
Diagnostika karmy 1

OD AUTORA

Než  přistoupíte  ke  čtení  této  knihy,  
vážený čtenáři, zkontrolujte si stav svých  
pocitů. Důrazně nedoporučuji číst knihu  
s  vědomím  křivdy,  podráždění  nebo 
jiných  záporných  emocí  ve  vztahu  ke  
komukoli.

Před vámi totiž neleží obyčejná nová kniha na téma, které dnes zajímá leckoho, ale v podstatě 
výklad  originální  koncepce  chápání  zákonů  duchovního  světa,  který  je  hybatelem  světa 
materiálního, analýza možnosti vstupu do světa bioenergetiky.
Hlavním  smyslem  knihy  je  rozšířit  porozumění  okolnímu  světu,  odhalení  a  studium 
mechanismů, které tento svět řídí, a rovněž výklad pravidel vstupu do bioenergetiky, protože 
chceme-li  člověka  zdokonalit,  musíme  začínat  pojmenováním  světa,  věděním  o  jeho 
zákonitostech a uvědoměním si faktu, že jsme součástí jednotného systému kosmu.
Dnešní lidstvo se velmi vzdálilo svým prapůvodním duchovním zdrojům, proto se podobá 
lodi s rozhádanou posádkou, bez kapitána, s dírami ve dně a s porouchanými motory. Někteří 
členové posádky jsou si toho již vědomi, objevily se první výzvy ke všeobecnému usmíření a 
k opravám lodi. Největší svízel je ale v tom – a to nikdo netuší‚ že koráb míří rovnou na 
útesy, a dokonce ani zprovoznění motoru, které nebude provázeno změnou kursu, loď ani její 
posádku nezachrání.
Lidstvo totiž stojí před nebezpečím mnohem závažnějším, než je nebezpečí jaderné, a to – 
před  rozpadem  lidského  ducha.  Nejstrašnější  ztráty  jsou  vždy  ty,  které  nepozorujeme, 
necítíme, protože smrt zpočátku přichází na úrovni bioenergetického pole, a teprve pak na 
úrovni těla. V této chvíli se zmíněný proces blíží ke kritické hranici, protože to, co je dnes 
naším  duchem,  bude  již  zítra  a  pozítří  tělem našich  dětí  a  vnuků.  To  znamená,  že  čím 
postiženější je náš duch dnes, tím postiženější bude zdraví – a to jak duchovní, tak fyzické – 
našich potomků.
Informace, které jsem shromáždil při zkoumání struktur biopole pozemského lidstva, jsou víc 
než závažné.
Duchovní potenciál, který nahromadili svatí, proroci či zakladatelé světových náboženství, je 
dnes  již  téměř  vyčerpán,  a  nerozvinuté  strategické  myšlení  se  stává  velkým nebezpečím. 
Obrovské  možnosti  bioenergetiky  se  zatím  bohužel  nesoustřeďují  na  pochopení  okolního 
světa či na předvídání příštích problémů a snaze jim předcházet, ale na řešení primitivních, 
jepičích  úkolů.  Lidstvo  se přiblížilo  k oné  hranici,  za  níž  je  buď duchovní  obroda,  nebo 
záhuba. Klíčem ke spáse je osobní duchovní hledání každého člověka, uvědomění si toho, 
nakolik je každý z nás odpovědný za osudy lidí a život vesmíru.
Představte si takovýto obraz: člověka, který si přeje stát se řidičem automobilu,  se posadí 
dovnitř, zavážou mu oči, vtisknou mu do rukou volant, ukážou mu, kde se šlape na plyn a tím 
je  výuka  řízení  skončena.  Zhruba  taková  je  úroveň  našich  dnešních  znalostí  v  oblasti 
bioenergetiky, které lze získat ve velmi krátkém časovém úseku za ne právě malé peníze v 



četných  školách  pro  psychotroniky.  Tyto  školy  se  jedna  od  druhé  liší  jen  "značkou 
automobilu" a "výkonností motoru". Jenže začínat bychom měli studiem pravidel silničního 
provozu a konstrukce automobilu.
Bez pochopení okolního světa a sebe sama, bez seriózní přípravy mohou být následky vstupu 
do bioenergetiky nebezpečnější  než řízení  auta  se zavázanýma očima.  Proto je tato kniha 
věnována pravidlům chování ve sféře ducha.
A ještě jedno upozornění. Abych čtenáři  základní téma otevřel lépe a úplněji,  jsem nucen 
poskytnout i část informací, které se týkají techniky vstupu do struktur pole. Neradím však 
nikomu, kdo si tyto stránky přečte, aby se vzápětí pokoušel mě beze zbytku napodobit. Je to 
nebezpečné nejen pro člověka, který se lehkomyslně snaží zopakovat mé zkušenosti, ale i pro 
jeho příbuzné. Věnovat se něčemu podobnému může jen velmi omezený okruh lidí, kteří mají 
jisté předpoklady a prošli důkladnou přípravou.
Poznámka poslední:  mnozí  čtenáři  se  v knize  setkají  s  velmi  nečekanými  a  pro ně zcela 
novými informacemi, které budou připomínat scény ze světa sci-fi.
Jsem však badatel, a i kdyby se nám všem zdály uvedené závěry a fakta co nejfantastičtější, je 
to naše dnešní skutečnost, mnohokrát prověřená a potvrzená výsledky mé práce.
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Úvod
   

     Úspěchy oficiální medicíny jsou v současné době nesporné. Jedním z jejích hlavních úkolů 
je objevení nemoci v co nejčasnějším stadiu, což umožňuje lidi léčit mnohem efektivněji než 
dosud. Problémem medicíny však stejně jako dřív zůstává schopnost porozumět tomu, co je to 
nemoc, jaké jsou její příčiny a co je třeba podniknout pro to, aby nepropukla. Značný krok 
kupředu medicína učinila v okamžiku, kdy lékaři pochopili, že léčit jednotlivý orgán není 
příliš perspektivní, protože choroba se zmocňuje celého organismu, a je tedy třeba léčit tělo 
jako celek. V souvislosti s tím vzrostl zájem o východní medicínu, která se odjakživa 
orientovala právě na organismus jako celek. Lékaři se setkali s takovými pojmy jako 
energetický poledník či kanál. Představa o organismu nejen jako o fyzické, ale i energetické 
soustavě se postupně začala stávat součástí výbavy každého lékaře.
     Podle východní medicíny je člověk především soustavou energetickou, která vstupuje do
interakce s celým světem. Další vývoj oficiální zdravovědy vedl k poznání, že podstatou
onemocnění je snížená imunita a že dokonce i onkologické choroby bývají způsobovány 
poruchami imunitního systému. Imunitní soustava souvisí s energetikou organismu a je na ní 
závislá. Diagnostika energetické soustavy a její ovlivňování jsou v moderní medicíně velmi 
perspektivními oblastmi. Jsou tu však i jiné faktory, na nichž je fyzický stav organismu 
závislý.
     Avicenna před mnoha staletími uskutečnil zajímavý pokus: do určité vzdálenosti od vlka 
umístil ovci. Zvíře do tří dnů uhynulo, i když bylo naprosto zdravé. Názorně se tak ukazuje, 
že to, čemu říkáme vědomí či psychika, může stav organismu do značné míry ovlivňovat, ba 
určovat. Pastevci ve střední Asii užívali následující léčebné metody: když ovce porodila mrtvé 
mládě, nedokázala vstát a nic nepomáhalo; když jí však namísto mrtvého jehněte dali živé 
mládě jiné matky, začala ho okamžitě krmit a starat se o něj, a tudíž se nakonec uzdravovala. 
Což znamená, že fenomén zvaný psychika dokáže pomoci i tam, kde jsou všechny léky světa 
bezmocné. U člověka, jehož psychická úroveň je neporovnatelně vyšší než psychika zvířete, 
je také tento efekt mnohonásobně silnější. Bez znalosti zákonů existence lidské psychiky by 



harmonický rozvoj medicíny nebyl možný. Důležitou etapu na cestě k poznání, jak lidská 
psychika souvisí s naším zdravím, se podařilo urazit díky pokusům Mesmera a Freuda. Podle 
Mesmera se ukazuje, že zdraví člověka do značné míry ovlivňují nejen výrazné, intenzivní 
zážitky a stresy, ale i podněty téměř bezvýznamné. Je velice důležité pochopit, jak hluboko do 
lidské psychiky pronikají. Tyto hlubinné vlivy totiž podstatně ovlivňují lidské zdraví. 
Sigmund Freud zase dospěl k objevu, jímž propojil psychologii a medicínu. Dokázal, že
hlubinné podvědomé struktury fungují podle vlastních zákonitostí, a že stres, jímž jsme 
jednou prošli, nikdy nemizí, že zůstává a po čase může vyvolat nemoc.
     Své výzkumy v oblasti bioenergetiky jsem zahájil asi před patnácti lety. Původní orientace 
byla následující: nemocný orgán můžeme ovlivňovat nejen léky či fyzioterapeutickými 
prostředky, ale také energeticky – tím, že energetické proudy usměrňujeme vůlí. 
V osmdesátých letech se v senzibilním léčitelství, které procházelo stejnými etapami jako 
oficiální medicína, přišlo na to, že léčebnému vlivu je třeba podrobovat celý organismus. A 
ještě něco: čím dříve se provedla energetická korekce, tím snazší bylo nemoc potlačit. V roce 
1986 jsem podnikl pokus o včasnou diagnostiku nemoci tím, že jsem zkoumal energetický 
stav organismu. Ukázalo se, že analýza energoinformačních polí pomáhá onemocnění 
zaznamenat daleko dříve, než to dokáže i ta nejmodernější diagnostická aparatura. To 
znamená, že pro další rozvoj včasné diagnostiky je třeba uplatňovat metody, určující 
energoinformační stav organismu. Soustavným úsilím, zaměřeným právě tímto směrem, jsem 
dosahoval přesné a včasné diagnostiky choroby, protože jsem pronikal k jemnějším vrstvám 
energetických struktur informačního pole.
     V roce 1990 jsem dospěl ke zcela nové úrovni výzkumů a objevil jsem
v energoinformačních strukturách obklopujících člověka specifické deformace pole, které 
vedly k chorobám a zdravotním poruchám. Jejich odstraňování energetickou cestou přinášelo 
pozoruhodný léčebný efekt. Později se ukázalo, že struktura lidského pole je konstruována 
podstatně složitěji a že právě energoinformační struktury pole určují zdravotní stav 
organismu, tedy že nemoc propuká na energoinformační úrovni pole. Ve svých výzkumech 
jsem pokračoval a zjistil jsem zajímavou zákonitost: při ovlivňování struktur pole se mění 
nejen fyzický stav člověka, ale i jeho emoce, charakter a zážitky – prostě to, čemu říkáme 
osud. To znamená, že na úrovni pole fyzický, emocionální a psychický stav člověka 
představuje jediný celek, v němž jedno souvisí s druhým. To vysvětluje, proč psychické a 
emoční otřesy mohou mít tak silný vliv na fyzický stav našeho těla. Znamená to, že při léčení 
neovlivňujeme jen tělo, ale do jisté míry i pocity a psychiku člověka. Tím spíš platí tento 
vztah obráceně. Když ovlivňujeme intelekt, psychiku a pocity člověka, ovlivňujeme i jeho 
fyzický stav.
     V roce 1991 se mi podařilo dospět k objevu, jehož smysl a význam je takovýto: rodiče, 
děti a vnuci představují na energoinformační úrovni jednotný celek. Psychika, emoce a 
chování rodičů se přenáší na psychiku, emoce a fyzický stav dětí. To znamená, že měníme-li 
psychiku rodičů, můžeme změnit i fyzický stav dětí.
     Provedené výzkumy ukázaly, že základním zdrojem informace není genetický kód. 
Přinejmenším stejně velká úloha v tomto procesu připadá energoinformačním procesům pole.
Vycházíme-li tedy z tohoto předpokladu, můžeme hovořit o genotypu pole, který je 
objemnější než fyzický, způsobuje dědění emocí, charakteru, a dokonce náhledu na svět. To 
umožnilo zjistit příčinnou souvislost mezi pedagogikou, psychologií, psychiatrií, fyziologií a 
dalšími vědami, zkoumajícími člověka.
     V podstatě se povedlo odhalit mechanismus karmy, o němž se zmiňovaly nejrůznější 
zdroje, ale který se doposud nikomu reálně prozkoumat nepodařilo. Díky mnohaletým 
výzkumům, potvrzeným léčebnou praxí, se postupně vykrystalizoval mechanismus spojující 
myšlenky, emoce a, chování člověka s jeho chorobami a chorobami jeho dětí. Člověk totiž 
nemá jen fyzickou schránku, ale i schránku pole. Zatímco pro fyzickou schránku jsou 
rozhodující prostorové charakteristiky, schránka pole je určována dimenzemi času. Fyzické 



tělo je zasazeno do prostoru, kdežto pole existuje v čase. Když konáme nějaké činy, když 
realizujeme myšlenky a emoce ve fyzické rovině, ovlivňujeme i své časové tělo. Jednoduše 
řečeno: svým chováním a svými pocity určujeme svou budoucnost. Názor člověka na svět a 
jeho emoce ovlivňují jeho časové tělo výrazněji než fyzické úkony a činy. V tom spočívá 
mechanismus karmy, jehož přibližný popis lze najít ve stovkách knih. Budeme-li vycházet z 
právě uvedených předpokladů, pak má formování skutečného vnímání světa a emocí pro 
přežití člověka a rozvoj lidstva podstatně větší význam než veškeré úspěchy moderní 
medicíny. Tyto výzkumy umožňují sjednocovat vědomosti o člověku v jednotnou soustavu a 
zároveň tak rozmnožují a objasňují perspektivy budoucnosti.
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                                           Žárlivost

     Informace, které sděluji v této knize svým čtenářům, poskytuji prakticky každému 
pacientovi. Setrvačnost duše je nezměrně větší než setrvačnost našeho vědomí. K tomu, 
abychom duši správně orientovali, musíme vynaložit dlouhodobé, trýznivé úsilí. Čím 
srozumitelněji a důkladněji stav věcí analyzuji, tím snáz se pacient vzchopí.
     Přišel jsem k nemocnému, který byl chorobou nadlouho upoután na lůžko. Šlo o těžký úraz
mozku. V poslední době zažil hodně hádek se ženou, často se cítil ukřivděný a žárlil. A  
jelikož žárlivost je vlastně nenávist, dochází k blokaci hlavy –  k úrazům, mrtvícím, 
roztroušené skleróze, ztrátě sluchu či zraku, zánětům nosohltanu a nádorovým onemocněním.
     "Vaše problémy způsobila žárlivost a agrese. Základem každé žárlivosti je snaha povýšit
milovaného člověka nad Boha, proto vám ubližovali, hádali se s vámi a rozcházeli ti nejbližší 
lidé. Vy jste ale nebyl ochoten se s tím smířit a hromadil jste v sobě agresi, která se dříve či 
později musela proměnit v nemoc. Teď si ale poslechněte to hlavní. Té agrese máte v sobě 
zatím asi jen pětinu, ale ve vašem případě se hromadila mnohem rychleji než u jiných lidí. 
Důvodem je vaše nezměrná pýcha, jejímž zdrojem je přílišné lnutí vaší duše k moudrosti. 
Zuby nehty se držíte moudrosti a odsuzujete šéfy své organizace za nepromyšlené jednání. 
Představte si celou situaci jako člun, plující říčním proudem nad kameny. Ty kameny jsou 
symbolem peněz, hmotných statků a životního úspěchu. Když v člověku není mnoho pýchy, 
kameny buší do dna člunu slabě a agrese téměř nevzniká, ani nemoc nemusí přijít. Čím větší 
je však pýcha, tím silnější je tlak srážející nás k Zemi, vrstva vody se ztenčuje a kameny dno 
nakonec prorazí.
     V posledních dvou letech značně zesílily vaše výhrady k okolí, především k vašim 
nadřízeným, které vytrvale odsuzujete a hněváte se na ně za jejich nemoudré chování. Vaše 
pýcha se rozrůstá obrovskou rychlostí. Proto se také tak nápadně posílilo vaše nutkání 
přiblížit se k rodině a milovanému člověku. Abyste dostal možnost přežít, vaše žena vám 
musela ubližovat a hádat se s vámi. To byla ta nejšetrnější varianta, jak vás vrátit zpět k 
normálu. Vy jste se ale s touto variantou nedokázal vyrovnat. To znamená, že musela přijít 
těžká nemoc nebo úraz.
     "Ano," přikývl ustaraně pacient. "To, co říkáte, vypadá velmi pravděpodobně."
     Soustředěně se zamyslel a pak se mě zeptal:
     "Takže pokud se chci vyléčit, musím celý svůj dosavadní život vrátit a vše, co se v něm 
událo, považovat za boží danost? Prosím, to udělat mohu. Jediné, co nechápu, je to, jak se 
budu chovat v práci. To se mám na tu tupohlavost a idiotství jen tak koukat a nic proti ní 
nepodnikat?"



     "Vy se neustále snažíte pracovat podle stejného režimu, ale pokaždé je to jedna ze dvou 
krajností. Místo toho ale musíte situaci kontrolovat. Toho dosahujeme tím, že ji navenek 
nepřijímáme a bojujeme s ní, až si ji nakonec podrobíme. Uvnitř ji však musíme bezezbytku 
přijmout. Navenek se stýkáte s lidmi, kdežto ve svém nitru s Bohem. Když to, co děláte 
navenek, přenesete dovnitř, stává se z toho pravý opak. Zatímco vnější konflikt se situací a 
snaha přizpůsobit ji svým představám vám dává zdraví, jakmile vstoupí do vašeho nitra, 
přináší nemoc. Dřív člověk víceméně dodržoval harmonii, protože byl od dětství vychováván 
podle duchovního a božského principu, tedy k absenci nenávisti, agrese a k přijetí všeho 
existujícího jakožto rozumného. Když dítě postupně dorůstalo a život ho posouval k opaku, 
dávno zformované jádro světla a klidu v duši agresi dovnitř nevpouštělo. Byla to taková 
živelná dialektika. Zatímco dnes je to koncepce, ale přistoupit na ni je velmi složité.

     Vědci už nejednou zkoumali, co se odehrává, když do kontaktu přicházejí dvě civilizace, 
dva národy, dva kmeny. Ukázalo se, že nejrychlejší je vzájemná výměna pracovních nástrojů,
výrobních postupů a předmětů každodenní potřeby. Mnohem pomalejší a nesnadnější je 
výměna zvyklostí a tradic. Úplně nejtěžší je pak výměna konfesí, náboženských systémů. 
Věroučný světový názor je nejvyšším stupněm abstrakce od vší pozemskosti, protože se 
pohybuje ve vrstvách ducha, rozprostírajícího se v celém vesmíru. Jeho hmota i setrvačnost je 
tedy obrovská. Říkám to proto, abyste pochopil, že budete muset přebudovávat hlubinné 
hladiny duchovního vnímání světa, což bude probíhat pomalu a ztěžka. Ale jedině takový 
přístup vám umožní, abyste problémy jen neodložil na později, ale úplně se jich zbavil."

     Moji pacienti při sezení často říkají:
     "Teď se přece chovám správně, tak proč jsem nemocný?"
     A já odpovídám:
     "Představte si, že kapitán zaoceánského parníku usnul a loď celou hodinu směřovala 
přímo na útesy. Pak se vzbudil, promnul si oči a povídá: ‚Těch posledních pět minut se 
chovám naprosto normálně, takže by všechno mělo být v pořádku. Chcete-li se zbavit agrese 
vůči lidem, musíte pochopit, že v jemných hladinách jsme si všichni naprosto rovni, že tu 
nejsou ani mudrci, ani pitomci, že nejsou lotři a svatí, že nejsou bohatí a chudí. Rozdíly 
panují jen v nejvyšších vrstvách, a ty sinusovitě kolísají. Komunistická ideologie se snažila 
lidem vnutit lásku ke všemu jak uvnitř, tak mimo nás, ale ta láska se proměnila v nenávist. 
Lidé za nic nemohou, nedokonalá idea a nedokončená koncepce přinášejí tisíckrát víc 
mrtvých než obyčejná ničemnost. Nedokonalá koncepce, to je výraz nedostatečně rozvinutého 
ducha. A tak pokud lidstvo v nejbližší době nenastolí přísnou prioritu duchovních hodnot v 
ekonomice, politice, vědě, umění, pedagogice, medicíně a dalších oborech lidské činnosti, 
budou se rozbíhat stále mohutnější mechanismy donucovací povahy."
 
     A pokračoval jsem v rozmluvě se svým pacientem.
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Čím dokonalejší je systém, tím silnější je jeho snaha izolovat se od světa a 
orientovat se výhradně na sebe. To znamená, že současná dokonalost v sobě 
nese zároveň své vlastní popření, protože v tom spočívá její jediná záruka 
přežití.
V poslední době jsem si začal všímat, že se všechny problémy snažím vyřešit 
pouze metodou duchovní očisty. Teoreticky mám určitě pravdu, ale ne vždy je 
dost času k tomu, abych se stihl duchovně očistit také já sám. A na tomto poli 
musíme volit správné kroky.
Jeden pacient mi vyprávěl takovýto příběh:
Jeho známá začala trpět vřídky v ústní dutině a žádné léky jí nepomáhaly. 
Obešla všechny nejlepší moskevské lékaře, avšak bez výsledku. Obrátila se i na 
zahraniční kapacity, ale výsledek byl týž. Pak se svěřila do rukou senzibilů. 
Došlo k jistému zlepšení, jenže už zakrátko se vše vrátilo do starých kolejí. 
Všechny pokusy o léčbu byly neúspěšné. Po čase se náhodou s někým o své 
problémy podělila a ten jen tak letmo prohodil:
"Máš v ústech kovové zubní korunky. Ty se okysličují a způsobují vřídky."
Nechala si tedy korunky vyměnit –  a problém úplně zmizel.
S jiným zajímavým případem jsem se setkal já osobně. O pomoc mě požádal 
majitel jedné menší firmy.
"Četl jsem vaši knihu," řekl mi, "a můžu vás ujistit, že na penězích nelpím. 
Svým pracovníkům dokonce vyplácím víc, než si reálně vydělají, a prostředky 
na vlastní zdraví také nešetřím. Jenže poslední dobou mě neustále pronásleduje 
pocit jakéhosi trvalého nezdaru."
"Máte velmi dobrou intuici," odpověděl jsem mu. "Jedinou utkvělostí, kterou 
jsem u vás zatím zaznamenal, je přílišné lpění na harmonickém životě rodiny. 
Proto se k nepříjemnostem, které
nějak souvisejí s osudem, stavíte se značným odporem. A tento program pak 
přechází na vaše podřízené." Podíval jsem se na pole pracovníků firmy a zjistil 
jsem u nich podobné deformace. Případ byl naprosto jasný a banální a já ho 
poměrně rychle pustil z hlavy. Za nějaký čas jsem se však s majitelem firmy 
setkal znovu.
"Víte," řekl mi, "moji zaměstnanci se najednou jeden přes druhého potýkají s 
různými trampotami. Potřeboval bych zjistit, co se to děje. A sám u sebe jsem 
zaznamenal nepochopitelnou agresi vůči svým lidem."
Zkontroloval jsem tedy nejdřív pole všech zaměstnanců, kteří se pohybovali v 
jeho blízkosti, a zaznamenal silnou agresi. Jejím základem bylo přílišné lpění na 
životním úspěchu a opovržlivý vztah k ostatním lidem. V rovině pole bylo vidět, 
jak jejich duše okorávají. Tento proces souvisel ve své podstatě přímo s jejich 
šéfem. To znamená, že v něm vzrostla agrese, způsobená nějakými starostmi. 
Ihned jsem ho tedy diagnostikoval a ke svému velkému překvapení jsem nikde 
žádnou agresi nezaznamenal. To by znamenalo, že jeho duševní dispozice na 
stavu věcí žádnou vinu nenese. Asi tak hodinu jsem s ním rozmlouval a horečně 
se snažil vypátrat příčinu jeho potíží.



Narazil jsem na dvě až tři varianty možných problémů, ale ty s aktuální situací 
nijak nesouvisely, to mi bylo jasné. V duchu jsem probíral desítky vlastních 
variant najednou, ale pokaždé jsem si připadal, jako bych na konci svých úvah 
vždy jen narazil na zeď. Když se všechny mé myšlenkové stereotypy zhroutily a 
přestaly fungovat, v hlavě se mi rozhostilo prázdno. Řešení pak přišlo nečekaně 
a vskutku elegantně.
"Demoralizujete své pracovníky příliš vysokými platy." Podnikatel zkoprněl:
"Jak tomu mám rozumět?"
"Když člověk dělá chyby a nedočká se za ně trestu, prudce vzrůstá jeho lpění na 
životním úspěchu. A jeho duše začíná být pyšná a agresivní. Když člověk 
dostává vysoký plat s vědomím, ze si ho neodpracoval, a přitom ještě vidí, že 
lidé v jeho okolí berou za stejnou práci mnohem méně, zvyšuje to jeho závislost 
na životním úspěchu. V takové situaci je dost těžké zůstat vnitřně vyrovnaný. 
Pro lidi tvůrčí to bývá snazší. Jen výkonná sila si s takovýmto stavem věcí 
naopak poradit neumí," zdůraznil jsem podnikateli. "Chcete pro své lidi jen to 
nejlepší. Ve vašem chápání je to absence trestu v případě provinění a vysoké 
mzdy. Vy jste tak vytvořil pro své podřízené mimořádný duchovní i fyzický 
luxus. A tím je stále silněji orientujete na materiální zdar a stabilitu.
Proto chtějí-li přežít, musejí tuto stabilitu neustále bořit. V normální situaci by 
měli mařit vaše podnikatelské snahy, tedy zdroj nebezpečí, ale vy máte naštěstí 
pronikavou intuici a mohutnou vnitřní energetiku. Proto se spíš hroutí osudy 
vašich zaměstnanců než vaše podnikání.
Podívejte se – u jednoho z vašich lidí je smrt již na dosah, a druhý má v poli 
také její znamení.
Pokud ale zemřou, trestu se dočkáte vy. Dřív si mnozí rodiče mysleli, že 
smyslem výchovy je vytvořit pro dítě skleníkové prostředí a neustále mu 
poskytovat mravní ponaučení. Jenže mravní ponaučení dítě nikdy nevnímalo a 
chování a činy rodičů v tomto případě nejsou vlastně důležité.
Hlavní je, že rodič dítě vede a vychovává  – že je to vnitřní stav jeho duše. 
Pedagogika vychází na jedné straně z rodičovské lásky k dítěti a na straně druhé 
z vědomí těch situací, s nimiž se dítě v životě setká, a také ze snahy ho v těchto 
okamžicích podpořit. Jestliže rodič dítě za přestupek přísně potrestá, a bude mu 
tak zároveň demonstrovat svou lásku, bude to mnohem lepší než přání nepůsobit 
mu fyzickou ani duševní bolest. Dobrota bez disciplíny není o nic méně 
nebezpečná než násilí a krutost."

Zavolala mi jedna pacientka, jinak moje stará známá. Když jí kdysi 
diagnostikovali rakovinu ledvin a navrhli jednu vyoperovat, měli jsme spolu 
vážnou rozmluvu.
"Kdybyste tu druhou ledvinu měla v energeticky lepším stavu, pak by operace 
měla smysl. Její energetika je však natolik porušená, že operace sotva pomůže."
Lékaři pak diagnózu nepotvrdili. Pravidelně jsem si s tou paní telefonoval. Bylo 
to v době, kdy jsem se již věnoval vyloženě koncepčním otázkám: neřešil jsem 
tedy jednotlivé, konkrétní zdravotní problémy, ale zabýval se rozborem různých 



typických i netypických situací. Té ženě najednou nepochopitelně vyskočila 
teplota, přičemž až na čtyřicítku. Zaznamenal jsem lpění na duchovnosti a 
životním úspěchu.
"Přehodnoťte znovu všechny situace, kdy jste vůči někomu či něčemu měla 
nějaké výhrady.
A zítra mi zavolejte."
Druhý den zavolala a já zjistil, že se vůbec nic nezměnilo. Znovu jsem tedy 
prohlédl její pole a pokračoval v komentáři:
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Na jaře roku 1996, poté, co vyšla má třetí kniha, jsem si řekl, že soustava je v 
zásadě dokončena. Stále častěji jsem se setkával s lidmi, kteří prohlašovali, že 
přečtení mých tří knih změnilo jejich povahu i náhled na svět. Když čtenář 
pozorně analyzoval vše, co se praví v mých knihách, jeho potíže mizely. Pravda, 
nastaly i situace, kdy mé znalosti, zkušenosti a intuice byly vůči nemoci 
bezmocné. V takových okamžicích jsem se jen stěží bránil touze zanechat všech 
výzkumů a věnovat se něčemu jinému.
Častější však byly případy přímo zázračného uzdravení. A to mě nutilo jít dál. 
Nesmírně důležitý byl pro mě fakt, že obrovské množství informací se mi 
podařilo zhustit do několika prostých a srozumitelných pravd. Názory na moje  
knihy se však diametrálně lišily. Jedni říkali, že soustava je příliš triviální. Jiní 
zase, že je zbytečně komplikovaná a nesrozumitelná. Jedni tvrdili, že nejsilnější 
účinek má první kniha. "Nejpůsobivější je třetí kniha," říkali jiní. "Nejsilnější 
účinek má ale přece jen druhá kniha," soudili další a snášeli pro toto své tvrzení 
pádné argumenty.
A tehdy jsem pochopil, že lidé vnímají informace každý jinak a že na každého 
kniha účinkuje po svém. O tom, že kniha má skutečně vliv, jsem se přesvědčil 
na vlastní kůži, když jsem pročítal první dokončený rukopis.
Už po pár stránkách jsem v jemné hladině znenadání pocítil tak mohutný úder, 
že křehká skořápka mého pole se začala rozpadat na kousky.
Potom začal tělesnou schránku plynule opouštět i kokon struktury mého pole. 
Mnozí jasnovidci si již povšimli, že když odchází aura, člověk za nějaký čas 
umírá. Pochopil jsem, že věc je vážná, a pokusil se odhalit zdroj tohoto útoku.
Výsledek byl vskutku nečekaný. Tímto zdrojem byl můj vlastní rukopis.
Poprvé v životě jsem četl text, který měl na mě energetický vliv – rychlost 
proměny informací v energii byla mimořádně vysoká. Představil jsem si, co by 
to mohlo udělat s mými čtenáři a až jsem se z toho zachvěl. Dospěl jsem k 
závěru, že pod  vnější vrstvou informací obsažených v knize se skrývalo 
mnohem rozsáhlejší vnitřní pozadí. Když bylo toto pozadí disharmonické, 



informace vyložené v knize do vědomí čtenáře nepronikaly. Prováděli jsme 
zajímavé pokusy. Dával jsem "pokusné osobě" 2-3 stránky rukopisu a požádal ji, 
aby si je přečetla a sdělila mi svůj názor na jejich obsah.
"Nezlob se," říkal mi oslovený, "ale to se nedá číst. Ten text je příliš 
komplikovaný, nesrozumitelný – nepochopil jsem prakticky vůbec nic."
Zkoumal jsem hlubinné pozadí v jemné hladině a skrze modlitby a pokání jsem 
likvidoval agresivní programy, zkrátka jsem text energeticky vyčistil.
O dva dny později jsem týž text bez sebemenších viditelných změn dal svému 
známému přečíst ještě jednou. Četl a nešetřil nadšenou chválou:
"Hned je vidět, jak to někdo dobře zredigoval. Teď se to čte báječně a člověku je 
okamžitě všechno jasné."

Pochopil jsem, že nejpodstatnější v každém textu je hlubinný, informačně 
pocitový kanál. Jak ve výtvarném umění, tak v poezii či v hudbě je estetickým i 
faktickým základem to, co nezbadatelně spočívá za textem, tónem či výtvarnou 
formou. Hlubinnost vnějškově téměř identických textů může být velmi různá. 
Přitom se takový text dá zdokonalovat téměř donekonečna. Čím víc je v 
informaci lásky, tím vyšší je její hutnost a tím univerzálnější má vliv. Ukazuje 
se, že nedokážeme-li vnímat pocitově, pak nefunguje ani vnímání intelektuální. 
Hloubka pocitového vnímání je dána množstvím lásky k Bohu, nahromaděné v 
naší duši.

Mnozí z těch, kteří si přečetli druhou knihu, mi říkali, že je schopna dohnat 
člověka k zoufalství.
Za sebemenší poklesek přichází trest – za hříchy rodičů, dědů a babiček 
neznámo proč pykají jejich vnoučata. Vzniká tak vědomí naprosté 
bezvýchodnosti. Snažil jsem se je uklidnit. Přestože jsou informace v knihách  
maximálně zpracované, je to přece jen reportáž o mé cestě za poznáním světa a 
zákonů, které tento svět řídí. "Za agresivní myšlenky člověk nemusí platit," 
vysvětloval jsem svým pacientům, "pokud nejsou podpořeny také agresivními 
pocity, pak se do našeho nitra nedostanou. Když člověk navenek rámusí, křičí a 
bouří se, ale v nitru si uchovává lásku, na jeho zdraví to rozhodně žádný 
negativní vliv mít nebude."
Ale uvažujme dál. Negativní emoce a činy našich předků vstupují do našeho 
pole a zůstávají tam v tom případě, jestliže jsou identické s naší duchovní 
konstrukcí – například: pokud jsem ani v minulých životech nebyl žárlivec, 
žárlivost mých rodičů do hlubin mé vlastní duše neproniká. Když jsem v životě 
správně orientován, pak i povrchová špína, kterou zdědím po předcích, 
jednoduše zmizí. Osobní karma odpovídá karmě rodičovské, a pokud jsem ve 
třech minulých životech lidmi opovrhoval a považoval se za moudřejšího než 
ostatní, pak v tomto životě dostanu stejného otce, dědu i pradědu. Proto když 
člověk na sobě začne pracovat a obrací se k Bohu, dá se předpokládat, že 
rodinnou karmu nemá a že je vybaven jen karmou osobní. Čím silnější je jeho 
směřování k Bohu a lásce, tím méně je závislý na energetice okolního světa, na 



negativní zkušenosti svých předků i vlastní zkušenosti z minulých životů. Když 
jsem psal třetí knihu, občas jsem zápolil s okamžiky naprosté bezradnosti. 
Stačilo odstranit lpění na jedné lidské hodnotě, a hned se objevovalo lpění další. 
Ten proces mi připadal nekonečný. Proto jsem se snažil maximálně zobecnit 
pojem "lidské hodnoty". V zásadě nakonec zůstaly dva kardinální pojmy –  
žárlivost a pýcha.
Jedna skupina nemocí a pohrom souvisela s tématem mezilidských vztahů, 
kdežto jiná zase s fenoménem schopností, intelektu a dokonalosti.
Žárlivost přinášela jeden typ nemocí, pýcha typ jiný, kdežto kombinace 
žárlivosti s pýchou zpravidla plodila onemocnění velmi těžká a většinou 
nevyléčitelná.

Vzpomínám si, jak ke mně na seanci přišla jakási žena a řekla: "Já už zase 
chodím i mluvím!"
"Jak tomu mám rozumět?" podivil jsem se. "Copak vy jste nemohla chodit a 
mluvit?"
Vtom už mi ale její tvář začala připadat známá, nemohl jsem si však 
vzpomenout, kde jsem ji viděl.
"Dnes jsem u vás už potřetí," usmála se žena. "Na první seanci mě k vám 
manžel přinesl v náručí. Nemohla jsem ani chodit, ani mluvit, a lékaři mou 
chorobu považovali za nevyléčitelnou.
Svaly postupně atrofovaly. To nejdřív přestanete chodit, potom mluvit a 
nakonec i dýchat.
Věhlasný profesor chirurgie mi řekl, že mě operovat nebude: stejně bys mi 
umřela na stole, řekl jen, na přežití nemáš ani desetiprocentní šanci. Zkrátka a 
dobře mě pustili zemřít domů. A vy jste mi pak vysvětlil, že se mě zmocňuje 
žárlivost a pýcha zároveň. Do té doby jsem si vůbec nedokázala představit, v 
čem spočívá smysl života, proč žiju a jak se musím chovat, abych byla šťastná. 
Když jsem přehodnotila svůj život, mnohé jsem pochopila. A čím vřelejší byla 
má duše, tím rychleji nemoc odcházela. Pro mě byla láska k Bohu odjakživa 
abstraktním pojmem. Kdežto dnes ji prostě cítím."
Setkání s takovým pacientem mi vždycky udělá radost.

V poslední době...
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Před napsáním každé knihy onemocním. Tenká tkáň mého osudu se trhá a rozlézá. Život 
se stává zcela nepředvídatelným. Začínám být nervózní a podrážděný. Potom náhle nastupuje 
klid. A žádné ztráty, neúspěchy a překvapení se mě už nedotýkají. Teď tomu rozumím, je to 
nutné. Čím je hustota informací uvedených v knize větší, tím silněji působí na čtenáře a tím 



větší je moje zodpovědnost, bude-li tento vliv nesprávný. Kvalita informací se projevuje tím, 
do jaké míry jsem blíže lásce k Bohu, a nakolik nelpím na jakýchkoliv lidských hodnotách, 
zvláště těch duchovních. Láska nesmí přirůstat nejenom k penězům, ale ani k ideálům. Čím je 
utrpení člověka v době neštěstí či nemoci silnější, a čím méně se snaží na nich být závislý, při 
čemž se upíná k Bohu a zachovává a umocňuje lásku k Němu, tím čistší se stává jeho duše. 
Každý z nás v určité fázi prochází touto cestou. A čistota duše se tady neurčuje tak množstvím 
a silou utrpení, jako soustředěním na Boží lásku a míru směřování k ní.

Postupně,  jak jdu dál,  objem informací  narůstá.  Jejich hustota  se  také zvětšuje.  A za 
podobnými frázemi se skrývá stále větší smysl. To umožňuje člověku, který knihu přečetl, 
aby se silněji změnil. Často se mě ptají: jak dlouho vydrží pozitivní změny po setkání se mnou 
nebo po přečtení mých knih. „Mění-li se váš charakter – nemoc ustupuje, – říkám. Čím budou 
proměny charakteru hlubší, tím budete zdravější.“

Kniha  má  název  „Odpovědi  na  otázky“,  ale  mnozí  z vás  pravděpodobně  neobdrží 
odpovědi na to, co je znepokojuje. Bylo by dobré, kdyby čtenáři pochopili, že to hlavní není 
konkrétní otázka a konkrétní odpověď. Cesta k uzdravení – to je cesta k Bohu. A tady jsou 
pocity důležitější než myšlenky. Když se člověk nesoustředí na vnímání správné cesty, ale na 
uspokojení svého vědomí, efekt může být opačný.

V knize jsou otázky, které se opakují. Odpovídal jsem na otázky, jež mi poslali diváci, 
kteří seděli v sále. V první řadě odpovídám konkrétně tomu člověku, který lístek s dotazem 
napsal. Deset lidí mi pošle stejnou otázku a já jim dám deset formálně různých odpovědí, 
protože když odpovídám, orientuji se v první řadě na toho, kdo se ptá, a ne na samotnou 
otázku. Myslím si, že to pomůže lépe pochopit smysl toho, co vykládám. 

                                                         * * *

Neštěstí, smůla a nemoci pronásledují celý náš rod. V rodinách není láska ani 
klid. S čím bych nezačala – nic se prostě nedaří, nebo to nedotáhnu do konce. 
Snažila jsem se přivydělat si (chudoba tíží) – ale všude jen samá lež a podvod. 
V práci propouštějí, sotva se držím. Nedávno našla moje matka ve vlastním 
polštáři prokletý předmět. Vyhodila jsem ho podle magického rituálu. 
Odpouštím tomu člověku, který to udělal, a prosím o odpuštění u Boha a lidí za 
zlo, které jsem kdy lidem způsobila.
Pomozte navrátit zdraví, klid a štěstí všem mým blízkým. 

Kdysi, po prozkoumání struktury energetického pole autorky vzkazu, bych řekl, že nad rodem 
visí prokletí. Povím vám, jak to vidím teď.

Diagnostika karmy 6

ÚVOD

Když jsem v roce 1997 dokončil čtvrtou knihu, byl jsem přesvědčen, že proces popisu 
lidských hodnot je dovršen. Nakolik se orientuji ve všem, co je nazýváno lidským štěstím, 
natolik snadněji mohu určit, co jsem začal zbožňovat, na čem jsem závislý, a poté se 
závislosti zbavit. Má klasifikace byla zcela dokončena. To znamená, že další připoutanosti již 
nebudou. Znamená to, že je možné vyléčit sebe i své děti, tj. že karmické zkoumání jsem 
mohl ukončit. Na to, aby se mohl každý pacient uzdravit, je potřeba jen podrobněji zkoumat, 



co pacientovi brání zbavit se nějaké závislosti, a najít účinnější prostředek vlivu na změnu 
charakteru.

Teorie  byla  dokončena,  zbývala  praxe.  Nějak  jsem  trochu  ochladl  k celému  tomuto 
tématu. Za prvé, vše bylo již jasné, za druhé, nikdy jsem si nemyslel, že proces myšlení může 
vyvolávat nechuť a fyzickou bolest. Chtěl jsem cítit, opět se vrátit k malířství. Potom jsem se 
chtěl zabývat problémem stárnutí.

Za ta léta má práce na sobě změnila mnohé v mém charakteru a zdraví. Ale k žádnému 
omlazení  přitom nedošlo,  spíše  naopak.  Čím více  jsem se  soustřeďoval  na  myšlenky,  na 
chápání a zobecnění, tím bolestivě jsem prožíval jakýkoliv stres a tím aktivněji se zapojovaly 
procesy stárnutí. Rozhodl jsem se opustit zkoumání a léčení a zcela se věnovat sobě, protože 
dříve jsem na to neměl čas. Celý řetězec lidských hodnot byl soustředěn na několik článků. 
První článek – to jsou hodnoty materiálního rázu. Tam je vše jasné. Potom následovaly vrstvy 
duchovních hodnot. Všechny duchovní hodnoty se rozdělovaly jakoby na dvě větve. Jedna 
vrstva  –  to  jsou  vztahy.  Závislost  na  nich  způsobovala  žárlivost.  Z druhé  strany  byly 
schopnost a intelekt. Závislost na nich způsobovala pýchu. Jeden pacient přicházel se zřetelně 
vyjádřenou závislostí na duchovní úrovni a to se týkalo tématu vztahů. Vysvětloval jsem mu, 
jak se zbavit této závislosti. Prostě je potřeba si najít jiný opěrný bod. Moderní psychologie 
vyzývá člověka, aby rozvíjel své zájmy. Pak krach v jedné oblasti není snášen tak bolestivě a 
člověk přenáší své zájmy do jiné oblasti. 

Ale toto schéma funguje jen na povrchní úrovni. V případě křivd, hádek, nevěr. Ale když 
se  věc  týká  velkých  otřesů,  např.  smrti  milovaného  člověka,  pak  ti  již  zmiňovaní 
psychologové a psychoterapeuti  to sami nedokážou překonat. A jen obracení se k Bohu je 
vyvádí z beznadějné slepé uličky. A čím silnější je v nás potřeba lásky Božské, tím méně jsme 
závislí  na  lásce  lidské.  A  její  narušení  nebo  destabilizace  se  nestanou  tragédií.  Z mého 
pohledu má člověk jen dvě hlavní funkce – rozmnožování a udržování. Toto téma je spjato se 
vztahy.  A  rozvíjet  sebe,  své  možnosti,  řízení  okolního  světa  –  to  je  téma  schopností  a 
intelektu. Bez toho nemůžeme žít. Ale když se to stává samoúčelem, vzniká nejprve závislost, 
potom  agrese  a  potom  rozpad.  Tudíž  lidské  hodnoty  jsou  souhrnem  materiálního  a 
duchovního.  

Potřeboval jsem dosáhnout co nejrychlejšího osvobození od materiálních a duchovních 
hodnot.  Čím silněji  jsem se na to soustředil,  tím silněji se zrychloval čas a v určité etapě 
zrychlení jsem uviděl, jak jedna závislost přetéká v jinou. A člověk, zvnějšku zacyklený na 
penězích, materialista a pragmatik, se stává takovým proto, že je uvnitř strašný idealista. A 
další zesílení závislosti na duchovních momentech je pro něj smrtelně nebezpečné. Potom se 
ukázalo, že člověk, který se vypořádal se žárlivostí, podvědomě nepřenáší bod opory na lásku 
k Bohu, ale na schopnosti a intelekt. A namísto zmizelé žárlivosti se objevuje skutečná pýcha. 
V jistý okamžik jsem pochopil, že kromě těchto stupňů, vrstev lidského, existují vrstvy ještě 
rozsáhlejší  a  hlubinnější.  Nakonec  jsem  dospěl  k takové  kategorii,  jako  jsou  ideály, 
duchovnost, šlechetnost. To byla mnohem tenčí a rozsáhlejší vrstva. Ležela v základu vztahů 
a  schopností.  Závislost  na  této  vrstvě  vedla  k závislosti  na  vztazích  nebo  schopnostech. 
Jestliže  byla  velmi  silná,  pak  žárlivost  a  pýcha  propukaly  v člověku  zároveň.  Téma 
duchovnosti, šlechetnosti, ideálů a nadějí bylo zároveň tématem kontaktu s budoucností. Čím 
má člověk vyšší duchovní úroveň, čím je vznešenější a šlechetnější, tím více sní, tím více se u 
něj rozvíjejí schopnosti ovládat budoucnost. Minulost je materiálno, budoucnost – duchovno. 
Čím více je v nás budoucnosti, tím více je současnosti a minulosti. Čím je člověk duchovnější 
a šlechetnější, tím aktivněji, dříve či později, se budou v něm nebo v jeho vnucích projevovat 
schopnosti  a intelekt.  Jejich vztahy tak budou bohatší  a  více harmonické.  Vše,  co máme, 
přichází z budoucnosti a přeměňuje se v přítomnost, proto stupeň vnitřní duchovnosti určuje 
naše  možnosti  v přítomnosti.  Čím více  je  v člověku  duchovnosti  a  šlechetnosti,  tím  více 
budou mít jeho potomci nejen duchovní, ale i materiální hodnoty. A dokonce, jestliže děti i 



vnuci  přestanou být  mravnými  a  šlechetnými,  vnitřní  zásoby jim dovolí  po  určitou  dobu 
celkem dobře existovat.

Proč  se  tak  často  potomci  zříkají  duchovnosti  a  šlechetnosti?  Protože  zbožnění 
budoucnosti rodí závislost na ní a potom způsobuje její ztrátu. A s uzavřenou budoucností 
člověk buď umírá, nebo dostává nevyléčitelnou nemoc. A čím je duchovnost člověka vyšší, 
tím větší je pokušení zbožňovat tuto duchovnost a záviset na ní.

První  příznaky  závislosti  se  projevují  jako  strach  o  naši  budoucnost,  o  budoucnost 
blízkých lidí. Dále je to zacyklení na plánech a snech. Potom se příznaky závislosti projevují 
skrze bolestivé nepřijetí kolísání budoucnosti, když se neuskutečňují plány a naděje, když se 
vysněný  obraz  světa  stává  neudržitelným.  Dále  je  to  nemožnost  přijmout  krach  ideálů, 
zhroucení  plánů  a  nadějí.  Zrada  či  nespravedlivost  ze  strany  lidí  nebo  společnosti  je 
ukazatelem silnější závislosti na budoucnosti, a tehdy se hroutí osud i zdraví.

Prohlížel jsem obrovský počet pacientů s rakovinou nebo neplodností a u všech závislost 
na ideálech, na budoucnosti několikrát převyšovala nebezpečnou úroveň. 

Takže,  materiálno  je  minulost,  duchovnost  je  budoucnost  a  mezi  nimi  jsou  vztahy, 
z jedné strany, a schopnosti a intelekt – z druhé. Je potřeba projít životem a přijmout ponížení 
všech těchto  momentů  jako očištění.  Je potřeba zbavit  se  zármutku z minulosti  a  strachů 
z budoucnosti. Boha poznáme skrze cit lásky, který není na ničem závislý, a jakákoliv agrese 
vůči lásce nás odhání od Boha a ponořuje do lidské podstaty. Proto první, co je potřeba udělat, 
když přezkoumáváme svůj život, je zbavit se jakékoliv agrese vůči lásce, která se projevila 
odmítáním žít, nespokojeností se sebou a svým osudem, a také odsuzováním a záští k jiným 
lidem. Toto schéma v pomoci lidem dokonale účinkovalo a ta reálná neštěstí a tragédie, které 
se  člověku  děly,  ty  situace,  které  by  specialisté  rozplétali  roky,  byly  vyřešeny  snadno  a 
přirozeně za několik hodin. Například, pacientka mi vypráví:

–  Vidím,  že  s mým  synem  se  děje  něco  strašného  a  nemohu  s tím  nic  dělat.  Měl 
milovanou dívku, ale nedávno se s ní  rozešel a velmi těžce to nesl.  Teď se všechny jeho 
plány,  naděje,  jak v zaměstnání,  tak  v byznysu  i  v osobních  záležitostech  zhroutily.  Zcela 
ztratil  kontrolu nad situací.  Přitom je specialista na bojová umění a za několik posledních 
měsíců ho několikrát zmlátili na ulici: jako by ho něco svazovalo, nemohl se pořádně bránit.  
Cítí beznadějnost situace a začíná pít. Stále více propadá do propasti a já jsem bezmocná mu 
pomoct. 

Stačí mi několik vteřin, abych v jemném plánu uviděl situaci.
– Můžete změnit jeho osud za několik hodin, – říkám ženě. Vše, co jste vyjmenovala, 

zmizí jako dým. Jen musíte vážně zapracovat na sobě. Váš syn lpí na ideálech, tj. uzavření 
budoucnosti převyšuje asi pětkrát nebezpečnou úroveň. Ve značné míře to přišlo skrze Vás, 
protože jste nežila Božskou láskou, ale ideály,  duchovností,  šlechetností.  Přezírala jste lidi 
chudé duchem, tj. neschopné a hloupé, bezzásadové a nečestné. Nechtělo se Vám žít, když 
byly  pokořeny  vaše  ideály,  když  Vás  zrazovali  a  nespravedlivě  se  k Vám chovali.  Před 
početím dětí, abychom je zabezpečili velkou porcí Božské lásky, je potřeba se odpoutat od 
všeho lidského. A čím silněji člověk na něčem lpí, tím bolestivěji probíhá odpoutání. Toto 
odpoutání  může  přijít  prostřednictvím urážek  od lidí,  nebo jestliže  to  nepřijímáme,  skrze 
nemoci  a neštěstí  nebo skrze smrt.  A jestliže nechápeme,  že urážka od jiného člověka je 
milost daná Bohem, pak jsou již naše děti léčeny nemocemi a neštěstím. Prožijte znovu svůj 
život a pociťte, že nejsvatější duchovní hodnoty nic neznamenají ve srovnání s láskou k Bohu. 
Přijměte jakékoliv ponížení nebo nespravedlivost jako možnost zachránit své dítě, možnost 
změnit sebe prostřednictvím zproštění od lidského a směřování k Božskému. Přičemž modlit 
se je potřeba nejen za syna,  ale i  za vnuky.  V jemném plánu vidím temnou skvrnu, která 
přilnula k Vašemu synovi. To je jeho budoucí dítě. Aby se narodilo šťastné, musí se jeho duše 
očistit.  A to nyní probíhá přes pokoření ideálů a duchovnosti u jeho otce. Nakolik zpětně 
dobrovolně přijmete očištění a tím, že se budete měnit,  dáte do pořádku díky sobě syna i 
vnuky, natolik nebude nutné nedobrovolné očištění. Čím méně závisí naše duše na lidských 



hodnotách, tím méně je potřeba nepříjemností a neštěstí, abychom ji očistili. A když rodiče 
skutečně  měnili  svůj  vztah k minulosti  a  přítomnosti,  pak neméně reálně  se měnila  jejich 
přítomnost a budoucnost, včetně jejich potomků.

Naprosto mě přestalo překvapovat, když charakter dítěte, jeho osud se změnily za několik 
hodin.  Pamatuji  si,  jak  jsem  jedné  své  známé  několikrát  říkal,  že  její  starší  syn  může 
zahynout. Modlila se, pracovala na sobě, ale nic se neměnilo. 

– Víš, – říkala, – snažila jsem se ho do toho nějak zapojit. Ale stačí, abych zapnula 
videokazetu s tvým vystoupením, a hned s křikem utíká z pokoje, a když se mu snažím číst 
tvé knihy, kategoricky odmítá poslouchat. 

– Nechci, aby ses na mě potom urážela, – řekl jsem, – ale tvůj syn má stále méně a méně 
šancí, aby přežil.

A na němou otázku v jejích očích jsem odpověděl:
– Buď se skutečně změníš a přesvědčíš svoji duši o tom, že Božské je důležitější než 

lidské a že jakékoliv lidské štěstí je jen možností jak nahromadit lásku k Bohu, nebo tvoje dítě 
může onemocnět a zemřít v nejbližší době. 

Nějakou dobu seděla nehnutě. Potom řekla:
– Dobře, pokusím se.
Večer mi zavolala. Ale ze začátku nemohla mluvit, protože brečela. Pochopil jsem, že se 

stalo neštěstí.  
– Víš, – říkala plačky, – můj starší syn ke mně před půl hodinou přišel s tvojí knihou 

v rukou a poprosil mě, abych přečetla, co je tam napsáno. 
– Tak proč brečíš? – divil jsem se.
– Protože jsem šťastná.
Takže moje zkoumání byla ukončena. Ale nicméně mnohá těžká onemocnění podléhala 

léčení velmi ztuha. Upřímně, nechápal jsem, v čem je problém. Přijatelným vysvětlením bylo 
následující: rozsah porušení vyšších zákonů a agresí vůči lásce v minulých životech byl velmi 
veliký.  A  proto  změny  v charakteru  probíhaly  velmi  pomalu.  Druhá  příčina  spočívala 
pravděpodobně v tom, že kromě úrovně ideálů a duchovnosti existovaly ještě hlubinnější a 
rozsáhlejší  úrovně.  A  potom,  když  jsem  mnohokrát  zkoumal  desítky  a  stovky  možných 
variant, došel jsem k závěru, že za ideály jde úroveň vůle a za ní – úroveň života. 

Tudíž,  celý  řetězec  vypadal  následovně.  Nejprve  materiální  hodnoty,  potom vztahy a 
schopnosti, pak duchovnost, šlechetnost, ideály, dále vůle, osud člověka a život. A jestliže se 
zbavím lpění na lidském životě, pak se zmenšuje má závislost na vůli, ideálech i na všem 
ostatním. To znamená, že je možné se modlit takto:

– Bože, celý můj život a jakékoliv lidské štěstí je prostředkem, jak nahromadit lásku 
k Tobě.

A pravidelné odpoutávání od všech životních radostí zmenšuje závislost na lidském a činí 
modlitbu  důležitější.  To  znamená,  že  je  možné  přepočítávat  parametry  lpění  na  každé 
hodnotě,  přičemž  zvláštní  důležitost  získaly  hlavně  –  život,  osud,  vůle.  Všechny  ostatní 
závisely na nich. Pochopil jsem, že moje diagnóza a příprava na smrt v roce 1991 nebyly 
náhodné.

V listopadu roku 1991 jsem se sešel  s budoucím redaktorem a vydavatelem mé první 
knihy.  V červnu  roku  1993  byla  kniha  napsána.  A  protože  se  v ní  hovoří  o  Božském a 
informace  jsou  velmi  důležité  a  mocné,  musela  být  kniha  čistá.  A  procházení  procedury 
umírání a loučení se vším, co je mi drahé, a v konečném důsledku i se samotným životem, mi 
umožnilo dát se do pořádku a očistit duši.

A tedy, kruh hodnot je popsán. Systém je dokončen, tj. v podstatě příčiny jakéhokoliv 
onemocnění  mohou  být  odstraněny,  jestliže  je  odstraněna  závislost  na  všech  článcích 
lidského. A protože lidská láska má rozdílný rozměr, je potřeba se naučit zachovávat lásku 
k Bohu,  když  probíhá  destabilizace  ne  prvních  vrstev  lidské  lásky,  ale  následujících, 
rozsáhlejších.  Zbývalo,  vycházejíc  ze  systému,  dát  se  zcela  do  pořádku.  I  když,  upřímně 



řečeno,  pocit  úplné  spokojenosti  jsem  neměl.  Ale  v ordinaci,  s každým  novým 
nepochopitelným  případem,  se  objevují  nová  fakta  pro  chápání  a  možnost  jít  dál. 
Mimochodem, jednou se mě moji přátelé zeptali:

– Je možné zbožňovat lidskou duši?
– Upřímně řečeno, nevím, – odpovídal jsem, – ale jestliže budeme uvažovat logicky, pak 

velká část naší duše, která nežije věčně, se nachází v prostoru a čase, což znamená, že může 
být rovněž objektem zbožňování.

Ale v mém systému takový pojem nebyl, a tak mi zbývalo jen rozhodit rukama.
V mých zkoumáních byl ještě jeden zvláštní fakt. Bylo to spjato s budoucností. Parametr 

budoucnosti se neznámo proč choval nestabilně. V podstatě, jestliže neexistuje závislost na 
životě, šťastném osudu a vůli, pak tím spíš nemůže být lpění na budoucnosti, tj. principech, 
snech,  ideálech  a  následujících  vztazích  nebo  schopnostech,  nemluvě  již  o  materiálních 
hodnotách. A tím neméně jsem opakovaně narážel na problémové pacienty, jejichž všechny 
parametry byly normální,  s výjimkou parametru budoucnosti.  Téma budoucnosti bylo ještě 
s čímsi  spjato,  cosi  ho  napájelo.  Jestliže  nechápu,  odkud  se  bere  destabilizace  tohoto 
parametru, znamená to, že nevidím jiné hlubinné příčiny, které mohou vyvolat nemoc, pak i 
v složité  situaci  mohu být  nakonec  bezmocný.  Z jedné strany jsem to  chápal,  ale  z druhé 
strany,  všechny  moje  pokusy mi  neposkytovaly  vysvětlení  celé  té  situace.  Ano,  upřímně 
řečeno,  ani  sílu  jsem na  to  neměl.  Vždyť  všechny změny deformace  struktur  pole,  které 
vidím, samy o sobě nic neznamenají.  Hlavní je – zobecnit je, uvést je do systému. Zde je 
potřeba velmi mnoho jemné energie.  I zde se má popularita a můj rostoucí finanční blahobyt 
stávaly stále  nebezpečnějšími.  Dřív jsem si  neuvědomoval,  jak mnoho sil  ubírají  nákupy, 
domácí práce atd. To vše vyžaduje neustálou kontrolu nad situací. V takovém režimu jsem 
nikdy nepracoval. Bylo to pro mě zjevným přetížením. Přičemž i každou knihu jsem psal, 
abych zlepšil popsanou situaci. První kniha se objevila jako uvědomění si toho, že žijeme a 
chováme se jeden k druhému zcela nesprávně. Nikdo pořádně nevěděl, v čem spočívá smysl 
života, co je příčinou nemoci, jak se chování rodičů odráží na zdraví a osudu jejich dětí? Nyní 
již mnoho lidí  píše o tomto tématu,  protože se stalo atraktivním.  Ale tehdy to byl  objev. 
Napsal jsem první knihu a najednou jsem uviděl, že nejhlavnější příčina nemoci nespočívá v 
zbožštění materiálního. Touha udělat cílem a smyslem života rodinu, vztahy s blízkými lidmi, 
schopnosti  a  intelekt  může  být  mnohem  vážnější  příčinou  onemocnění  než  jakékoliv 
materiální aspekty.      

V první  knize  jsem  psal,  že  hlavním  zdrojem  nemoci  je  modlitba  za  materiální, 
pozemské.  Ale  ukázalo  se,  že  hlavním  problémem  současného  světa  je  právě  zbožštění 
duchovního. A protože první kniha, stejně jako ty následující, je založena na mých vlastních 
zkoumáních, na závěrech, které byly mnohokrát potvrzeny při práci s pacienty, ukázalo se její 
působení  jako velmi  silné.  Ale hlavní  byl  impuls  odpoutání  se  od materiálního.  I  druhou 
knihou  jsem  se  snažil  vyvážit  mechanizmus  překonání  lidských  hodnot.  Za  obvyklých 
podmínek bych každou knihu psal 5-7 let. A tady chápání toho, že nevyvážená informace 
může být nebezpečná, mě tlačilo k novým hektickým hledáním. 

Když jsem dokončil druhou knihu, chtěl jsem si několik let odpočinout. Ale najednou 
jsem  pochopil,  že  existuje  ještě  jeden  velmi  důležitý  moment,  který  umožňuje  mnohé 
vysvětlit. Je to zbožštění lidské lásky. Schopnost zachovat lásku k Bohu a nehledat viníky, 
když je ponížen vrchol lidského štěstí – lidská láska, je schopností zbavit se ve značné míře 
přitažlivosti lidského.

A tak ke mně do ordinace přichází lidé, kteří přečetli všechny tři knihy. Vše je u nich 
v pořádku, kromě jednoho podivného faktu. Jejich závislost na vyšších duchovních 
momentech, na vědomí jako takovém, mnohokrát převyšuje nebezpečnou úroveň. A právě to 
často způsobuje neplodnost a onkologická onemocnění. To znamená, že informace není 
dokončena a v některých hlavních aspektech systém nedokáže pomoct strádajícím. A tehdy se 
objevuje čtvrtá kniha. Obvykle před začátkem napsání jakékoliv knihy a po jejím dokončení 



začínám mít veliké nepříjemnosti. A čím je informace cennější, tím silněji mnou lomcují, aby 
byla kniha dána do pořádku. Neboť kniha, stejně jako dítě, v sobě nese informaci autora. Jako 
rodiče zodpovídají a pykají za své děti, když je nesprávně emocionálně vychovali, i já jsem 
zodpovědný za každou svou knihu.

Zvláštní  očisty po dokončení čtvrté knihy jsem nezaznamenal.  Pochopil  jsem, že více 
méně se vše dalo do pořádku a mohu odpočívat a věnovat se ještě jiným věcem. Ale protože 
přece  jen hlavním zdrojem získání  informace je  práce  s nemocnými,  přijímal  jsem někdy 
pacienty,  a také jsem se chtěl přesvědčit,  nakolik efektivně mohou pomoct nemocným mé 
objevy. 

Pomalu, po mučivých srovnáváních a diagnostikováních, jsem došel k závěru, že téma 
budoucnosti,  principů  a  ideálů  má  pod  sebou  ještě  tenčí  rozsáhlejší  vrstvu.  Ta  je  spjata 
s pojmy  mravnosti,  lidské  lásky,  s náboženským  pohledem  na  svět  a  neznámo  proč  – 
s procesy stárnutí. Nakonec jsem pochopil, že tato vrstva se nazývá duše člověka. 

Nebudu detailně popisovat, jak jsem na to všechno přišel. Bylo by možné o tom napsat 
celou knihu. Podávám přibližný, stručný popis své cesty. Pochopil jsem, že mé čtyři 
předchozí knihy shrnují všechny lidské hodnoty do dvou momentů: materiálního a 
duchovního. A existuje ještě takový pojem jako hodnoty duše. Ukazuje se, že všechny lidské 
hodnoty se v konečném důsledku omezují na samotný pojem člověka, tj. na tělo, ducha a duši. 
A zbožštění milovaného člověka rodí závislost na duši, duchu a těle. A skrze to vzniká lpění 
na všech ostatních lidských hodnotách. To znamená, že na milovaného člověka nesmíme 
pohlížet jako na zdroj štěstí, ale jako na pomocníka ve směřování k Bohu, v hromadění 
Božské lásky. A čím větší je závislost na milovaném člověku, tím větší máme na něj 
požadavky. To znamená, nakolik můžeme odpouštět a nevznášet požadavky vůči milovanému 
člověku, natolik nebudeme lpět ani na ideálech a mravnosti, ani na schopnostech a vztazích, 
ani na materiálních hodnotách. 

Byla to nová informace a hovořit o ní s jinými lidmi jsem mohl až potom, když praxe a 
pomoc nemocným dokázaly její pravdivost. To znamená, že jsem se musel vzpamatovat a 
pokračovat v dalších zkoumáních. 

Uvedu pár příkladů, popisujících, jak jsem pracoval s novou informací.
Jednou mi můj známý v Moskvě řekl o zvláštním případu, který se mu stal.
– Jedu z chaty,  – vyprávěl,  – na cestě nebylo ani živáčka, měl jsem slušnou rychlost.  

Najednou, neznámo odkud, přiletěl obrovský kámen a letí na čelní sklo, přímo mně na hlavu. 
Jen zázrakem jsem stačil trochu uhnout napravo, sklo se rozbilo, ale já jsem zůstal naživu. Je 
možné vysvětlit, s čím to souvisí?

Několik vteřin se zavřenýma očima prohlížím situaci a potom mu říkám:
– Máš mladou milenku, jsi do ní zamilovaný a máš komplexy z toho, že jsi mnohem 

starší  než  ona.  Čím  silnější  máš  komplexy,  tím  silněji  a  aktivněji  se  rozvíjí  program 
sebezničení. Ze začátku je tento program blokován v oblasti hlavy. Ale protože k tobě přišel 
tento program s velkou rychlostí, neobjevila se u tebe alergická rýma nebo bolest hlavy, ale 
nebezpečí těžkého úrazu hlavy. 

Užasle se na mě dívá.
– Všechno je naprostá pravda. Ale proč takové přísné varování, vedoucí málem až ke 

smrti?
– Protože máte v energetickém poli společné dítě. V tomto životě nebo v následujícím 

přijde na svět, teď to nemohu přesně říct. Ale nyní probíhá jeho formování na úrovni pole. 
Nesprávné chování, obzvláště emocionální, je pro něj nebezpečné. 

Můj známý jako předtím nemůže překonat své udivení:
– Nemohu pochopit, jakým způsobem sis to všechno mohl domyslet a všechno to vidět?
– Není to žádná mystika, – říkám, – máš pod 500 jednotek program sebezničení. Souvisí 

to se ženou, ale ne s manželkou. Přitom se neustále přezíráš, a to je spjato s tématem duše, ke 
kterému jsem nedávno došel. Přitom s tou zónou, která souvisí se stářím. A to je celá mystika. 



– A jak se mám dál chovat?
– Když jde o lásku, zapomeň na to, kolik je jí let a jak vypadá. To znamená, že je potřeba 

o sebe dbát, ale mít komplexy z toho, že jsi chudý, nehezký nebo starý, je nepřípustné. 
Jindy u mě byla pacientka z Izraele.
– Víte, můj muž mívá stav posedlosti, jako by se do něj převtělil ďábel. Mohu mu nějak 

pomoci?
– Samozřejmě, můžete, – řekl jsem. – Přezírala jste a odsuzovala ortodoxní židy?
Lehce cukla ramenem:
– Ne, nikdy.  
Krčím rameny:
– Ještě jednou se ptám: měla jste nějaké námitky, nebo ne?
Žena přemýšlí.
– No, kritický postoj jsem měla vždycky, – říká, – a můj manžel je vůbec nevěřící. 
–  Váš  muž  byl  v minulém  životě  ortodoxním  věřícím,  –  říkám,  –  náboženství  mu 

umožnilo  dosáhnout  vysoké  úrovně mravnosti  a  duchovnosti  a  Vy jste  začala  zbožšťovat 
v něm i v sobě vyšší  aspekty lidské duše. Nakolik něco zbožšťujete v milovaném člověku, 
natolik to on ztrácí. Co znamená člověk chudý penězi, to víme. Chudý tělem je invalida nebo 
člověk slabé tělesné stavby. Chudý duchem je přízemní, hloupý, neschopný člověk. Chudý 
duší je mizera, darebák nebo vrah, nebo ten, kdo se zříká víry v Boha, nebo ten, kdo se nazývá 
posedlý ďáblem. 

Nakolik se modlíte za lidskou duši, natolik ji Váš muž ztrácí. Protože naše duše se ve 
značné míře rozvíjí s pomocí náboženských přikázání, náboženské náhledy na svět, 
odsuzování jakéhokoliv náboženství nebo věřících zesilují tíhnutí k duši, a potom přináší 
neštěstí nám i našim blízkým.  Proto musíte znovu projít svým životem a zbavit se vnitřních 
námitek vůči jakémukoliv náboženství, odmodlit nároky vůči těm lidem, kteří hanobili Vaše 
náboženské pocity. Jakákoliv náboženská přikázání nemohou být cílem. Jsou jako všechno 
ostatní – prostředkem k nahromadění lásky k Bohu. Ne nadarmo rozbil Mojžíš kamenné 
desky, na kterých bylo vyryto 10 přikázání. Nakolik přestanete zbožšťovat a být závislá na 
jakýchkoliv náboženských momentech, na vyšších projevech duše, natolik znovu začne Váš 
muž nacházet duši.

Pamatuji si ještě jednu zajímavou situaci. Mladá žena ke mně přišla s jedním problémem:
– Nic si nepřeji, – řekla, – někam zmizely všechny mé city. Naprostá otupělost ve všem. 
–  City  souvisí  s duší,  –  řekl  jsem jí,  –  jestliže  máte  pocit,  že  ztrácíte  duši,  pak  asi 

pravděpodobně na ní silně lpíte. A příčina je následující: neustále jste odsuzovala společnost a 
stát.

– Proč mě tehdy tedy nic nebolelo? Proč trpím zrovna takto?
– Jestliže  byste  se  tvrdě,  záměrně  urazila  na  nějakého člověka,  pak  by se i  program 

sebezničení  vrátil  záměrně  zpět.  Kdybyste  na  někoho  zanevřela  –  poškodil  by  se  zrak, 
kdybyste žárlila – měla byste záchvat mrtvice nebo žlučníku, kdybyste se dlouho urážela – 
problémy se srdcem a plícemi, při neustálém kritizování a logickém odsuzování – problémy 
s játry. A protože jste se urážela na velké skupiny lidí a celý svět, má program sebezničení 
velmi velký rozsah a pomalu dopadá nejen na tělo a ducha, ale i na duši. Chcete-li znovu 
pocítit radost citů, zbavte se zpětně nespokojenosti se světem, státem, skupinami lidí. 


