne objevil
v ordinaci. Záchvaty se objevily znova a byly ještě silnější
než dříve. Léčitel znova opakoval svou terapii,
ta pomohla, ale už jen na kratší dobu, vlastně jen na
jeden den, a potom se záchvaty dostavovaly znova.
Potom už ani modlitby nepomáhaly. Rodiče chlapce
byli nuceni obrátit se na oficiální medicínu, ačkoliv si
byli vědomi toho, že léky pravou příčinu onemocnění
nevyléčí. Tehdy jsem se rozhodl odhalit pravou příčinu
nemoci toho chlapce. A byl jsem si jist, že ji najdu
v duši toho chlapce. Vnitřní čistota – to je základ zdraví.
Co se dělo s tím chlapcem dále? Prošli jsme několik
seancí a prohledali jsme jeho naprogramované
podvědomí. Zjistili jsme, že jeho nemoc způsobuje
skrytá nenávist k okolnímu světu. S pomocí homeopatik
se mi podařilo jeho stav výrazně zlepšit a později
jsem se s ním už nesetkal.
Epilepsie se velmi často projevuje poprvé ve věku
pohlavního dospívání. Nemoc spouštějí negativní
programy v podvědomí společně s tím, jak roste
vnitřní napětí v organismu mladého člověka.
Vyšetřoval jsem patnáctiletou dívku, která za mnou
přijela se svou matkou ze vzdálené oblasti. Před třemi
lety u ní poprvé propukl epileptický záchvat, se
ztrátou vědomí a třesem. Později se záchvaty opakovaly,
lékaři nasadili medikaci.
„Má vaše dcera měsíčky?“ ptám se matky.

* * *

Celý vesmír je ukryt ve mně.
On i já jsme jedno.
Žiji ve světě v jednotě se sebou samým
i celým vesmírem.
Vesmír se o mne stará vždy, všude a ve všem.
Tento svět mě miluje.


