
Jan Va‰

Emoce,
které nám zpÛsobují nemoci

Na‰e postoje se promítají a ovlivÀují fiadu vûcí,
vãetnû na‰eho zdraví.



Podûkování

Dûkuji Bohu, Ïe mi bylo v souladu s Jeho vÛli
dovoleno napsat tuto kníÏku.



Obsah

Bez emocí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Trochu jinak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Léãivá schopnost du‰e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
NáboÏenství a víra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vitalita a odolnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
âakry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Endokrinní systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Pfiíãiny nemocí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Disharmonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
já – Ego a Já du‰e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Strach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Láska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Stres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Primární pfiíãiny a podpÛrné okolnosti stresu. . . . . . . . . . . 49
Vztahy negativních emocí k ãakrám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Spaní jako zdroj energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Faraónova Ïezla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Na zamy‰lení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Slova andûlÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

� 5 �



VáÏení ãtenáfii,

zdraví je urãitû pro kaÏdého rozumného ãlovûka na prvním místû
v pofiadí dÛleÏitosti pro ‰Èastn˘, úspû‰n˘, vyrovnan˘ a bezbolestn˘
Ïivot. Tato kniha je napsaná tak, aby pomohla uvûdomit si jedno-
duch˘, ale úãinn˘ princip pfiírody, t˘kající se zdraví, kter˘ nás provází
Ïivotem na kaÏdém kroku za v‰ech okolností. Kouzlo tohoto principu
spoãívá v dokonalosti BoÏí podstaty, kterou si nosíme kaÏd˘ v jádru
své du‰e (na‰eho Já). MÛÏete porozumût svojí du‰i, kdyÏ volá po
nápravû o pomoc pokaÏdé ti‰e, inkognito, ãímÏ neprozrazuje na‰e
slabosti okolí, pokud jsou pouze v oblasti negativního my‰lení.
Promítá-li se na‰e chybné my‰lení do konání, pociÈujeme dÛsledky na
svém zdravotním stavu a ty jiÏ nelze vÏdy s úspûchem zakr˘vat. Dfiíve
nebo pozdûji jsme donuceni s pokorou pfiiznat zdravotní potíÏe, které
prozrazují déletrvající negativní chování vÛãi sobû i okolí. Pfiijmete-li
tyto základní a nemûnné podmínky pro zdraví, budete odmûnûni
zdravím a moudrost Vám nedovolí obviÀovat kohokoliv ze svého
‰patného zdravotního stavu. Respektování a naplnûní potfieby du‰e
pro její rÛst Vám navrátí zdraví a obdaruje pokojem a radostí i Va‰e
nejbliÏ‰í. Va‰e zdraví Vám bude odmûnou za nesobecké konání prová-
zené pochopením, tolerancí, sná‰enlivostí, pfiejícností, pokorou
a ostatními projevy lásky. ProtoÏe jenom z lásky se odvíjejí v‰echny
pozitivní vlastnosti, které v koneãné podobû pfiiná‰ejí pozitivní emoce
harmonizující a uzdravující organismus, ãímÏ nás potom ãiní lep‰ími
i pro okolí. A to snad stojí za to ustoupit ze sv˘ch star˘ch zásad
a mylného pfiesvûdãení o podmínkách pevného zdraví. AÈ toto poznání
je svûtlem Va‰í budoucnosti a posílí Vám touhu Ïít. 

Autor
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Bez emocí

BoÏí spravedlnost je dokonalá, a proto nemÛÏe ãinit
ãlovûka zodpovûdn˘m za to, k ãemu se nemohl svobodnû
rozhodnout. A opaãnû, k ãemu jsme se svobodnû rozhodli, za
to jsme také plnû zodpovûdní. Pfii tro‰ce pozornosti není
tûÏké to poznat a pouãit se z toho, napfiíklad v na‰ich posto-
jích jako pfiíãinách a nemoci coby dÛsledku nedobr˘ch
postojÛ. 

V Ïivotû na Zemi má jít materiální, odvíjející se z rozumu,
ruku v ruce s duchovním. To znamená – rozum pouÏívat jako
jemn˘ nástroj pro svou materiální cestu, ãímÏ by v‰e s láskou
zu‰lechÈoval. ProtoÏe rozum jako produkt pozemského
mozku mÛÏe rozumût jenom v‰emu tomu, co patfií stejnû jako
on ke hrubohmotnému, odmítá v‰echno, co nelze pfiipoãítat
k hmotnosti. Tak povstalo snaÏení na‰eho niÏ‰ího já ke v‰em
pozemsk˘m potfiebám. Proto také nechce pfiipustit samo-
statnû pÛsobící zákony pfiírody, vloÏené BoÏí vÛli do stvofiení.
Jeden z nich je podmínkou zdravého rÛstu – harmonie.
Harmonie obsahuje v sobû dokonalost, a proto nemohou b˘t
tyto zákony zmûnûny. Není-li v souladu konání niÏ‰ího 
já (ego – patfiící rozumu) s vÛli vy‰‰ího Já (patfiící du‰i),
nastává vÏdy problém v podobû psychického nebo fyzického
zdraví a blokuje pln˘ a zdrav˘ rozvoj, rÛst ducha na Zemi.
Není to pouh˘ teoretick˘ popis, ale v praxi i experimentálnû
ovûfiiteln˘ úãel jak si potvrdit, Ïe lidé sami si volí cestu utrpení
a zkou‰ek.

NesnaÏím se ani jediného ãlovûka pfiemlouvat o nûjaké filo-
zofii, protoÏe toto ani za filozofii nelze pokládat. Poukazuji
v‰ak na souvislosti a vztahy pfiíãin a dÛsledkÛ. Je-li vÛle vidût,
vnímat a rozumût jim, je také moÏnost v následujících dnech
tuto pravdu pozorovat na sobû i v okolí. Nezam˘‰lím studovat
tvrzení lidí nûkdy ãásteãnû, nûkdy úplnû nesmyslná, abych
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potom znovu a znovu vyvracel namáhav˘m dokazováním
samotné podstaty pravdy v této oblasti. To jsou lidé, ktefií
obratnû pfiekrucují skuteãnosti, aby jim dali klamn˘ smysl 
ke ‰kodû jin˘ch osob, ale ku prospûchu svého ãi zviditelnûní
sebe. Komu logická argumentace nic nedává, ten pfiijal to, 
co si zaslouÏil. Vnímavosti dosud nedorostl a není tfieba vyjá-
dfiení. Závory, které mu brání, jsou ãistû pozemské, vytvofiené
lidsk˘m my‰lením a nikdy nezabrání pÛsobení zákonÛ
pfiírody ani v pfiípadû, Ïe se prezentují jako celospoleãenské
názory. 

Je na kaÏdém, je jeho svobodnou vÛli poznat, zda s tím
souhlasí a proÏije, zda ‰el správnou cestou, nebo zda se to pouze
domnívá, a pozná, odkud mu mÛÏe pfiijít pomoc. Vede tam
pouze jediná cesta, bezpodmíneãné plnûní BoÏí vÛle, pokorné
poznávání sebe samého k uspokojení potfieby rÛstu du‰e.

Nejdfiíve musíme pochopit, potom je nám dovoleno dosáh-
nout. Dom˘‰livost, dogmata a zavádûjící uãení nám brání
ujasnit a vidût ve vztazích a vnitfiních vazbách. OdváÏí-li se
ãlovûk jedin˘m skokem postavit se na nov˘ základ svého
my‰lení a cítûní, aniÏ by bral sebou staré, rychle uvidí ze svého
nového stanoviska cesty, které mu dosud byly nejasné nebo
uzavfiené, a pak pozná, Ïe ‰el nesprávnû. Jako mylné 
to odmítnou ti, kter˘m se nepodafiilo smíchat staré s nov˘m.
Kdo chce pochopit, ten musí v‰echno dosavadní nechat 
za sebou, bez v˘jimky. Jenom tak se mÛÏe nauãit tomu správnû
porozumût. Pfiitom uvidí, co z dosavadního je pravdivé a co
k tomu vymudrovalo lidské my‰lení. Kdo pfiesnû neví co dûlá,
tomu jeho jednání nikdy nemÛÏe pfiinést uÏitek. Proto chci
poskytnout pomoc tím, Ïe ukáÏi na souvislosti a nepsané, 
ale platné zákony pfiírody. Jejich znalost je bezpodmíneãnû
nutná k porozumûní. 

Pfiijetí a respektování tûchto zákonÛ závisí 
na souãasné duchovní zralosti jednotlivce.

Odmítáním je jenom potvrzeno, Ïe nejsou pfiipraveni
a jakékoliv bliÏ‰í vysvûtlování a zdÛvodÀování je naprosto
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zbyteãné. Potom je také vysvûtlitelné, Ïe pfiecházejí s úsmûvem
nûco, ãemu nerozumûli. Kdo chce vidût, ten uvidí, a jin˘m by
nebylo více pomoÏeno ani vût‰ím vyjítím vstfiíc. ZÛstanou tak
alespoÀ uchránûni pfied tím, Ïe by se snad dál zatûÏovali
novou karmou neuváÏen˘m posmûchem, kterého by jednou
museli hofice litovat.

Budu psát jenom o tom, co je bezpodmíneãnû nutné
k pochopení, a k pochopení musí vzniknout vnitfiní souhlas
s tím, co ãteme. Kdo sám nevyciÈuje tento vnitfiní souhlas 
pfii ãtení, je‰tû zcela není pfiipraven. V pfiipravenosti mu
mohou bránit pouze tfii dÛvody. V prvním je jeho ego silnû
fixováno materiálním smûrem, kter˘ staví nadev‰e. 
Ve druhém pfiípadû hraje roli také ego, které ze strachu
a p˘chy nepfiipustí ani pomy‰lení, Ïe se doposud m˘lilo.
Tfietím dÛvodem mÛÏe b˘t napfiíklad neporozumûní Ïivotní
energii a jejího vlivu na hmotu. Chybí základní informace
z parapsychologie. Neporozumûní energii jemnohmotného
svûta, kterou neumíme zatím zmûfiit. (Napfiíklad energii
my‰lenky neumíme zmûfiit, a pfiesto je laboratornû pod
dohledem vûdcÛ dokázán telepatick˘ pfienos na velké vzdále-
nosti bez pfiekáÏek, protoÏe du‰evní energie proniká
pfiekáÏkami, které jsou pro elektromagnetickou energii
neproniknutelné.) Jak pí‰e Rudolf Steiner: „Pfiístup k duchov-
nímu svûtu si nelze vynutit“.

AÏ bude vztah mezi energii hmoty a energii du‰evna
vûdecky vyfie‰en, pochopíme, Ïe nadhmotn˘ svût

parapsychologie a ná‰ hmotn˘ svût
jsou reálností jednoho univerza.

Není na místû se rozãilovat, hodina vysvûtlení jednou
pfiíjde. AÈ po dobrém nebo po zlém, budeme se muset nauãit
vûfiit ve skálopevné zákony pfiírody, aãkoliv dosud podle skry-
tého pfiání jsme si je jinak pfiedstavovali a vysvûtlovali. 

I Kristus poukazoval zcela zfietelnû vÏdy znovu na to, 
Ïe nechce sv˘m poselstvím zákony BoÏí zmûnit, n˘brÏ jenom
naplnit. Ale pfiesto v‰echno na‰e u‰i nesly‰í, máme oãi,
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a pfiece se úzkostlivû uzavírají a ti‰e vzdorují tomu, co nechtûjí
vidût. Toto skr˘vání v‰ak nás nezbavuje ani vlivu zákonÛ
pfiírody, ani na‰í odpovûdnosti.

Proã se v celém svûtû chápou tato slova opût nesprávnû,
k oslavování sebe sama? Jsme rouhaví otroci rozumu ve svém
obvyklém povrchním zpÛsobu vnímání. Chci Vám v‰ak podat
dÛkaz viditelného úspûchu, kter˘ se jistû dostaví, jakmile Vámi
bude správnû pouÏito zde naznaãené cesty. Posmûváãci, ktefií
tak skr˘vají nepochopení, radûji aÈ mlãí, a to kvÛli vlastní
karmû. Byla by skuteãnû ‰koda kaÏdé vtefiiny, která by se s nimi
ztratila, aby se mohli stát zdrÏenlivûj‰ími. Ti se musejí
namáhat v událostech skuteãnû ãíst a ti‰e, klidnû je pozorovat.
Jako ãestn˘ odpÛrce mÛÏe pfiicházet v úvahu ten, kdo dovede
namítnout nûco vûcného, neboÈ i já pí‰i vûcnû a neosobnû.
Vycítí-li kdokoliv pfii ãtení nûco osobního, zakládá se to pouze
na dom˘‰livosti, a to nebudu nikdy komentovat.

Kdo nechce chápat správnû toto v‰e napsané a kaÏdému
logickému my‰lení blízké, tomu pfiirozenû není pomoci.
A koho se dotkla pravda, ten má bezpodmíneãnou povinnost se
jí zastávat, jinak není hoden daru osvícení. 

KaÏd˘ mÛÏe dostat jenom to,
k ãemu je otevfien, nic jiného.
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Trochu jinak

Tato kníÏka si neãiní nároky na umûlecké dílo. Je psána
pro co nej‰ir‰í okruh ãtenáfiÛ, ktefií jsou pfiipraveni na zmûnu,
a z toho dÛvodu bylo pouÏito pouze v nezbytn˘ch pfiípadech
odborn˘ch v˘razÛ. Nûkomu zatím mÛÏe poslouÏit ke zpfiíjem-
nûní dlouhé chvíle ãi k pouhému zamy‰lení. Dûkuji. I v tomto
pfiípadû splní svÛj úãel. 

Provází Vás trvale men‰í nebo vût‰í zdravotní potíÏe, které
pfiiná‰ejí nemalé starosti a ãasto aÏ utrpení? Máte moÏnost
poznat na vlastní „kÛÏi“, jak málo staãí, abyste se cítili ãilí,
svûÏí, plní energie a dobré nálady. PomÛÏeme-li svému orga-
nismu po nastartování k rozjezdu, odmûní nás navrácen˘m
zdravím. Poznáte pozitivní vliv zharmonizovaného orga-
nismu. Uznáte, jak málo staãí k zvládání denních úkolÛ jsme-li
odpoãinutí a plni energie.

Ti, ktefií trpûli stresem poznají, Ïe nebyli vystaveni mimo-
fiádn˘m podmínkám, které stres zpÛsobují. âasto mûli pouze
nedostatek energie, coÏ jim nedovolilo pfiijímat racionální
pfiístup bez zbyteãného vyãerpávání. Pfiesvûdãí se sami, 
Ïe nedostatek energie je ãasto na poãátku strachu.

Nejednou mû kontaktují lidé, ktefií mají zdravotní stav 
ve velmi zanedbaném stavu a úplné odstranûní potíÏí je zdlou-
havé a nûkdy nejisté. V fie‰ení jim bránil jejich negativní
postoj k vlivu energií na lidsk˘ organismus, anebo jim chybûl
dostatek informací o Ïivotní energii jako takové. Je pravdou,
Ïe dostane-li se ãlovûk do obtíÏné, ne-li bezv˘chodné situace,
je pfiístupnûj‰í témûfi kaÏdé radû, která nabízí zlep‰ení.
V tûchto pfiípadech se pfiestává bránit zmûnû v postoji k vûdec-
kému poznání i náboÏenskému uãení. Je na ‰kodu vûci, 
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Ïe v pokroãilém stavu onemocnûní je úplné odstranûní potíÏí
nejisté, protoÏe dlouhodob˘m vlivem oslabeného organismu
do‰lo jiÏ k ãásteãn˘m patologick˘m zmûnám. Napfiíklad
v˘rÛstky na pátefii, nadmûrné opotfiebení kloubu a podobnû.
V praxi jsem se setkal i v tûchto pfiípadech s pfiekvapujícím
v˘sledkem, kdy do‰lo k markantnímu zlep‰ení bez chirurgic-
kého zákroku ãi medikamentÛ.

Je namístû otázka: „proã mají-li dva stejné sedavé zamûst-
nání a témûfi podobn˘ styl Ïivota, jeden má potíÏe s bolením
zad a druh˘ je bez potíÏí?“ Proã jeden sportovec má opotfie-
bované klouby a druh˘ nezná bolest kloubÛ? Jednoho bolí
témûfi kaÏdé ráno hlava a spící vedle nûho neví, co bolest
hlavy je? Zde najde‰ vysvûtlení a pfiijmout je, to záleÏí pouze
na tobû.

Jen tûÏko se nám pfiiznává zodpovûdnost za svoje zdraví.
Snad nám v tom brání na‰e ego, které by muselo pfiipustit, Ïe
jsme se doposud m˘lili ãi nevûdûli. Mnoho lidi vidí pfiíãinu své
nemoci v dûdiãnosti a prostfiedí, ve kterém se pohybují. Chyba,
tento názor brání odstranûní potíÏí a vede jenom k rezignaci.
I kdyÏ nejsi pfiipraven pfiijmout toto tvrzení, ãti dál.

Pro ilustraci budu uvádût pfiíklady z praxe, a to pfii zacho-
vání diskrétnosti, která je v tûchto pfiípadech nezbytnû nutná.
Názorné uvádûní pfiíkladu má charakter informativní, nikoli
odstra‰ující. Není pochyb, Ïe jednotliví aktéfii se v nich
poznají. Dnes jiÏ rozumûjí dÛvodÛm, které mû k zvefiejnûní
vedly. Dûkuji jim. Pro úplnost informací nelze pominout
nûkteré zku‰enosti odborníkÛ, ktefií se touto problematikou
zab˘vají. Najdete zde odkazy na jejich literaturu. Doporuãuji
seznámit se i s jejich poznáním. Snad jejich zpÛsob vyjadfio-
vání bude pro nûkoho srozumitelnûj‰í. Jsem toho názoru, 
Ïe je tfieba se podûlit o kaÏdou zku‰enost, která nám jak˘mkoli
zpÛsobem pomÛÏe zmírnit utrpení, zkvalitnit Ïivot sobû a tím
i na‰emu okolí. Uvûdomuji si, Ïe kaÏd˘ se chová k sobû dobfie
nebo zle podle vûdomostí, mírou poznání a kvalit, které vlast-
níme. Tyto kvality nám umoÏÀují nebo neumoÏÀují vidût,
sly‰et, vnímat, rozumût a nakonec pfiijímat nezbytné zmûny
v my‰lení a pfiístupu.
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V‰em jak˘mkoliv zpÛsobem trpícím!

“Nejsi-li ochoten vykázat ze svého Ïivota
pfiíãiny utrpení, ãti dál, jednou bude‰ pfiipraven.“
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Léãivá schopnost du‰e

Podvûdomí, jako nedílná souãást na‰í du‰e, obsahuje
kromû ve‰ker˘ch informací t˘kajících se du‰e i program
funkce zdravého lidského tûla, stejnû jako buÀka je nositelem
DNA, umoÏÀující zdrav˘ rÛst a návrat k zdravému rÛstu, má-li
vytvofiené potfiebné podmínky. Pokud návrat není moÏn˘, 
je odstranûna pomocí látkové v˘mûny z organismu (metabo-
lizmus). Podle tohoto vzoru se podvûdomí snaÏí odstranit
ve‰keré odchylky v nemocném tûle. VyuÏívá k tomu sílu
podvûdomí a Ïivotní energii univerza, na které je napojeno.
To znamená, Ïe má dva v˘razové prostfiedky – podvûdomí
a ãakry jako energetické centra ovlivÀující Ïlázy s vnitfiní
sekrecí a tím tvorbu hormonÛ, mající základní vliv na stav
fyzického tûla. Není-li na‰e my‰lení v souladu s du‰í a tímto
programem, silou podvûdomí se realizuje na‰e vÛle stanovená
rozumem. Zde mají kofieny víra i autosugesce. Máme moÏnost
vyuÏít tento program k navrácení zdraví? Ano, ale
v my‰lenkách mu musíme dát pfiedstavu dokonalého zdraví. 
Na principu této autosugesce je vylouãeno negativní pÛsobení
vlastního vûdomí (hrubá, nízká úroveÀ vibrací), které léãení
dle programu mÛÏe blokovat. Tyto my‰lenky (sugesce) odstra-
Àují blokádu v podobû rozdílu mezi skuteãn˘m stavem a tímto
programem. Právû rozdíl mezi potfiebou du‰e opírající 
se o tento program a zpÛsobem my‰lení vede k zdravotním
potíÏím, které nás upozorní na oblast chybování, a to podle
místa zdravotních potíÏí. (Aby ãlovûk nepfiijímal líãení
duchovního svûta se slepou vírou; to, co je mu pfiedkládáno,
má mnohem spí‰ promûfiovat procesem poznání schopnosti
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vlastní du‰e). Du‰e, na‰e vy‰‰í Já, jako nositel moudrosti, 
pfii neshodû ustoupí a vÏdy dá pfiednost v tûchto pfiípadech
projevit se rozumu – na‰í vÛli (niÏ‰ímu já, moudfiej‰í ustoupí).

Kamenem úrazu v procesu uzdravování je strach produku-
jící negativní my‰lení. Vûdomí (vûdomé my‰lení) ãasto ru‰í
pochybnostmi, strachem, stresem, podvûdomím fiízenou
zdravou ãinnost tûla. Na podvûdomí mÛÏe pÛsobit i vlivy
zvenãí, napfi. lékafi podáním analgetika ti‰í bolest, coÏ navo-
zuje pocit uzdravování, ãi léãitel tím, Ïe pomÛÏe posílit víru,
odstraní moÏné energetické bloky a doplní organismus ãistou
energií. Osvobodíme-li na‰i mysl takto od negativních emocí,
podvûdomí tím navedeme znovu na proces uzdravování dle
svého programu.

Léãitel, i kdyÏ vût‰inou nemá Ïádné medicínské vzdûlání, má jako
dar schopnost doplnit organismus potfiebn˘m mnoÏstvím energie jako
zprostfiedkovatel. Nejãastûji pokládá ruce na nemocné a tím pfiedává
BoÏí léãivou energii nebo energii z univerza. Podle toho, co je pro tebe
pfiijatelné, jako v˘razov˘ prostfiedek. 

KaÏdému je dáno pfiedávat energii. Pokud nejsme léãitel-
stvím obdarováni nebo do nûj zasvûceni, kaÏdé pfiedávání
energie nás silnû vyãerpává stejnû jako vampyrismus. V tûchto
pfiípadech neãerpáme „shÛry“, ale dáváme ze „svého“. Toto
si mÛÏeme uvûdomit, jsme-li ve spoleãnosti ãlovûka vyãerpa-
ného, kter˘ pfiijímá za tûchto okolnosti vÏdy energii 
od kaÏdého ve svém okolí, pokud je to jen moÏné. Nûktefií 
si tento zpÛsob parazitování ani neuvûdomují. Nedûlají to 
ve zlém úmyslu. âasto totiÏ ani nevûdí, Ïe to funguje. Mohou
Vám napfiíklad poloÏit otázku a otevfiete-li se více neÏ 
je vhodné, vysají Vám tolik energie, kolik je jenom moÏné. 
Ale o tom pozdûji.

A je‰tû toto: „Ve zdravém tûle zdrav˘ duch“. S tím lze urãitû
souhlasit, ale z pohledu pfiíãin a dÛsledku lze doporuãit: 

Proveìme, o co nás Ïádá du‰e,
a ona nás obdaruje zdrav˘m tûlem.
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NáboÏenství a víra

Pro jednoho je svatá fyzika, pro druhého náboÏenství a pro
mû je svaté v‰echno, co dûlá ãlovûka lep‰ím. Pokud nûkomu
vzdûlání, víra nebo náboÏenství brání pfiijmout a vyzkou‰et
toto poznání, nebráním se tomu, aby na to prostû zapomnûl.
Nebudu se na nûho hnûvat víc, neÏ bych se hnûval na toho,
kdo by mûl zavázané oãi a vrazil do mû. Vím, Ïe jakákoli
fale‰ná forma pfiesvûdãení zde není na místû. Pfiesto respek-
tuji rozhodnutí kaÏdého. 

¤ada negativních postojÛ k léãitelství se odvíjí z toho, 
Ïe máme nedostatek pfiesvûdãujících informací. Svoji roli zde
hraje i vût‰inov˘ názor ve spoleãnosti do urãité míry odvíjející
se ze vzdûlání, popírající existenci mimosmyslového vnímání,
a naopak náboÏenská dogmata bránící ãasto logickému
my‰lení. âasto sly‰ím: „na co si nemohu sáhnout, tomu
nevûfiím“. Îije‰-li z toho dobfie, osahávej si, co ti prospívá.

Ale jinak. Nelze nikoho zachránit proti jeho vÛli. Smutné
v‰ak je, brání-li nám pouze fale‰né pfiedstavy, fale‰né uãení 
ãi fale‰ná víra. Zachránit (spasit) se mÛÏeme pouze sami.
Hnáno do krajností: „kdyÏ nechceme, ani Pán BÛh nám nepo-
mÛÏe“. Dal nám svobodnou vÛli v rozhodování, a to je dal‰í
z nepsan˘ch zákonÛ, kter˘ nebude zmûnûn za Ïádn˘ch okol-
ností, protoÏe provází na cestû k poznání, slouÏí dokonalosti. 

Poznal jsem nûkolik vûfiících i nevûfiících, ktefií pfiestoÏe mûli
potíÏe rÛzného druhu, odmítají v‰echno, co není ve shodû s jejich
postojem a zatvrzelost jim nedovolí jinak. I tomu rozumím.
Choval jsem se dfiíve naprosto stejnû. AÏ po záÏitku blízkém smrti
jsem pfii‰el k poznání, Ïe v‰echno, co doposud bylo pro mû
„pravdou“, byl jeden velk˘ omyl. Ale to by bylo na dal‰í knihu.
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Jsou v‰ak vûfiící, ktefií kvÛli geopatogenním zónám zmûnili bydli‰tû
nebo si postavili rodinn˘ domek na vytypovaném místû, které nechali
pro jistotu promûfiit proutkafii. JiÏ nenechali nic na náhodû a vyjá-
dfiení dvou proutkafiÛ shodné v urãení místa a smûru geopatogenních
zón bylo velmi podstatné. Stavbu pak situovali tak, aby zóny „prochá-
zely“ prádelnou a chodbou. Po pÛl roce bydlení odeznûly v‰echny
potíÏe, které trápily rodinu v pÛvodním bydli‰ti. 

Je pravdou, Ïe ne kaÏd˘ má moÏnosti zmûnit bydli‰tû
nebo postavit si dÛm na vhodném místû. Tvrdím v‰ak, 
Ïe alespoÀ v této oblasti je vÏdy nûjaké fie‰ení. Bráníme-li se
v pfiijímání takovéhoto poznání, je vhodné se zamyslet. 
Ani sebevût‰í víra nás neochrání pfied zákony pfiírody. Vûfiící
se pfii nadmûrném slunûní spálí stejnû jako nevûfiící. Hnûv,
zá‰È, nenávist má stejnû vyãerpávající a destruktivní úãinky 
na vûfiícího i nevûfiícího. Je klamná pfiedstava, Ïe dobro bude
odmûnûno dobrem a zlo zlem. BÛh nás neodmûÀuje ani
netrestá. Trestáme ãi odmûÀujeme se sami, podle na‰eho
rozhodnutí, které zvolíme, podle toho, jakou cestou jdeme.
(Dovolím si fiíct, Ïe, Pán BÛh je natolik milosrdn˘, Ïe mu je
jedno, spíme-li bez prá‰kÛ na spaní, anebo aÏ po nich.)
Kdyby tomu tak bylo, dobfií lidé rozdávající lásku a radost
s vstfiícn˘m pfiístupem, tolerantní, soucitní a vÏdy hodní by
byli v‰ichni zdraví a v‰ichni zlí ve vûzení nemocní. Není
tomu tak. Bohu záleÏí pouze na rÛstu na‰i du‰e a k tomu
nám vytvofiil v‰echny podmínky. Posílá nám andûly, ktefií
vÏdy naznaãují kudy vede cesta, anebo kudy cesta nevede. 
To jsou ti, ktefií nám nastavují zrcadlo. Vidíme na nich to, 
co se nám nelíbí, ale u sebe si to nedokáÏeme pfiipustit. 
Kdo chce, ten je vidí, sly‰í. I ty je mÛÏe‰ vidût i sly‰et, kdyÏ
chce‰. Jsou to lidé, které potkáme v pravou chvíli na pravém
místû. Jsou to rozhovory ve snu. Je to vnitfiní velmi tich˘ hlas,
sly‰iteln˘ jenom kdyÏ zti‰íme mysl a cítíme vnitfiní pokoj. 
To jsou skuteãní andûlé.

MojÏí‰ pfiinesl desatero BoÏího pfiikázání z hory Sinaj,
kterému izraelité rozumûli, ale dodnes v‰ichni nepfiijali. 
V té dobû nebyli pfiipraveni pfiijmout láskyplné uãení,
s kter˘m pfii‰el pozdûji Kristus. Nûkdy musí b˘t nahnán strach
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tûm, u nichÏ nic nepomáhá rozumu. Snad proto „Star˘ zákon“
nám prezentuje Boha jako zlého, pomstychtivého, trestajícího
„oko za oko, zub za zub“. 

Na pfiijetí Kristova uãení, opírajícího se jen o lásku, není
ani dnes mnoho lidi pfiipraveno. Brání jim v tom pravdûpo-
dobnû fanatizmus, slepé, nekritické zaujetí. Je na ‰kodu vûci,
Ïe slovo fanatik zní jako nadávka, protoÏe ãasto je spojováno
se ‰kodliv˘m vlivem. KaÏd˘ fanatik se brání zmûnû, protoÏe
kaÏd˘ fanatik má strach. Fanatik je v podstatû kaÏd˘, kdo se
jednou rozhodl pro nûco a pocity strachu ho jiÏ jinudy
nepustí. Nejdfiíve se musíme zbavit pocitu ohroÏení, teprve
potom je moÏné pfiijmout zmûnu. 

Teprve po zbavení strachu, pocitu ohroÏení
je fanatizmus léãiteln˘. Jiné cesty není!

Není tfieba mluvit tam, kde dosud není zralosti. Rozumí se
tím dûti. Chybuje v‰ak ten, komu nechybí vyspûlost a odmítá
poznání. Lidské ‰koly nejsou pro duchovní morálku vÏdy
dobré, stejnû jako náboÏenská dogmata, bránící nám
v my‰lení a duchovním rÛstu. 

Ten, kter˘ se drÏí vûdeckého svûtového názoru,
má stejnû nízké sebevûdomí jako ten, kter˘ se drÏí

dogmat církve. Oba potfiebují sebeobhájit.
Kdo má zdravé sebevûdomí,

nepotfiebuje se pro okolí obhajovat.

Na‰e my‰lení je základem stavby pfií‰tího osudu a ná‰ Ïivot
je obrazem my‰lenek a hodnot, které jsme pfiijali. Pochopení
jakéhokoliv rozdílu je základem du‰evního zdraví. K zdraví je
nutné pochopení vzájemného vztahu my‰lení, emocí a tûla.
A pochopit tyto vztahy je nám dáno jenom pokud chceme
tuto vzájemnou spojitost vidût. JiÏ JeÏí‰ Kristus fiekl: „...vy
posloucháte, ale nesly‰íte; díváte se, ale nevidíte“.
Parafrázovat lze: „vy rozumíte, ale nepfiijímáte“.
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A je‰tû toto:

Je krásné sm˘‰lení Boha, jedny z obãanÛ vidí rád,
protoÏe jsou dobfií a uÏiteãní, a druhé nechá Ïít,

protoÏe jsou do poãtu.
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Vitalita a odolnost

V‰ichni potkáváme lidi, ktefií jsou témûfi pokaÏdé veselí,
a proto se cítíme v jejich pfiítomnosti velmi dobfie. Svoji vita-
litou, pozitivní energií a stál˘m smyslem pro humor nám
dodávají chuÈ do Ïivota. Jsou vyhledáváni a ve spoleãnosti oblí-
beni. PÛsobí na nás jako z jiného svûta, odkud si pfiiná‰ejí
radost, humor, toleranci, vstfiícnost apod.. Jsou pozitivnû
sm˘‰lející.

Naopak známe lidi, ktefií jsou opaãní. Nikdy nás u nich
nepfiekvapí ‰patná nálada, jim vlastí pesimismus, hnûv, zloba
a nenávist, které okolí a vztahy jen bofií a niãí. Neustálé stûÏo-
vání, náfiek a soudy, které vyná‰ejí pfii sebemen‰í pfiíleÏitosti,
nám odebírají energii. V jejich pfiítomnosti ztrácíme poslední
zbytky dobré nálady. Odcházíme vyãerpaní, unavení a znechu-
ceni. Proto se vyh˘bejme povahám smutn˘m a nad v‰ím
nafiíkajícím, kter˘m se nelíbí nic, co jim nedává pfiíãinu ke
stíÏnostem. Jsou negativnû sm˘‰lející.

První skupinu tvofií lidi vyrovnaní, ktefií mají pozitivní
pfiístup a dostatek energie. VyuÏijí v‰ech pfiíleÏitostí, které jim
poskytují pocity radosti. Jako je projev vdûãnosti, zdvofiil˘
zpÛsob vyjadfiování, galantní pfiístup a jemn˘ Ïert jim pfiiná‰í
úsmûv tûch, které osloví. Tím pádem se stávají velkorysej‰ími,
tolerantnûj‰ími, laskavûj‰ími a oblíbenûj‰ími, kdyÏ totiÏ darují
trochu víc, neÏ jim bylo dáno. Nebojme se pfiiÏivit na cizí
radosti a úspûchu jin˘ch, smûjme se s nimi, neboÈ i to je pfiíle-
Ïitost, kdy jsou nám do krve vyplavovány hormony ‰tûstí,
endorfiny – mající úãinek morfinu. Ty pak regulují hormo-
nální ãinnost a navozují optimistickou náladu. Radost je pak
prospû‰ná i tûlu a pÛsobí jako lék.

Druhou skupinu tvofií lidé nevyrovnaní, ktefií mají nega-
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tivní pfiístup a trval˘ nedostatek energie. Do této skupiny lze
zafiadit vût‰inu tûch, které naz˘váme pesimisty, podle nichÏ
pfievaÏuje v Ïivotû ãlovûka zlo. Zábavnûj‰í formou lze pesi-
mistu vyjádfiit znám˘mi citáty:

„Pesimista je ãlovûk, kter˘ má-li si vybrat mezi dvûma zly, zvolí si
obû“.

„Pesimista je ãlovûk, kter˘ má radost, mÛÏe-li dokázat, Ïe Ïádná
radost neexistuje“.

„Pesimista je spokojen˘, jenom pokud najde dÛvod k nespokoje-
nosti“.

V psychologické literatufie nacházíme doklady o tom, 
Ïe du‰evní nemoci jsou vyvolávány pesimistick˘m Ïivotním
postojem a negativistick˘m smûfiováním, pfiinejmen‰ím je v‰ak
jisté, Ïe jsou obdobn˘mi postoji du‰evní nemoci posilovány.
Pro nás platí:

„NemÛÏeme si udrÏet pozitivní postoj,
trávíme-li ve‰ker˘ svÛj ãas s negativními lidmi“.
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âakry

Uvádí se sedm hlavních ãaker:
První, nejniÏ‰í v bodu mezi genitáliemi a koneãníkem a fiídí
nadledvinky. 
Druhá v oblasti podbfii‰ku, fiídí vajeãníky, varlata. 
Tfietí v místû solárního plexu, fiídí slinivku a játra. 
âtvrtá v oblasti srdce, ovlivÀuje funkci brzlíku. 
Pátá v krku, fiídí ‰títnou Ïlázu a pfií‰títná tûlíska. 
·está mezi oboãím, fiídí hypof˘zu – podvûsek mozkov˘.
Sedmá na temeni hlavy, fiídí epif˘zu.

Vedlej‰í ãakry máme napfi. v oblasti loktÛ, dlaní, kolen
a chodidel.

Definice: âakry, v hinduistickém a buddhistickém staroin-
dickém uãení, jsou místa hlavního energetického kanálu
podél pátefie, která v sobû spojují psychické a somatické
pojetí lidského organismu.

Velmi dÛleÏitá informace: tato místa v sobû spojují
psychické a somatické pojetí organismu! 

Lidovû fieãeno: „v tomto místû nám du‰e poukazuje 
na pfiípustné ãi nepfiípustné jednání, které není, nebo je
v rozporu s vÛli na‰eho vy‰‰ího Já“. Zde padá kosa na kámen,
tady se konfrontuje (porovnává) rozum a du‰e. Je to místo
pfienosu informací z jemnohmotné úrovnû do hrubohmotné.
(Hrubohmotn˘m se zde myslí organismus jako fyzické tûlo,
nikoliv energie co do úrovnû nízk˘ch vibrací). Zmûnou
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vibrací, mnoÏstvím a prÛchodností energie v oblasti ãakry, 
se mûní podmínky pro správnou ãinnost Ïlázy s vnitfiní sekrecí
náleÏící ãakfie a tím dochází k ovlivnûní produkce hormonÛ,
které nám na fyzické úrovni tûla pÛsobí na zdraví! NiÏ‰í 
– ‰kodlivé vibrace se t˘kají v‰ech negativních projevÛ, napfi.
netolerance a nesná‰enlivost, obviÀování, podezfiívání, kriti-
zování, pomlouvání, lÏi, pokrytectví, hnûvu, zá‰ti, nenávisti,
hrubosti, ‰kodolibosti, nepfiejícnosti i v‰echny projevy agresi-
vity blokují energetická centra a tím v dÛsledku po‰kozují
zdraví. Takto jsme upozornûni na projevy nesluãitelné s vÛlí
du‰e, na‰ím vy‰‰ím Já. Toto vy‰‰í Já je podfiízeno BoÏí vÛli,
poÏadující projevy lásky v podobû pokory, sná‰enlivosti,
zdrÏenlivosti, úcty, vstfiícnosti, uznání, ohleduplnosti, tole-
rance a podobnû.

Jednáme-li v rozporu s tûmito podmínkami, jsme varováni
prvotními pfiíznaky, disharmonií ãaker i organismu v podobû
nedostatku energie (apatií, pocitu únavy bez ohledu na délku
spaní apod.), anebo pfiebytku energie (pocity strachu, hnûvu,
deprese, pocit úzkosti...). 
- Ráno vstáváte s pocitem rozlámanosti tûla, nevyspaní
a unavenûj‰í neÏ veãer.
- Nervózní, v˘bu‰ní, s nedostatkem trpûlivosti a tolerance 
ke svému okolí.
- Pocity úzkosti, deprese.
- Trnutí rukou nebo nohou, pocit studen˘ch nohou.
- Poãáteãní bolesti v kfiíÏi, ‰íje nebo zad.
- Bolesti kloubu nûkdy spojené s otoky nohou.
- Bolesti nohou.
- âastá onemocnûní, celková únava, ospalost.
- âasté bolesti hlavy.

Tyto nejãastûj‰í poãáteãní projevy nás upozorÀují na jiÏ
naru‰en˘ energetick˘ systém ãaker. Není-li situace fie‰ena
v poãátku, roztáãí se spirála potíÏí a mÛÏeme si b˘t jisti, Ïe se
dostaví potíÏe závaÏnûj‰ího charakteru, které pozdûji nelze
pfiehlíÏet a obyãejnû vyhledáváme lékafiskou pomoc. Jsou
i takové v˘jimky, kdy pacient pfiichází do ordinace v dobû jiÏ
degenerativních zmûn v kloubu, vysokého krevního tlaku,
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Ïaludeãních vfiedÛ, Ïluãníkov˘ch kamenÛ a podobnû, coÏ
svûdãí o pfiehlíÏení varovn˘ch signálÛ.

Pro úsmûv. Sestra volá z ordinace do ãekárny: „Dal‰í, prosím.“ 
Do ordinace vstoupí kostra a paní doktorka fiíká: „No, vy jdete brzo,
jaké máte potíÏe?“ Kostra odpoví: „Paní doktorko, trpím strachem, 
Ïe pÛsobím jako simulant.“

Dnes jiÏ víme, Ïe nûkteré zpÛsoby léãby se neobejdou bez
v˘razné zmûny ve stravování. RÛzné druhy diet po dobu léãby
jsou k zlep‰ení zdravotního stavu nezbytné a velmi ãasto 
je nutné v nich pokraãovat i po vysazení lékÛ, ukonãení léãby.
Ze zku‰eností vím, Ïe stejn˘ podpÛrn˘ efekt má i práce
s ãakrami. Je otázkou ãasu, kdy je‰tû více lidi, jak z laické vefiej-
nosti tak z fiad lékafiÛ, uzná, Ïe klasická léãba somatickou
medicínou s podporou léãitele ovlivÀujícího harmonizaci
energetick˘ch center (ãaker) dosahuje lep‰ích v˘sledkÛ. 
Je ménû známá jako akupunktura ãi akupresura, ale ãasto
praktikována bez informování o‰etfiujícího lékafie.

Jeden pfiíklad za v‰echny: paní L. nebyla doporuãena operace
ledviny pro velikost rakovinového nádoru.(Nechci zde vná‰et pochyb-
nosti o správnosti tohoto rozhodnutí. ChraÀ Pán BÛh.) Jako krajní
fie‰ení pani vyhledala léãitele. Celá jeho léãba spoãívala v podávání
ãajÛ podporujících proãisÈování krve, detoxikaci a doplnûní energie
nezbytné k zharmonizování organismu. Pfii následné kontrole ji lékafi
s údivem ve tváfii sdûlil: „To snad není moÏné, sám jsem tomu nevûfiil,
Ïe ty léky zaberou. Ten nález je poloviãní velikosti.“ Paní L. nena‰la
odvahu lékafii sdûlit, Ïe nebrala jím pfiedepsané léky po zamítnutí
operace a svûfiila se do péãe léãitele jenom z toho dÛvodu, aby mohla
chodit nadále ke kontrole, jak se uzdravování vyvíjí.

Bylo by zajisté absurdní (i hloupé) popírat úspûchy ofici-
ální medicíny. KaÏd˘m dnem jsou nemocní zachraÀování díky
úãinkÛm lékÛ a vysoce profesionálním lékafiÛm a zdravot-
níkÛm. Slu‰í se a patfií jim dûkovat s úctou.

Pro pfiíklad uvádím pfiístup zubního lékafie, kter˘ po odhojení
implantátu doporuãil pacientovi náv‰tûvu léãitele, kter˘ mu vyrovná
energii v jednostrannû oslabeném organismu. Po konzultaci s léãi-
telem byla urãena pfiíãina jednostranného oslabení – jeÏdûní v autû
s pootevfien˘m okénkem. Pacient byl siln˘ kufiák.
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Díky Bohu je dnes jiÏ nûkolik nemocnic, kam pravidelnû
dochází léãitel, kter˘ spolupracuje jak pfii nûkter˘ch diagnos-
tikách, tak i pfii vlastní léãbû. Dle m˘ch informací se tento
pfiístup setkává s pozitivním ohlasem u pacientÛ bez sníÏení
váÏnosti lékafiské medicíny i lékafiÛ samotn˘ch. Vûfiím, 
Ïe uznání souvislostí a vazby mezi centry energetického
kanálu (ãaker) podél pátefie a endokrinního systému v závis-
losti na psychice povede k zaloÏení nového odvûtví
v medicínû. Není pochyb, Ïe se tyto poznatky potvrdí, protoÏe
psychologie i endokrinologie se neustále vyvíjejí. Povede to
k efektivnûj‰ímu zpÛsobu léãení hlavnû pro pacienta tím, 
Ïe nebude do takové míry zatûÏován organismus medika-
menty. Uzná-li nemocn˘ tuto souvislost uÏ nyní, u‰etfií sám
sebe.

Je otázkou krátkého ãasu, kdy se vût‰ina lidi bude stydût za
svoje zdravotní potíÏe, protoÏe ty prozradí, Ïe nezvládáme
svoji situaci, nezvládáme sami sebe. Potom na‰e nesprávné
postoje a v˘mluvy budou pfiecházeny s úsmûvem. KaÏd˘ máme
zodpovûdnost za svÛj zdravotní stav. A ten nám ukazuje na‰e
dosavadní postoje a pfiístupy k sobû. Zatím není dÛvod,
abychom pohrdali dobr˘mi slovy a srdci pln˘mi dobr˘ch
my‰lenek. Vûzme, Ïe: 

„Na‰e postoje se promítají a ovlivÀují fiadu vûcí,
vãetnû na‰eho zdraví“.
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Endokrinní systém

Îlázy s vnitfiní sekrecí nám spoleãnû vytváfiejí endokrinní
systém. Tento systém má na starosti produkci hormonÛ, které
udrÏují rovnováhu v celém fyzickém tûle. Zdravá ãinnost Ïláz
s vnitfiní sekrecí umoÏÀuje zdrav˘ rÛst bunûk dle jejich
programu. Endokrinní systém koresponduje s ãakrami. KaÏdá
ãakra ovlivÀuje ãinnost urãité Ïlázy, která produkuje hormony
slouÏící k pfienosu informací pfii koordinovaném fiízení rÛstu,
v˘voje a udrÏování vnitfiního prostfiedí v rovnováze a stálosti.
¤ídí vztahy organismu ke svému okolí, a tak i moÏnost
reagovat na zmûny vnûj‰ího i vnitfiního prostfiedí.

Hormony systémové jsou uvolÀovány do krve a takto jsou
pfiená‰ené po celém tûle k cílov˘m buÀkám rÛzného typu,
napfi. hormony ‰títné Ïlázy ovlivÀující v˘mûnu látkovou.

Hormony tkáÀové pÛsobí v bezprostfiedním okolí svého
vzniku (napfi. hormony zaÏívacího traktu).

Îlázy s vnitfiní sekrecí.:
Epif˘za, ‰i‰inka – produkuje hormon melatonin, kter˘ ovli-

vÀuje neurosekreci nervového systému.
Hypof˘za, podvûsek mozkov˘ – produkcí svého hormonu

fiídí ãinnost ostatních Ïláz s vnitfiní sekrecí, ãímÏ je ovlivnûn
ná‰ v˘voj i fyziologická rovnováha organismu. (Nûkteré dÛle-
Ïité endokrinní Ïlázy, jako napfi. slinivka, pfií‰títná tûlíska aj.,
nejsou pod pfiím˘m vlivem hypof˘zy a uvolÀují hormony 
na základû jin˘ch podnûtÛ, napfi. stresu).

·títná Ïláza a pfií‰títné tûlíska – produkují tyroxin, a kalci-
tonin. OvlivÀují v˘mûnu látkovou (metabolismus).
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Brzlík – dvojlaloãná Ïláza umístûná pfied prÛdu‰nici, tedy
v horní ãásti mezihrudní pfiepáÏky za kosti hrudní. Produkuje
T-lymfocyty, které zabezpeãují imunitu.

Nadledvinky – produkují steroidní hormony mineralokor-
tikoidy (aldosteron) a glukokortikoidy (kortizol), které
ovlivÀují metabolismus. Kortizol umoÏÀuje pro organismus
získávání více energie ze svalÛ a jater. UvolÀuje-li se stále
s nezmen‰enou mírou, pak je pfiíãinou potíÏí vysokého krev-
ního tlaku (hypertenze), cukrovky, ochabnutí svalÛ, fiídnutí
kostí a oslabení imunitního systému. Trval˘m pfietûÏováním
nadledvinek se poru‰uje jejich funkce, a tím i oslaben˘ adre-
nalní systém vede k nízké odolnosti vÛãi stresu. Adrenalin,
noradrenalin a dopamin pÛsobí zejména na srdce a cévy.

Vajeãníky, varlata – produkují u Ïen estrogen a proges-
teron. U muÏÛ testosteron. Hormony ovlivÀující anatomii,
fyziologii i psychiku.

Slinivka – produkuje inzulin, glukagon a amilin, které fiídí
metabolismus. Je zároveÀ Ïlázou s vnûj‰í sekrecí, která vylu-
ãuje trávicí enzymy. Inzulin zaji‰Èuje vstfiebávání glukózy 
do bunûk, kde slouÏí jako zdroj energie. V období zátûÏe se
tato glukóza uvolÀuje do krevního obûhu pÛsobením adrena-
linu a kortizonu. Je to opaãná funkce neÏ u inzulinu.
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Pfiíãiny nemocí

Nemoci lze podle pfiíãiny rozdûlit do tfií skupin. 

1. skupinu nemocí zpÛsobuje nevhodn˘ pfiístup ke svému
organismu.

2. skupinu tvofií nemoci zpÛsobené ‰patnou funkcí Ïláz
s vnitfiní sekreci v závislosti na funkci ãaker. 

3. skupina nemocí má pfiíãiny karmického pÛvodu.

Ad 1) Sem patfií nemoci zpÛsobené trval˘m pfietûÏováním
organismu fyzicky a nevhodnou stravou. ZatûÏkávací zkou‰ka
organismu je nám obãas prospû‰ná. PoukáÏe na slabá místa
a mÛÏe nám slouÏit jako vodítko k zdravému zpÛsobu Ïivota.
Je-li v‰ak zatûÏování trvalého charakteru, projeví se nejslab‰í
ãlánek na‰eho fietûzce a dÛsledky mohou b˘t nevratné 
(to vidíme u alkoholikÛ). Z tûchto dÛvodÛ vûnujme pozor-
nost poãáteãním pfiíznakÛm tak, abychom nehledali
zavádûjící v˘mluvu, ale skuteãnou pfiíãinu nemoci. Moudr˘
ãlovûk nám ve sv˘ch osmdesáti letech nefiekne: dostal jsem
chfiipku, to je ale vûkem. Stejnû nemoudré je fiíci: já mám
vysok˘ krevní tlak, ale to je vûkem. Má-li nûkdo tento postoj 
– je ideálním konzumentem lékÛ. TûÏko lidé s tímto názorem
pfiipou‰tûjí moÏnost pfiíãiny nemoci v nevyváÏené stravû
bohaté na tuky a organick˘ cholesterol, lidé s nízkou pohy-
bovou aktivitou a k tomu témûfi pravidelnou dávkou stresu. 

Pracujme na sv˘ch slab˘ch stránkách
a stavûjme na sv˘ch kladech, abychom v pfiípadû
rozpoznání své pfiíleÏitosti byli schopni ji vyuÏít.
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Jednou z nejbûÏnûj‰ích chyb jsou v˘mluvy, kter˘mi vysvût-
lujeme... Ov‰em to samo o sobû nám nemÛÏe zajistit úspûch,
pokud nepÛjdeme pozitivním smûrem. Je pro nás dÛleÏité
nauãit se oddûlovat fakta od názorÛ a ovûfiit si tato fakta 
na spolehliv˘ch informacích, které poskytuje vazba my‰lení,
emoce a tûlo. Klasická medicína vûnuje dostateãnou pozor-
nost ochranû zdraví vhodn˘m stravováním, coÏ dokazuje
‰irokou ‰kálou vydávan˘ch informaãních letákÛ zdravotnic-
tvím i literaturou z fiad lékafiÛ a odborníkÛ. Díky tomuto
pfiístupu jiÏ vût‰í ãást mlad‰í populace vûnuje prÛbûÏnû pozor-
nost svému Ïivotnímu stylu a má trval˘ zájem o stále novûj‰í
poznatky. Tento zájem je mnoha lidem vodítkem k hledání
a odstraÀování pfiíãin nemoci patfiící do druhé skupiny. 

Ad 2) Druhou skupinu tvofií nemoci odvíjející se z energe-
tické disharmonie organismu ãi z nedostatku Ïivotní energie.
Dfiíve toto uãení bylo odmítáno jako vûdecky nepodloÏené
a tím pro moderního ãlovûka západního svûta nepfiijatelné,
jelikoÏ se neopíralo o vûdecky prokazatelné zpÛsoby. Moderní
vûda stojí na tfiech pilífiích, a to na: chemii, matematice
a fyzice. Co se v‰ak t˘ká du‰e, duchovna i energie Ïivotní, celá
vûda je vedle, protoÏe fyzika, chemie ani matematika nemají
vztahov˘ rámec na tyto druhy energie.

Ale zpût k vûci. Nedostatek energie je zdraví ‰kodliv˘. Stav
lze pfiirovnat tekoucí bystfiinû. Je-li tok dostateãnû rychl˘, voda
je krásnû ãistá. Vytvofiíme-li v potoce pfiekáÏku bránící v toku
vody, v tÛni dochází nejdfiíve k usazování kalu i neãistot
a pozdûji k hnití. Obdobné je to i v na‰em organismu. 
Pfii nedostateãném mnoÏství protékající energie, anebo její
blokády, se mûní podmínky pro správnou funkci Ïláz s vnitfiní
sekrecí, produkující kromû jiného hormony, které regulují
funkci jednotliv˘ch orgánÛ a ovlivÀují dÛleÏité Ïivotní
procesy. Dochází k zadrÏování jiÏ „pouÏité“ energie. ·patná
ãinnost Ïláz vede k nedostateãné v˘mûnû látkové, degenera-
tivnímu rÛstu bunûk, organismus je pfietûÏován toxiny atd..

Vût‰ina z nás pozná na sobû, kdyÏ mu chybí energie. Cítíme
se apatiãtí, lhostejní, vnímáme to jako trvalou únavu, ospalost.
Pfii nedostatku energie podáváme nízké v˘kony a podobnû
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nám pracují i endokrinní Ïlázy. Ménû známé je, Ïe deprese,
pocit tlaku na prsou, pocity úzkosti, blokáda krãní, hrudní
nebo bederní pátefie jsou zpÛsobeny ãasto pfiebytkem energie
v daném místû. I v tûchto pfiípadech vÏdy hovofiíme o dishar-
monii v organismu, nevyrovnané ãinnosti jednotliv˘ch ãaker
(rÛzná prÛchodnost, rotace). 

Ad 3) Do tfietí skupiny lze zafiadit vrozené nemoci, které 
si pfiiná‰íme do Ïivota jako nevyfie‰ené problémy z pfiedcháze-
jících ÏivotÛ. âasto nám nastavují zrcadlo na‰eho dfiívûj‰ího
chování. SlouÏí k pochopení situací, které jsme vytváfieli lidem
zpÛsobem pfiiná‰ející bolest a utrpení. Dostáváme se 
do obdobn˘ch potíÏí vytvofien˘ch zlem na‰ím pfiiãinûním.
ProÏít si tato utrpení znamená vyprazdÀování (ãistûní) karmy.
V nûkter˘ch pfiípadech staãí krátk˘ Ïivot, kdy láska nejbliÏ‰ích
provázející nás na této cestû k poznání urychluje vyprázdnûní
karmy a rÛst du‰e. Patfií sem fobie i nûkteré druhy nehod
a úrazÛ. Obyãejnû si poloÏíme otázku, proã se to stalo zrovna
mnû nebo v mé rodinû. Pfiíãiny lze zjistit pomocí hypnózy
regresí – zpûtn˘ postup. Této metody se v‰ak pouÏívá jenom
v pfiípadech, lze-li pfiedpokládat, Ïe zji‰tûní pfiíãiny pomÛÏe
odstranit potíÏe. 

Uznat karmické pfiíãiny onemocnûní ãi nehod mÛÏeme
pouze po dosaÏení urãitého pokroku v duchovním rÛstu. 

¤íká se:

„Kdo nezkusí, nepozná“.
A kdo zkusí, je‰tû neznamená, Ïe poznal.
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Disharmonie

Na poãátku disharmonie organismu jsou negativní emoce,
zpÛsobující sníÏenou ãinnost (blokádu) ãakry. Které ãakry, 
to záleÏí na tom, jak˘ druh emocí proÏíváme. Pro názorn˘
pfiíklad hledejme poãátky v dûtství. KaÏdé dítû pfiichází na svût
ãisté. Neví co je to zl˘ úmysl, zá‰È, nenávist, nesná‰enlivost,
hrubost, ‰kodolibost, nepfiejícnost a podobnû. Jeho nesprá-
vnou v˘chovou má rozvíjené ego ‰patn˘m smûrem.
Srovnáváním se s vrstevníky probouzíme v nûm nezdravou
soutûÏivost, pfiiná‰ející chtivost, lítost, pfiecitlivûlost, bolest,
hofikost a dal‰í negativní emoce, které zpÛsobují svojí niÏ‰í
(hrub‰í) vibrací sníÏenou ãinnost tfietí ãakry. Na jedné stranû
benevolence a velmi tolerantní pfiístup a na stranû druhé
neúmûrné nároky pod rou‰kou káznû a disciplíny pÛsobí
ãasto jako ‰ikana urychlující zhor‰ování stavu. âím vût‰í rozdíl
tûchto dvou postojÛ tím, tûÏ‰í a rychlej‰í prÛbûh mají
dÛsledky. Tyto projevy souvisejí s ãakrou solar plexus, která 
je centrem „já“ a fiídí nadledvinky. Adrenalin – hormon
nadledvinek nás staví do pozice – braÀ se nebo uteã. Agresivní
postoje jako dÛsledek negativních emocí v tomto pfiípadû
zpÛsobují je‰tû zv˘‰enou produkci adrenalinu. Je-li organismus
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trvale vystaven tûmto emocím, dochází k trvalému pfietûÏo-
vání nadledvinek, vysoké produkci adrenalinu, coÏ se projeví
jako stres se v‰emi sv˘mi následky a ovlivÀuje ãakru solar
plexus i srdeãní. Není-li vãas odstranûna pfiíãina stresu,
pfiicházejí první pfiíznaky. Dostaví se zaÏívací potíÏe, neklidné
spaní, neuróza, ãasté noãní buzení, pocity úzkosti nebo
uzavfienost i deprese. Tyto negativní projevy se dfiíve nebo
pozdûji projeví v komunikaci spojené s pátou krãní ãakrou,
která fiídí ‰títnou Ïlázu a pfií‰títná tûlíska. Je centrem komuni-
kace. Pfii dysfunkci ji lze naz˘vat ãakrou v˘mluv a pÛsobí
naru‰ení funkce ‰títné Ïlázy. OvlivÀuje v˘mûnu látkovou
(metabolismus). Pfiipravuje nás o svobodu. Stáváme se závislí
na spoleãensk˘ch normách, názorech ostatních. Pocity prová-
zející nezdravé sebevûdomí nás vedou k uzavírání se vÛãi okolí
nebo poukazování na nedostatky a zesmû‰Àování ostatních.
Vyná‰íme soudy a kritizujeme. MÛÏeme zde pouÏít oznaãení
negativní, máme sklon k opozici proti v‰emu, sklon k samotá-
fiství a sníÏenou schopnost navazovat spoleãenské vztahy.
âasto se u nás objevují neurotické pfiíznaky, cítíme-li na sebe
útok zvenãí.

Dysfunkce krãní ãakry zpÛsobuje agresivitu vÏdy úmûrnou
stavu ohroÏení. Tady se rodí zlo, hnûv, zá‰È, nenávist,
nesná‰enlivost a ostatní destruktivní emoce, které si ukládáme
v srdeãní a solar plexus ãakfie. Pokud funkce solar plexus není
správná, dochází k disharmonii se srdeãní ãakrou a pfiicházejí
pocity bolesti, zranitelnosti, hofikosti, nespokojenosti i odmí-
tání. V závislosti nastupuje touha po moci a ostatní pfiinutit
k poslu‰nosti.

Srdeãní ãakra má vztah k brzlíku, kter˘ fiídí imunitní
systém organismu. Zde jsou pravdûpodobnû pfiíãiny zesílení
imunitního systému zpÛsobující pfiecitlivûlost zvanou alergie,
nebo sníÏení imunitního systému organismu projevující se
ãastou nemocností. 

Úãelné pro srdeãní ãakru je prohloubit stav klidu,
kter˘ je nezbytn˘ pro její správnou ãinnost.
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Z v˘‰e popsaného mÛÏeme vypozorovat, jak dochází k roztoãení
spirály zdravotních potíÏí somatick˘ch i psycho    somatick˘ch,
které vyãerpávají organismus a pfiiná‰ejí nervozitu, v˘bu‰nost,
nedostatek trpûlivosti a netolerance ke svému okolí, celkovou
únavu a ãastá onemocnûní, coÏ nám dál odebírá nadmíru
potfiebnou energii.

Zdraví pfiechází z hlavy do v‰ech ãástí tûla;
v‰echny údy jsou svûÏí a ãilé, nebo naopak,

ochablé a malátné, to podle toho,
jak je jejich duch Ïiv˘ nebo vysílen˘.
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já – ego a Já du‰e

âti pozornû, prosím. KaÏd˘ ãlovûk má své niÏ‰í já a vy‰‰í Já.
VÏdy, kdyÏ jsou potfieby na‰eho ega (niÏ‰ím já) v rozporu
s du‰í (vy‰‰í Já), dojde k potíÏím! 

NiÏ‰í já je nadfiazeno na‰emu rozumu, proto se rozum
stará o v‰echno, co nám pomáhá pfieÏít na Zemi. Má k dispo-
zici základních pût smyslÛ, které mu pomáhají pfii rozhodování.
K tomu má svoji – sice ‰patnou, ale pfiece nûjakou – pamûÈ.
Pamatuje si, v jak˘ch podmínkách jsme vyrÛstali, jak vyrÛstali
ostatní, pamatuje si, co jsme sly‰eli, vidûli a porovnává. Potom
rozum pfiem˘‰lí a vytvofií pfiedstavu, jak by ná‰ Ïivot mûl
vypadat, a to se ukládá do podvûdomí tím, Ïe to neustále
„nosíme v hlavû“. Dûlá v‰echno, aby nám zajistil co potfiebu-
jeme pro co nejlehãí a nejjednodu‰‰í Ïití. Zamûfiuje svoji
pozornost na potfieby na‰eho malého já, osobního vûdomí,
ãili ega. Toto ego, pokud je nezdravé, b˘vá vût‰inou porodnicí
bolestí v podobû chamtivosti, sobectví, hnûvu, nenávisti,
závist, lpûní na hmotn˘ch statcích. A to v bázni, Ïe by mohlo
pfiijít o to, co si oblíbilo a je pfiíãinou v‰ech jin˘ch negativních
pocitÛ, emocí odvíjejících se ze strachu. Hanliv˘ nádech egu
je pfiiznáván z dÛvodu sobeckosti na úkor ostatních, coÏ je
v rozporu s dobr˘mi mravy je‰tû i dnes. Toto malé já je závislé
na hmotû mozku, a proto je odkázáno po fyzické smrti tûla
k zániku. 

Vy‰‰í Já patfií na‰í du‰i, která má vliv na podvûdomí a jeho
prostfiednictvím pÛsobí na fyzické tûlo. Podvûdomí je jeden ze
dvou v˘razov˘ch prostfiedkÛ du‰e. Co uloÏíme do podvûdomí
je jako kdyÏ zasejeme do dobfie pohnojené zahrádky. Vyroste
bez ohledu, jestli je to pro nás dobré nebo zlé. MÛÏeme zde
citovat: „co zasadí‰, to sklízí‰“. Je-li tato informace v souladu
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s na‰í du‰i, projeví se také v podobû zlep‰ení zdravotního
stavu, vnitfiního klidu a pokoje, vyrovnanosti pfiiná‰ející pozi-
tivní emoce. Pokud není ve shodû s du‰i, vnímáme 
to v podobû negativních emocí a dochází k zhor‰ení zdravot-
ního stavu. PostiÏené místo v organismu nás upozorÀuje 
na oblast, kde jsme chybovali. Zku‰enosti nám potvrdily, 
Ïe tento zákon pfiírody je moudré respektovat i vyuÏívat
prostfiednictvím víry (placeboefektu), autosugesce apod..
Zdrav˘ rozum nám umoÏní komunikovat s du‰i prostfiednic-
tvím podvûdomí, poznat její potfieby a podílet se na udrÏování
zdraví psychického i fyzického. Je pfiitom potfieba dávat pozor
na negativní zpÛsob my‰lení a vyjadfiování, protoÏe po cestû
do podvûdomí se mÛÏe vytratit záporná pfiedpona ne a ná‰
zámûr dostane opaãnou podobu. Pfii autosugesci si opakovat
„chci nekoufiit“ mÛÏe b˘t pfiijato jako „chci koufiit“. Urãitû se
nezbavíme koufiení, protoÏe zÛstane u chtûní, coÏ neznamená
zmûnu. Proto pozitivní my‰lení i vyjadfiování. Zku‰en˘ ãlovûk
ví, Ïe si nesmí pfiát to, co by mu pfii vyplnûní jeho poÏadavku
mohlo u‰kodit.

KaÏdé pfiání má jenom takovou hodnotu,
jak prospû‰né nebo ‰kodlivé následky z nûho vzejdou.

Lidé si málo uvûdomují, kdyÏ mluví pofiád dokola o sv˘ch
nemocích, potíÏích a trápeních, ãímÏ chtûjí získat pozornost
i soucit, Ïe si tím ukládají do podvûdomí tyto ‰kodlivé infor-
mace na principu autosugesce. Podvûdomí nepfiijímá
v‰echno, vy‰‰í moudrost mu od pfiírody dána toto nedovolí.
Ná‰ nedokonal˘ rozum se ãasto zab˘vá hloupostmi, nepod-
statn˘mi vûcmi a pokud by v‰e pfiijalo podvûdomí, vznikl by
z toho velik˘ chaos.

Reaguje asi takto. Sly‰í poprvé a po zku‰enostech s námi
pfiechází vûc jako nepodstatnou. Sly‰í podruhé, zbystfií o co se
jedná a po tfietím opakování je to vnímáno podvûdomím jako
volání o pomoc – a pfiijímá.

Du‰e nám dá vûdût prostfiednictvím realizací informací
z podvûdomí (v˘razov˘ prostfiedek du‰e), o co jsme si fiekli.
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Vûfiíme-li, Ïe nám tento lék pomÛÏe, uzdravíme se.
(Placeboefekt). „Lékafi léãí a Pán BÛh uzdravuje.“ Tato víra
musí b˘t v podvûdomí. Není úãinná, pokud zÛstane v na‰i
mysli malá a na povrchu, já vûfiím, Ïe mi to pomÛÏe.

Jin˘ pfiíklad.: „Nespadni! Nespadni!“ UpozorÀujeme dítû
potfietí, „nedûlej hlouposti, nebo spadne‰ …no vidí‰ to! Já
jsem ti fiíkal, Ïe spadne‰.“ Tady se nám potvrdí negativní
sugesce. Nic není náhoda. 

Za náhodu povaÏujeme pouze vûci,
které jsme si neumûli dát do souvislosti.

Druh˘m v˘razov˘m prostfiedkem du‰e jsou ãakry. Opakuji:
âakry. V hinduistickém a buddhistickém staroindickém uãení
a józe jsou místa hlavního energetického kanálu podél pátefie,
jenÏ v sobû spojují psychické a somatické pojetí lidského orga-
nismu.

Du‰e je v podstatû energie. My‰lenka je energie. Emoce 
je energie v pohybu. âím jsou emoce negativnûj‰í, tím je
vibrace této energie hrub‰í, niÏ‰í. Stejné je to s du‰í. Ménû vyvi-
nuté du‰e mají vibraci niÏ‰í a opaãnû, více vyvinuté du‰e mají
vy‰‰í, jemnûj‰í vibraci. Rozdíl ve vibraci mezi energii du‰e
a vibrací negativní energie je pfiíãinou blokády tohoto energe-
tického centra. Jenom pro ilustraci si pfiedstavme, Ïe negativní
energie v poãátku se do na‰eho organismu mÛÏe dostat jenom
pod tlakem. Tento tlak nejdfiíve vytváfií okolí, prostfiedí 
ve kterém se nacházíme. Pozdûji si tento tlak vytváfiíme sami
sv˘m pfiístupem, postojem i my‰lením. Podléhá také zákonu
„podobné pfiitahuje podobné“, a proto roste co do mnoÏství.
Bez pomoci nám není dáno se této ‰kodlivé energie zbavit,
alespoÀ ne na zaãátku. Nauãíme-li se pracovat s energií tohoto
druhu, budeme ji umût transformovat (pfietváfiet) na energii
pozitivní, anebo se jí zbavíme jin˘m zpÛsobem.

Nehmotná du‰e, nikoliv na‰e tûlo, byla stvofiena ku podobû
svého Stvofiitele. NeÏ du‰e vstoupí do pozemské roviny,
prochází éterickou barierou, která sníÏí vibrace jejího vûdomí.
(Vyhnání z ráje…) Tím se rozplynou vzpomínky na existenci
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pfiedchozích ÏivotÛ a bytí mezi jednotliv˘mi Ïivoty. Slovem
rozplynou není my‰leno zniãí, zaniknou. Zmûnou vibrace 
se vylouãí její dominantní postavení v podvûdomí. Du‰e si tyto
vzpomínky zachovává a je moÏné se k nim „dostat“ v hypnóze.
Máme dostateãné mnoÏství informací o této moÏnosti. Napfi.
Ph.D. Michael Newton byl ocenûn za svÛj pfiínos v oblasti klinic-
kého v˘zkumu vzpomínek du‰e a objevÛ v kosmologii (vûda
o vesmíru jako celku) posmrtného Ïivota. Jako hypnoterapeut
pomocí hypnózy v regresi vedl své klienty zpût k pfiedchozím
ÏivotÛm, aby získal informace, které byly nezbytné k fie‰ení
zdravotních potíÏí karmického pÛvodu. Edgar Cayce je patrnû
nejznámûj‰ím senzibilem dne‰ní doby, kter˘ zdokumento-
váním své práce nám poskytl mnoho dÛleÏit˘ch informací
z této oblasti. Máme-li potíÏe pfiijmout informace o reinkarnaci
a bytí po Ïivotû na Zemi, je vhodné se seznámit s v˘sledky tûchto
i jin˘ch autorÛ zab˘vajících se touto oblastí. 

Ale zpût k du‰i a jejímu pÛsobení na tûlo prostfiednictvím
ãaker. Jak bylo uvedeno, na‰e emoce ovlivÀují svojí vibrací
ãinnost ãaker. NiÏ‰í (hrub‰í) vibrace sniÏuje jejich ãinnost
a vy‰‰í (jemnûj‰í) opaãnû, zvy‰uje. Pfii negativních pocitech
dochází k sniÏování funkce ãakry, tedy k jejímu uzavírání.
Uzavírání je pouhá pfiirozená ochrana pfied nadbyteãnou
ztrátou energie. 

SníÏením vibrace i mnoÏstvím energie se zmûní
podmínky pro zdravou ãinnost Ïlázy s vnitfiní sekrecí

a produkci hormonÛ.

Kdo z nás nerespektuje varování jako dÛsledek negativních
emocí, doãká se zhor‰ení zdravotního stavu. Komu není ani
nemoc v˘strahou a varováním pfied ‰patnou cestou v postojích
a pfiístupech, musí se pfiipravit nést psychické i fyzické
utrpení. Nyní je namístû citovat vûtu z kapitoly Disharmonie.

„Na poãátku disharmonie roztáãící spirálu potíÏí
jsou negativní emoce zpÛsobující sníÏenou ãinnost,

blokádu ãakry.“
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Strach

V‰echny negativní emoce jsou dÛsledkem negativních
povahov˘ch vlastností, postojÛ, pfiístupÛ, které se odvíjejí 
ze strachu. V‰echny svojí podstatou zpÛsobují nemoci. Jsou
nesluãitelné se zdrav˘m Ïivotem, protoÏe jsou v rozporu s vy‰‰í
duchovní rovinou.

Jedna anekdota: Mnich potkal bûhem velké epidemie moru smrt.
Naplnûn úãastenstvím ke sv˘m bliÏním se jí zeptal: „Kolik lidi tento-
krát zabije‰?“ Smrt odpovûdûla: „Tentokrát pût tisíc.“

Po roce se mnich a smrt potkali znovu a mnich si vyãítavû posteskl:
„Ale zemfielo jich padesát tisíc!“ „Správnû,“ odvûtila smrt, „ale jen pût
tisíc jich skonalo na mor, ostatní zemfieli ze strachu pfied ním ...“

Mírn˘ strach drÏí ná‰ rozum na uzdû, ale nepfietrÏit˘
zachází do krajností, probouzí negativní postoje a stojí 
na poãátku hnûvu. Bojíme-li se, pouÏíváme v‰ech dostupn˘ch
prostfiedkÛ, které nám mají pomoci zvládnout situaci, do níÏ
jsme se dostali. Nezvládání obrany pfiiná‰í pocity hnûvu a na‰e
reakce pak provází jednání nízké v podobû netolerance
a nesná‰enlivost, obviÀování, podezfiívání, kritizování,
pomlouvání, lÏi, pokrytectví, agresivity a podobnû. UÏ to zní
jako z politiky. Co dobrého ale chceme získat, pouÏíváme-li zlé
a nízké prostfiedky? Zlo plodí pouze zlo. Po jejich ovoci 
je poznáte. CoÏ sklízejí z trní hrozny nebo z bodláãí fíky? Mat.7:16.

Pod vlivem strachu je pro nás dÛleÏitûj‰í obhájit svoje ohro-
Ïené ego neÏ prostfiedky, které pouÏijeme. Egu patfií v‰echno,
co se t˘ká vlastnictví ve vztahu k materiálnímu, ale i mentál-
nímu, jako sebevûdomí, urãující sv˘m zpÛsobem na‰e postavení
v rodinû, práci i spoleãnosti. Na‰e ego si vytváfiíme rozumov˘m
postojem za v‰ech okolností. âím více pozornosti vûnujeme
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svému rozhodnutí, tím silnûj‰í je na‰e ego. Zamûstnáváme-li
pfiíli‰ svÛj rozum potfiebou chránit ego, pfiestáváme vnímat
potfieby du‰e a pojmy jako láska, soucit, porozumûní, vstfiíc-
nost se nám stávají cizí. Kdo má oãi aÈ vidí. 

Je prospû‰né, odpovídá-li na‰e sebevûdomí vzdûlání,
zku‰enostem a úrovni poznání, kterého jsme dosáhli.
Hovofiíme pak o zdravém sebevûdomí. Potom pomáháme
lidem, ktefií nás o to poprosí, necítíme potfiebu kritizovat,
sbírat drby, nepfiekáÏíme ostatním v jejich cestû, na své okolí
pÛsobíme vyrovnanû a se v‰emi pozitivními zpÛsoby projevu.
L i d é  
se zdravou sebedÛvûrou ménû trpí strachem, ménû ãasto
onemocní a rychleji se uzdravují. Vysoké mínûní o sobû 
je stejnû ‰kodlivé, smû‰né na‰emu okolí jako sebevûdomí
nízké. Ego potfiebujeme pro posilnûní zdravé vÛle, pocitu
zodpovûdnosti, vzájemné pomoci a k jin˘m pozitivním rysÛm.
Nesmí nám ale pfierÛst pfies hlavu do nekontrolovateln˘ch
rozmûrÛ. Pak ho lze nazvat porodnicí bolestí. Ego z tohoto
pohledu mÛÏeme vidût jako zdroj strachu a to je semeni‰tû
negativních postojÛ a emocí. 

Stav velikého ãi malého ega potvrzuje pfiítomnost strachu. 
Ze strachu se potom odvíjejí jiÏ zmiÀované v‰echny negativní
povahové vlastnosti, které jsou pfiíãinou negativních pocitÛ.
Nej‰kodlivûj‰í dÛsledek strachu je hnûv. Pod vlivem hnûvu
zapomínáme na slu‰nost, nepamatujeme na dobré mezilidské
vztahy, nedbáme rad a bráníme pfiístupu zdravému rozumu.
Hnûv nám nedovolí sly‰et druhé, nepfiipou‰tí obhajobu
a nedá si vzít svÛj soud, i kdyÏ je chybn˘. Vyhání v‰echna
pravidla slu‰ného chování. 

Proto: 
„Nesmíme vûfiit slovÛm tûch, ktefií se hnûvají.“ 
Ostatní nefiesti lze utajit a Ïivit ve skrytu, hnûv v‰ak

propuká otevfienû, vychází na povrch a ãím je vût‰í, tím zjev-
nûji vzkypí. Hnûv nemá v sobû Ïádnou uÏiteãnost. Hnûvat se
kvÛli blízk˘m není znakem milujícího, ale slabého. Proto
nejhnûvivûj‰í jsou dûti, starci a nemocní: v‰echno co je slabé,
bezmocné je od pfiírody nevrlé. Na hnûvivosti je ‰patné toto:
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nechce se nechat fiídit, hnûvá se na samotnou pravdu. Hnûv je
vzdálen od du‰evní stateãnosti. Není pochyb o tom, Ïe hnûv je
vyvolán pfiedstavou utrpûné kfiivdy. Hnûv je to, co pfiekraãuje
rozum, co jej strhne sebou. Jen tím se li‰í od nûm˘ch zvífiat, Ïe
zvífiata jsou krotká vÛãi tûm, ktefií je krmí, kdeÏto vzteklost lidi
poÏírá ty, ktefií je Ïivili. Hnûv sám v sobû nemá nic pevného
nebo silného, av‰ak pÛsobí na povrchní du‰e. Nikdo nemÛÏe
b˘t souãasnû rozhnûvan˘ a dobr˘, tak jako nemÛÏe b˘t
souãasnû nemocn˘ a zdrav˘. Povahy od pfiírody silné a pevné
mají sklon k hnûvu, neÏ je zjemní kázeÀ. Jistû to také sledu-
jeme na nûkter˘ch pfiípadech ve svém okolí. Nebude se snad
chtít kaÏd˘ zdrÏet hnûvu, aÏ pochopí, Ïe on sám je jeho první
obûtí? Kdo Ïije s klidn˘mi lidmi, stává se lep‰ím nejen pÛso-
bením dobrého pfiíkladu, ale Ïe zde nenajde podnûty
k hnûvu. Hnûv má silné destruktivní vlastnosti na organismus.
Pfiivádí nás aÏ do stavu nepfiíãetnosti, ‰ílenství je pfiíãinou
nejzávaÏnûj‰ích zdravotních potíÏí. Proto se tak ze ‰iroka
o nûm vyjadfiuji. Je‰tû nikdy neprospûl Ïádn˘m zpÛsobem ani
hnûvajícímu, ani tomu, na koho hnûv dopadá. VÏdy má pouze
rozkladné, niãivé dopady. Opakuji: „Kdyby lidé vûdûli, jak
hnûv ‰kodí a Ïe jsou prvními obûÈmi svého hnûvu, nikdy by se
nehnûvali!!!“ …vÏdyÈ lidsk˘m hnûvem spravedlnost BoÏí nepro-
sadí‰. Jakub 1:20.

A je‰tû toto:

Kdyby hnûv byl dobro,
neprovázel by ty nejdokonalej‰í?

Proto tvrdím:

„Rozum máme na to, aby vyhledával nebo vytváfiel
takové podmínky, kde se na‰e du‰e cítí dobfie,

a du‰i máme na to, aby rozum vûdûl, co má dûlat“.
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Láska

Protipól strachu je láska. Pro na‰e úãely bude dostaãující,
pfiijmeme-li srdce jako zdroj lásky. Je to celkem srozumiteln˘
a zaÏit˘ názor. To znamená, Ïe lásku máme kaÏd˘ v sobû.
Lásku nám nikdo nemÛÏe dát. MÛÏe nám projevit lásku. 
(Srdce na dlani). Na nás v‰ak záleÏí, do jaké míry, v jakém
rozsahu umíme vycítit, poznat a proÏívat lásku v sobû. Máme-li
skuteãnou lásku, tak ta nezná Ïárlivost, nenávist, strach, zá‰È,
hnûv, zlost, trest a dal‰í negativní projevy strachu. KdyÏ se
objeví tyto pocity, napfiíklad ve vztahu partnerském, není to
z lásky, ale z pocitu na‰eho ohroÏení, z pocitu závislosti.
Z lásky se odvíjejí v‰echny pozitivní vlastnosti jako pfiejícnost,
vstfiícnost, víra, tolerance a sná‰enlivost, trpûlivost i porozu-
mûní a tím i v‰echny pozitivní emoce v pocitu radosti, ‰tûstí,
blaÏenosti… Tam, kde je láska, vÏdy najdeme moudrost.
ProtoÏe lásku provází pokaÏdé moudrost. Máte-li lásku, máme
v sobû i moudrost. Potom se nás jiÏ nedotknou nízké vûci jako
je uráÏka a dÛsledek v podobû kfiivdy. Moudrost ji tam
nemÛÏe pustit. Její vzdálenost od nízk˘ch vûcí je pfiíli‰ veliká
na to, aby se jí mohla dotknout ‰kodlivá moc uráÏky sv˘mi
silami. Kdo se opírá o lásku a moudrost, prochází lidsk˘m
údûlem s boÏsk˘m duchem a nemá místeãko, kde by k nûmu
mûl strach pfiístup. Kde je moudrost, tam je i víra. Potom
ménû pozornosti vûnujeme svému rozhodování, protoÏe nám
to víra, láska a moudrost dovolí, nedá nám poznat, co je to
Ïivot ovládan˘ strachem. KdyÏ budeme zdvofiilí, trpûliví,
laskaví a nebudeme jednat sobecky, pocítíme nejvût‰í zdroj
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pozitivní energie a tou je láska. Ta nás za odmûnu dovede
k pokofie. Pokora není fale‰ná skromnost s projevy odmítání.
Pokora není ani oh˘bání hfibetu pfied autoritou, kterou pfied-
vádûjí otroci svému pánovi. To je ukázka vynucené
poslu‰nosti, protoÏe bez tohoto projevu mÛÏe pfiijít trest. 
To je divadlo pro okolí a zároveÀ pfiedvádûní moci, kterou
provází malost ducha malého pána.

Pravou pokoru vÏdy provází láska, která dá pocítit dÛleÏi-
tost, dÛstojnost a uznání ostatním, vidíme-li u nich, v ãem
spoãívá jejich skuteãn˘ pfiínos. Pravou pokorou dáváme
poznat ostatním tím, Ïe jsou stejnû dÛleÏití nebo dÛleÏitûj‰í.
Pokora je projev úcty s láskou. KdyÏ cítíte tuto pravou pokoru,
cítíte jak tûlo i mysl jsou poslu‰nû vedeni va‰í du‰í. Pfiichází
vnitfiní klid i mír. 

Îijte jako dûti svûtla – ovocem svûtla je vÏdy dobrota… Efezsk˘m 5:9

A je‰tû pfiipusÈme, Ïe víra patfií du‰i, láska srdci
a moudrost nám potom nahradí nedokonal˘ rozum…
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Stres

Dlouho se ve velkém mûfiítku uznává stres jako hlavní
faktor onemocnûní. Nechci polemizovat s tímto názorem. 
Pro nás je nejdÛleÏitûj‰í odhalit ‰kodlivé pfiíãiny stresu a tûm
se vyhnout. Stres mÛÏe mít hodnû forem. Pro nás bude dosta-
ãující, pokud rozdûlíme lidi do tfií skupin, podle pfiíãiny
stresu.

První skupinu tvofií lidé vystaveni tlaku prostfiedí nebo tfietí
osoby. Napfiíklad ‰kolka, ‰kola, nevyhovující bydlení 
ãi pracovní prostfiedí, naru‰ené mezilidské vztahy pracovní
nebo rodinné a podobnû. U dûtí jsou to nejãastûji rÛzné
podoby ‰ikany. Rozdílnost v˘chovy na jedné stranû doma,
benevolentní pfiístup rodiãÛ, a diametrálnû odli‰n˘ postoj
k v˘chovû ve ‰kolce, ‰kole vyÏadující fiád, disciplinu a dÛsled-
nost a opaãnû. Odli‰n˘ pfiístup k v˘chovû je provázen rÛzn˘mi
projevy nesouhlasu, odmítání, odporu i obrany. Takovéto
dlouhotrvající podmínky a pocit bezmocnosti jim trvale
udrÏuje neustálé napûtí v podobû stresu a odãerpává energii.

Do druhé skupiny mÛÏeme zafiadit ty, ktefií si stresy vytvá-
fiejí sami. Jejich strach je tlaãí do nikdy nekonãící obrany.
V témûfi kaÏdé situaci se cítí b˘t ohroÏeni. Z toho dÛvodu
pouÏívají v‰ech dostupn˘ch prostfiedkÛ k obranû svého nevy-
rovnaného ega, které mÛÏeme vidût jako pÛvodce strachu
s projevy nesná‰enlivosti, kritiky, závisti, pomstychtivosti
a podobnû. Trvale v sobû nosí stres – vnitfiní napûtí, kter˘
provází negativní emoce. 

Do tfietí skupiny mÛÏeme zafiadit ty, ktefií trpí chronick˘m
nedostatkem energie, jelikoÏ jsou vystaveni dlouhodobû vlivu
‰kodliv˘ch geopatogenních zón v místû spánku nebo na
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pracovi‰ti, mají-li sedavé zamûstnání. Oslaben˘ organismus
geopatogenní zónou je trvale zatûÏován vyrovnáváním se
s tímto nedostatkem energie, coÏ pÛsobí jako trval˘ pocit
stresu. Nedostatek energie, jak jiÏ bylo uvedeno, pfiiná‰í nega-
tivní emoce, coÏ hroucení jenom urychlí. 

Z v˘‰e popsaného vidíme, Ïe v‰echny podoby stresu dfiíve
nebo pozdûji provází i nedostatek energie. Nask˘tá se otázka,
ãím trpíme dfiíve? Nedostatkem energie nebo stresem, kter˘
nám odebírá energii? Ze zku‰enosti víme, Ïe stres v mal˘ch
dávkách nám ne‰kodí. Spí‰e naopak. DokáÏe nás vyprovo-
kovat k vût‰ímu v˘konu, kterého bychom za normálních
okolností nikdy nedosáhli. Necháme-li organismus odpoãi-
nout, zbavíme ho stresu, mÛÏeme opût pfiijmout podmínky
stresu, abychom podali abnormální v˘kon. Musíme orga-
nismus nechat odpoãinout. To je velmi dÛleÏité. Pokud
organismu nedáme moÏnost odpoãinku a k uvolnûní 
aby naãerpal potfiebné mnoÏství energie, v˘konnost klesá.
Jsme-li udrÏováni v neustálém stresu, odãerpáváme poslední
zbytky energie ze svalÛ a jater a dostavuje se nejãastûji srdeãní
arytmie. Srdíãku není z dÛvodu stresu (sevfiení) dána dosta-
teãná uvolÀovací fáze (diastola) slouÏící také k vlastnímu
vyÏivování srdeãního svalu. Podoba stresu rozhoduje o intenzitû
a rychlosti eventuálního zhroucení, kolapsu pfii pfiekroãení
únosné meze pro organismus.

S pozvoln˘m zvy‰ováním krevního tlaku se setkáváme
s pfiib˘vajícím vûkem. Je to dáno na‰im pfiístupem, kter˘m 
se snaÏíme uniknout pfied nejistotou a ohroÏením. ·patné
zku‰enosti a ãasto pfiehnan˘ pocit zodpovûdnosti nás tlaãí 
do fie‰ení na‰í existenãní situace i situací na‰ich dûtí. Na‰e
pfiehnané nároky odvíjející se z vize katastrofick˘ch scénáfiÛ,
podceÀováním schopnosti dûtí ze samostatného zvládnutí
role v koneãné podobû jsou pfiíãinou stresÛ ovlivÀujících
kromû jiného nejãastûji vysok˘ krevní tlak a bolesti pátefie.
Z tohoto pohledu lze uvést jako prvotní pfiíãinu potíÏí trval˘
stres.
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PodpÛrné okolnosti stresu

Prvotní pfiíãinou stresu je trvalé pfietûÏování organismu
psychicky, geopatogenní ãi negativní ‰kodlivou zónou anebo
stylem negativního pfiístupu k Ïivotu. PodpÛrnou okolností
lze naz˘vat dal‰í pfiíãiny stresu, v na‰em pfiípadû kumulování
(slouãení) podmínek stresu z více skupin, napfi. ‰kodliv˘ vliv
zón a psychická zátûÏ. Vliv zón a nevyhovující podmínky okolí.
PfietûÏování v podobû ‰ikany rÛzného druhu a nevyhovující
podmínky atd. Velmi ãasto podpÛrnou okolností stresu 
je nedostatek hofiãíku a vitaminy fiady B12, naplÀujeme-li
podmínky trvalého stresu. Ale o tom pozdûji. PodpÛrná
forma pfiíãin má za následek tûÏ‰í projev pfiíznakÛ a rychlej‰í
formu projevu. Pro názornost uvedu napfiíklad nedostatek
hofiãíku v organismu. Jak nás informuje odborná literatura,
stres a hnûv zpÛsobují hyperfunkci nadledvinek, coÏ má vliv
na vy‰‰í produkci adrenalinu. Není-li adrenalin spálen
zv˘‰en˘m v˘konem, po uklidnûní (nejãastûji bûhem spánku)
dochází k vyplavování adrenalinu v krvi, ale zároveÀ je tím
strháván i hofiãík z organismu. Dal‰í zpÛsob, jak tûlo pfiipra-
vujeme o hofiãík, je nadmûrné pití alkoholu. Pivo sice hofiãík
obsahuje, av‰ak jeho nadmûrné poÏívání nám z tûla hofiãík
doslova vyplavuje. Proto se ãasto setkáváme u alkoholikÛ s tím,
jak se projevuje nedostatek hofiãíku. Trnutí konãetin, tfies
rukou, projevy agresivity, nesná‰enlivosti, hlasit˘ zpÛsob vyja-
dfiování, neurózy, poruchy pamûti i my‰lení. Nutno zde
zdÛraznit, Ïe nedostatek hofiãíku má vliv na hladinu choleste-
rolu v krvi. ProtoÏe bez dostatku hofiãíku nevznikne lecitin,
cholesterol stoupá. Vysoká hladina „zlého“ cholesterolu 
je pfiíãinou dal‰ích zdravotních potíÏí, které ãasto konãí smrtí.
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Ale to je díky medicínské osvûtû témûfi v‰em známo. Neúnavné
opakování, varovaní a názorné pfiíklady nás pfiesvûdãily brát
tuto informaci váÏnû. PfiestoÏe máme informace, známe
konkrétní pfiípady ze svého okolí, je mnoho lidi, ktefií situaci
sice nepodceÀují, ale chybí dostatek vÛle, motivace i vûcn˘
dÛvod, coÏ potvrzují svou rezignací. Lidem je od pfiírody dáno
drÏet se star˘ch osvûdãen˘ch zpÛsobÛ pravd a poznání. Jednou
se rozhodnou a zÛstávají nepfiístupni do té doby, neÏ je bolest
a utrpení donutí pfiistoupit na zmûnu postoje. Je na ‰kodu
vûci, Ïe k tomuto rozhodnutí pfiistupují, kdyÏ je situace velmi
váÏná a náprava nejistá. Je-li nemoc léãena v samotném
poãátku, máme vût‰í ‰anci na rychlé a úplné uzdravení neÏ
v pfiípadû, kdy je nemoc ve velmi pokroãilém stádiu. UÏ ménû
si uvûdomujeme vzájemn˘ vztah nemoci k mezilidsk˘m
vztahÛm a prostfiedí. Podíváme-li se na stav z úhlu pfiíãin
a dÛsledkÛ, pofiadí mÛÏe b˘t zcela opaãné. Negativní prostfiedí
nám v dÛsledku naru‰uje mezilidské vztahy a potom po‰kozuje
zdraví, coÏ obvykle komentujeme slovy „já se z tebe snad
zblázním“. Léãebné úspûchy somatické a psychosomatické
medicíny nelze popírat. Vût‰inou zde dochází k léãení pouze
dÛsledku. JiÏ ménû pozornosti se vûnuje samotné pfiíãinû
nemoci. âasto se setkáváme s mávnutím ruky a se slovy „chytil
jsem bacil“, nebo „dostala jsem chfiipku“. Co sníÏená imunita,
odolnost organismu? Proã bychom se tím zab˘vali, kdyÏ nám
lékafi „napí‰e léky“. V mnoha pfiípadech se tím nezab˘váme,
ani kdyÏ se onemocnûní vrací stále v krat‰ích intervalech.
Málokdo vûnuje pozornost pfiíãinám, i kdyÏ trpí nûkolika
nemocemi soubûÏnû. Není v˘jimkou, kdyÏ pacient uÏívá ‰est 
aÏ patnáct druhÛ lékÛ. Chudák na‰e chemická továrna – játra. 
To je zkou‰ka. To je zatûÏkávající zkou‰ka. A ledvinky? 
Teì ukaÏte co umíte! Nemají to vÛbec jednoduché. Rozeznat,
co je potfiebné a co musí z organismu vylouãit jako ‰kodlivé.
ProtoÏe je jim od pfiírody dáno snaÏit se a zodpovûdnû pfiistu-
povat ke sv˘m povinnostem, jistou dobu to vydrÏí a snaÏí se, 
co jim síly staãí. Ale ãeho je moc, toho je pfiíli‰ a jednou rezig-
nují. Buìto postupnû slábnou nebo zkolabují. Dle stavu
a okolnostem, co je pro nû v˘hodnûj‰í.
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Ale zpût. Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ je rozumné vûnovat
zv˘‰enou pozornost prvotním pfiíznakÛm nedostatku energie
a povaze stresu. Prvotním proto, Ïe úbytek energie a trval˘ vliv
stresu je pozvoln˘ a nevnímáme to tak silnû, abychom byli
donuceni situaci fie‰it. Setkáváme se s lidmi, ktefií mají ráno
bolesti hlavy, kloubÛ, zad a lékafiské vy‰etfiení nezjistilo
pfiíãinu. K léãení b˘vá ãasto pfiedepsáno analgetikum, které
sice ti‰í bolest, ale neodstraní pfiíãiny.

Urãit˘ vliv má vûk chybujícího,
urãit˘ jeho postavení,
takÏe je u‰lechtilé,

nebo aspoÀ nikoliv poniÏující,
nûco od nûkoho snést a nechat si líbit. 

...sám sobû ãertem.
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Vztahy negativních emocí k ãakrám

Na‰e emoce jsou palivem, které umoÏÀuje realizaci dané
vûci v Ïivotû. Silné a hrubé emoce nás vykolejí. Toto vykolejení
nám má b˘t upozornûním na na‰e nevhodné postoje
a pfiístupy. Signalizují, Ïe cesta není správná.

KaÏdá negativní emoce je znamením,
Ïe pfiichází zpráva, které máme vûnovat pozornost.

Hlásí nám nesouhlas vy‰‰ího Já s na‰ím konáním. KaÏdého
provází jedna dominantní emoce od narození, dal‰ích ‰est 
aÏ osm nám pomáhá vytvofiit emocionální identitu, která 
je individualitou dle pomûrn˘ch ãástí. Nûktefií se rozhodli pro
hlavní smûr jako spokojenost, klid nebo optimismus, jiní
melancholii, osamocenost ãi pocity ne‰tûstí. Zda se jedná
o pocit ménûcennosti nebo podfiízenosti anebo naopak samo-
libou nadfiazenost, to záleÏí na tom, v jaké oblasti potfiebuje
rÛst na‰e du‰e. Vy‰‰í Já si zvolilo tyto emoce, které nás mají
vést do urãit˘ch zku‰eností, které by jsme bez nich nepoznali.
Je dÛleÏité se s nimi neztotoÏÀovat a neuvíznout v nich, 
ale vûnovat jim pouze ãas potfiebn˘ k získání informací, které
nabízejí. Co zrovna dûláme, kdyÏ se nás nûco dotkne?
Netlaãím druhé do jim nevyhovujících situací, Ïe mají
potfiebu se bránit? Proã já cítím potfiebu bránit se? Ztratím
mnoho, nebudu-li se bránit, nebo chci zachovat svou tváfi 
za kaÏdou cenu, na které mi tolik záleÏí? V‰echny negativní
emoce mají poãátky ve strachu a kaÏdá má svÛj protipól v pozi-
tivní podobû. Uvûdomme si, Ïe vût‰inou druzí se chovají
nepfiíjemnû proto, Ïe sami mají strach z ublíÏení, a nikoliv
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proto, Ïe by chtûli ublíÏit. Emocionální temperament má
sklony chovat se nepfiátelsky kvÛli svému prospûchu.
Psychicky naru‰eni lidé velmi ãasto utrpûli bolestné trauma.
Neexistují Ïádné du‰evní zrÛdy. Lidé se nerodí zl˘mi. Jsou
pokfiiveni spoleãností, ve které Ïijí a kde zlovolné chování
uspokojuje zvrácené touhy. V‰e zlé má pÛvod v lidském
mozku. Zlé chování z vlastní vÛle je pro nevyspûlé lidi zdrojem
pocitu moci, síly a vlády. Tito nevyrovnaní, v podstatû
s nemocnou myslí vystupující se drÏí vnitfiního na‰eptávání:
„KdyÏ mám nespokojen˘ Ïivot, proã ho nevytvofiit i jin˘m“. 
To je nemoc. Proto kdyÏ jsme ne‰Èastní, nepfiipusÈme vinu
jin˘ch. Zlobíme-li se, hledejme pfiíãinu u sebe. To je cesta
rÛstu, fie‰ení. PodmiÀujeme-li své ‰tûstí, klid a pohodu
jednáním jin˘ch, jsme závislí na nûãem, co je mimo nás, coÏ
nemÛÏeme ovlivnit a mÛÏeme si pouze pfiát.

Jistû jsme byli v‰ichni svûdky, kdy jeden rozzloben˘ ãlovûk
naru‰il nebo úplnû pokazil pfiíjemnou atmosféru kolem nás 
– a opaãnû, moudr˘ a milující dokáÏe vnést do spoleãnosti
pfiíjemné pozitivní emoce.

Negativní emoce nám ukazují, kde nejsme v souladu
s vizí vy‰‰ího Já –

– potom zaãnûme dûlat, co nás naplÀuje, zti‰í a pfiiná‰í rovno-
váhu. Napfi. procházka pfiírodou, hudba, teplá lázeÀ, zkratka
to, co nám zti‰í mysl a pfiiná‰í vnitfiní klid a pokoj. ProtoÏe
vy‰‰í vibrace odvíjející se z pozitivních pocitÛ lásky, radosti
nám harmonizují ve‰keré ãinnosti v organismu. 

Správná diagnóza a volba úãinného léku sama o sobû
nemÛÏe v plném rozsahu vystihnout na‰i situaci. Je pouze
fie‰ením dÛsledkÛ a inspirací pfii hledání skuteãn˘ch pfiíãin
nemocí. Hledání u sebe, bez obviÀování svého okolí, 
je prvním pfiedpokladem úspûchu. I v pfiípadech úrazu je
prospû‰né hledat prvopoãátek ve vlastním pfiístupu, postoji,
chování nebo my‰lení. Pro Ïivot pfiece nemusí b˘t podstatné,
zda existují karmické pfiíãiny, ale je dÛleÏitûj‰í, zda zastánce
tohoto názoru je veden k slu‰nosti, toleranci, vstfiícnosti 
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ãi zdvofiilej‰ím pfiístupÛm k ostatním. Opravdu cenné
zku‰enosti nám pomohou pochopit objektivnû a spolehlivû
i takové zákonitosti, které jsme pfiedtím vehementnû popírali.
Podmínkou v‰ak zÛstává umûní dávat si vûci do správné souvis-
losti a pamatovat si je. Pfiesahují-li na‰e moÏnosti sebevidûní
v tûchto souvislostech, Ïivot jin˘ch nám poskytuje dostateãné
mnoÏství pfiíkladÛ, které máme moÏnost pfiijmout jako vlastní
zku‰enosti. V‰echno co pfiiná‰í díky na‰im pfiiãinûním okolí
pozitivní pocity, radostné vnímání je potom prospû‰né i nám.
PÛsobí na nás jako lék. V pfiíjemném prostfiedí doprovázející
vÏdy laskavé vystupování zúãastnûn˘ch nacházíme mír, pokoj
a harmonii pro svoji du‰i. Nositelé takové du‰e jsou vyhle-
dávan˘mi spoleãníky, protoÏe kde je mír, pokoj a harmonie,
tam vÏdy najdeme lásku a negativní vlastnosti, negativní
emoce zde nemají uÏ místo. Skuteãnû nosí-li nûkdo Krista
v srdci, není tam jiÏ místo pro poku‰itele. Je asi pravdou Ïe
BÛh neodmûÀuje za dobré chování, stejnû jako netrestá zlé.
Pokud by tomu tak bylo, v‰ichni hodní a laskaví by byli zdraví
a ‰Èastni a zlí ve vûzení nemocní, to uÏ jsme si fiekli. BÛh nám
pouze vytváfií takové podmínky, kde na‰e du‰e mají rÛst. Bohu
záleÏí na rÛstu na‰i du‰e. Teì sly‰ím otázku, „proã jsou
nemocní lidé, ktefií jsou hodní, vstfiícní a laskavého vystupo-
vání?“ PfiipusÈme snad dostaãující odpovûì. „Pfiebírají na sebe
starosti a problémy z bliÏních a nejbliÏ‰ích, které milují.“ Je to
jejich volba. Zde nechám vûc otevfienou, prostor
k pfiem˘‰lení. Netvrdím to jako dogma. ZmiÀuji se o tom, aby
v níÏe popsan˘ch vazbách bylo více prostoru k zamy‰lení. 

PotíÏe pfiifiazené k jednotliv˘m ãakrám jsou pouze jako
vodítko k pfiem˘‰lení a vidûní své situace, ve které se nachá-
zíme. ZdrÏme se, prosím, vyuÏívání tûchto informací
k souzení a kritizování ostatních, ale nebraÀme se vidût vûci
otevfienû ve svém okolí, které nám mají b˘t varováním, …kudy
cesta nevede!!! Nelze v takto strohém podání popsat v‰echny
nemoci v souvislosti s negativním postojem a emocemi
k funkci ãaker. Není to ani m˘m zámûrem. Smyslem je ukázat
cestu k smysluplnûj‰ímu Ïivotu pevného zdraví, vitality
a radosti. Rozumût vazbám, souvislostem, vlivu negativních
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emocí na na‰i energii, ãakry a nemoci. Vûfiím, Ïe tento zpÛsob
vyjadfiování a vysvûtlení je srozumiteln˘ lidem pfiístupn˘m. 

Pfiijetím podmínek vnucovan˘ch stálou honbou za nûãím
a bojem o pfieÏití vût‰ina lidí dnes Ïije ve stálém stresu. Dal‰í
pfiíãiny stresu jsme si uvedli. Proto i nejãastûj‰í a nejroz‰ífienûj‰í
dÛsledky jsou bolesti ‰íje, zad, hlavy, neurózy a deprese, bolesti
kloubÛ, poruchy krevního obûhu, cukrovka. Tro‰iãku jinak.

• Bolesti v oblasti krãní pátefie potvrzují velmi silné ego.
Takto a toto chci, a ne jinak. âlovûk nechce vidût ani sly‰et
jiné moÏnosti. JiÏ pfiedem odmítá diskutovat o vûci kde by
musel pod tíhou argumentÛ zmûnit svÛj odmítav˘ postoj.
Jednou se rozhodl a ego nepfiipou‰tí ze strachu Ïádné zmûny.
Boj o pozici. Cítí se ohroÏeno. Ego v tomto pfiípadû 
má problém v komunikaci, proto potíÏe v oblasti krku. Bolesti
mohou vystfielovat smûrem k lopatce pravé nebo levé, zaleÏí,
kter˘ princip pfievládá, Ïensk˘ ãi muÏsk˘. T˘ká-li se obou
pohlaví, vnímáme to jako bolest ‰íje. NemÛÏeme bezbolestnû
kvÛli bloku otoãit hlavu? A chtûli jsme vÛbec vidût, co za sebou
zanecháváme vinou na‰í zatvrzelosti a neústupnosti pfii komu-
nikaci? Nefie‰ením situace, na kterou jsme takto upozornûni,
vede k poruchám ‰títné Ïlázy se v‰emi sv˘mi dÛsledky. 
Tím du‰e zdÛrazní volání o pomoc. Blokády krãní ãakry
(ãakra v˘mluv) provází nekoneãné stûÏování s pocitem obûti.

• Bolesti v kfiíÏi. AÏ moc jsme zabfiedli do majetku, penûz.
Pocit nedostatku penûz s ohledem na na‰e potfieby, které nám
mají poskytnout pocit jistoty. Vyjadfiuje na‰i nespokojenost,
nejistotu s ekonomickou situaci. U citliv˘ch rodiãÛ, ktefií
nemohou pomoci svému dítûti fie‰it ekonomickou situaci, 
se setkáváme s touto nemocí i v pfiípadû, Ïe svoji situaci mají
vyfie‰enou.

• Zánûty jsou v podstatû prvotní pfiíznaky, varování, Ïe jsme
nezvládli zlobu. Ná‰ vnitfiní odpor, nesouhlas je úmûrn˘
rozsahu a prÛbûhu nemoci. Pfiíãinu hnûvu nám ukáÏe místo
zánûtu. Zánût Ïil dolní konãetiny nás upozorÀuje: „Jdeme
‰patn˘m smûrem rychle a nestíháme zpracovat hnûv, kter˘
jsme si tím zpÛsobili.“ Zánût d˘chacích cest – uÏ tolik hnûvu
jsme vyjádfiili a neustálé poka‰lávání volá po fie‰ení a zmûnû...
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• Deprese potvrzují, Ïe jsme doslova vyprodali. Pocity zkla-
mání. Porucha my‰lení a chování, která nám brání pracovat
na sobû, zato velice dobfie vidíme chyby druh˘ch, ale nedoká-
Ïeme se z nich sami pouãit. ZÛstal nám pouze pocit úzkosti,
o kter˘ nikdo nemá zájem…

• Stav na‰ich kloubÛ nás upozorÀuje na míru tolerance,
pfiizpÛsobivosti, pokory a zatvrzelost v postoji. Symbolizuje
neochotu pohnout se dál jak v my‰lení, tak v pfiístupu. Komu
na‰e postoje brání v pohybu vpfied? Proto nezapomínejme brát
vÏdy sebou alespoÀ jednu francouzkou hÛl, aby ménû v‰ímaví vidûli,
s k˘m mají tu ãest, komu ustoupit z cesty...

• Srdeãní arytmie se dostavuje v souvislosti s nadmûrn˘mi
poÏadavky. Chceme více, neÏ nám bylo dáno. Vysoké nároky
na sebe i okolí.

• Vysok˘ krevní tlak ukazuje Ïivot ve stresu, pod tlakem a se
zatvrzelostí, coÏ na cestû za na‰im cílem nepotfiebujeme. Slovo
„musím“ je nám vlastní a nedá odpoãinout.

• Alkoholismus provází kaÏdého, kdo se zlobí na cel˘ svût.
V‰echny Ïivotní problémy mu zpÛsobují „ostatní“, Ïije v sebe-
klamu. To ho staví do role soudce a kritika. Pfiiná‰í hnûv
a pocity kfiivdy, které si nedá odebrat.

• Rakovina, tou onemocní citliví, velmi lehce zranitelní
lidé silnû zodpovûdní vÛãi svému okolí, bliÏním. Mnoho
starosti a bolesti snímají z hlav ve svém okolí. Pocity, Ïe je‰tû
toho málo vykonali, je zraÀují a tûÏce je nesou. Bolest, zkla-
mání a Ïal nosí v sobû, aÏ do úplného konce. Jen v˘jimeãnû
o tom hovofií. PrÛmûrn˘ ãlovûk si ani nedovede pfiedstavit
míru jejich citlivosti a zodpovûdnosti. Kter˘m smûrem dûláme
chybu nám ukazuje postiÏen˘ orgán. Napfi. rakovina tlustého
stfieva pfiedstavuje na‰e zadrÏování, hromadûní ãehokoliv
podle na‰ich pfiedstav ke spokojeností na‰ich nejbliÏ‰ích, ale
na úkor na‰ich potfieb. Rakovina plic prozrazuje na‰e
chování, které nedovolilo bliÏnímu ani d˘chat. Rakovina
ledvin, pohlavního ústrojí vyjadfiuje trápení partnera. Bolesti
a beznadûj a nezvládnutí v‰eho, co se t˘ká sexu s partnerem. 

Pan Miroslav Hrabica ve své jedné kníÏce napsal: „Lidé,
nebojte se rakoviny, nebojte se smrti. Strachujte se sami sebe,
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sv˘ch my‰lenek, sv˘ch slov, sv˘ch vlastních ãinÛ. Kde je ãistota
a harmonie, tam není místa pro rakovinu.“ BoÏe, jak to je
moudré, jak toto je pravdivé!

Pro názornost jednotlivé ãakry ve vztazích a závislosti:

Základní 1. ãakra

Pocit funkãní: blaÏenost
Pocit pfii bloku: strach

Îlázy s vnitfiní sekrecí:
Nadledvinky – produkují adrenalin, noradrenalin, kortizon,
aldosteron

Orgány pod vlivem ãakry:
Ledviny, tlusté stfievo, prostata, krev, stavba bunûk, dolní
konãetiny

Nejãastûj‰í projevy nemoci pfii nedostateãné funkce ãakry:
Prvotní reakce na stres je zv˘‰ené vyluãování adrenalinu 
do krevního obûhu. Trval˘m pÛsobením stresu dochází
k nadmûrné produkci adrenalinu, coÏ v koneãné podobû
pfiiná‰í zaÏívací potíÏe, Ïaludeãní vfiedy, svalovou únavu,
srdeãní nemoci, celkovou slabost. Aby se v stresové situaci
získalo více energie, kortizon umoÏÀuje uvolnûní zásob 
ze svalÛ a jater. Dlouhodobé zv˘‰ení kortizonu se projevuje
v fiídnutí kostí, ochabnutí svalÛ, oslabení imunitního systému
i cukrovkou. PfietûÏování funkce nadledvinek zpÛsobí nebo
sniÏuje odolnost vÛãi stresu, zv˘‰en˘ krevní tlak, bu‰ení srdce,
vnitfiní krvácení bez somatického nálezu, snadnou unavitel-
nost, neplodnost, ãasté moãení, ãastou zácpu, ledvinové
kameny. U nûkter˘ch jedincÛ s nízk˘m sebevûdomím, ktefií se
pfiizpÛsobují ostatním, aby dosáhli ocenûní potfiebné
k zv˘‰ení sebevûdomí, se ãasto setkáváme s nízk˘m krevním
tlakem, a to zanedbáváním sv˘ch potfieb. Nemocné ledviny
vût‰inou vyjadfiují nevyfie‰ené problémy k nejbliÏ‰ímu.
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Povahové projevy pfii dysfunkci:
PÛsobí jako perfekcionisti, ãasto kritizují, pamatují si ‰patné
zku‰enosti z minulosti, trpí strachem a vztekem s pocitem
bezmoci, brání se zmûnû a pocit nejistoty je vede k lakotû.

Doporuãení:
Uvûdomit si vlastní hodnotu. Posílit sebevûdomí. Odstranit
pfiíãiny strachu. Najít pozitivní okolnosti a vlastnosti
u kaÏdého jedince vãetnû bezdomovcÛ, vrahÛ, opilcÛ
a pochopit jejich pfiínos pro okolí. KdyÏ to dokáÏeme, pfiesta-
neme soudit a kritizovat. Zbavit se kfiivdy a hnûvu. Otevfienû
hovofiit, aby do‰lo k uvolnûní stresu a tím i sníÏení krevního
tlaku. Láska k sobû i ostatním nám pfiinese harmonii
a bezpeãí. Zbavit se fale‰né p˘chy a pfiipustit svoji nedokona-
lost. Uvûdomit si svoje nedostatky, nedokonalost a projevit
pokoru. 

KfiíÏová (sakrální) 2.ãakra 

Pocit funkãní: tolerance
Pocit pfii bloku: nejistota, nesná‰enlivost, závislost

Îlázy s vnitfiní sekrecí:
Vajeãníky, varlata – produkují u Ïen estrogen a progesteron.
U muÏÛ testosteron. Hormony ovlivÀující anatomii, fyziologii
i psychiku. 

Orgány pod vlivem ãakry:
Pánev, vnitfiní pohlavní ústrojí, moãov˘ mûch˘fi, ledviny, krev.
mízu, trávicí ‰Èávy.

Nejãastûj‰í projevy nemoci pfii nedostateãné funkce ãakry:
Silná nebo slabá menstruace upozorÀuje na nedostatek sebe-
úcty. Bolestivá silná menstruace znaãí mnoho starosti, málo
radosti. Cysty ukazují mnoho nespokojenosti, kfiivdy ve vztahu
k partnerovi. Patologické zmûny na vajeãníku ãi dûloze jako
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projev nezpracované bolesti, ublíÏenosti nûkdy doprovázené
pocitem bezmocnosti. Nemoci prostaty. Pohlavní nemoci jako
projev viny, nepatfiiãnosti.

Doporuãení:
Najít sebeúctu a úctu k druh˘m. Pfiijmout laskav˘ pfiístup
v komunikaci. Shovívavost a trpûlivost. Dát druh˘m svobodu
a pfiijímat je takové, jací jsou. V partnerském vztahu smûfiujte
ke kompromisu prospû‰nému obûma.

Solar plexus 3. ãakra

Pocit funkãní: pokoj, vnitfiní mír
Pocit pfii bloku: hnûv, lítost, zbyteãnost, vina, úzkost, sevfieností.
Poznámka: Pokud jsme dychtiví v‰em pomáhat, ãakra je ‰iroce
otevfiena a nasáváme jako houba ve‰kerou energii kolem.
Projev skoré vyãerpanosti a vampyrismu.

Îlázy s vnitfiní sekrecí:
Slinivka – produkuje inzulin, glukagon a somatostatin. 
Je zároveÀ Ïlázou s vnûj‰í sekrecí, která vyluãuje trávicí
enzymy. Inzulin zaji‰Èuje vstfiebávání glukózy do bunûk, kde
slouÏí jako zdroj energie. V období zátûÏe se tato glukóza
uvolÀuje do krevního obûhu pÛsobením adrenalinu a korti-
zonu. Je to opaãná funkce neÏ u inzulinu. 

Orgány pod vlivem ãakry:
Dutina bfii‰ní, zaÏívací ústrojí, Ïaludek, játra, slezina, Ïluãník,
vegetativní nervov˘ systém, spodní ãást zad.

Nejãastûj‰í projevy nemoci pfii nedostateãné funkce ãakry:
Îaludeãní vfiedy ãi dvanácterníkov˘ vfied jako dÛsledek stresu
nejãastûji u zodpovûdn˘ch, pfiíli‰ starostliv˘ch a svûdomit˘ch
lidi. Poruchy zaÏívání zpÛsobené nedostateãnou funkcí jater
jako dÛsledek potlaãeného hnûvu. Kumulace lítosti, vzteku
a hnûvu ukládána v podobû Ïluãníkov˘ch kamenÛ. Zánût
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slinivky jako dÛsledek potlaãení emocí, zvlá‰tû strachu
u citliv˘ch osob i reakce na pfiítomnost silnû negativních
emocí. Stfievní potíÏe provázené prÛjmy ãasto u lidi, ktefií
nejsou schopni pfiijímat sice bolestivé lekce od Ïivota, ale
vedoucí k svobodû a radosti. Slezina se podílí na produkci
protilátek, vyluãování zplodin a odstraÀování star˘ch bunûk
z krve, ãímÏ má podíl na imunitním systému. Na emoãní
úrovni má souvislost s pfiem˘‰lením a kde je tedy stagnace
my‰lení, tam 
je stagnace trávení a krevního obûhu. Pokud v tomto centru
dojde k nerovnováze, objeví se pocity osamûlosti nebo nepfiá-
telství vÛãi okolí. MÛÏe dojít ke zkreslenému vnímání toho, 
co pfiichází a k nedostatku dÛvûry. Disfunkce tfietí ãakry pfied-
chází u v‰ech alkoholikÛ.

Doporuãení:
Uvûdomte si pfiítomnost sv˘ch pocitÛ a rozhodnûte, jestli se
s nimi chcete ztotoÏnit a zÛstat na‰tvan˘, náladov˘, Ïárliv˘,
smutn˘ nesná‰enliv˘ a podobnû, nebo na sebe pohlíÏet jako
na nûco víc a jít vpfied. Pokud se rozhodnete zÛstat se sv˘mi
pocity, co od toho pfiístupu oãekáváte. Uvûdomte si, Ïe
nezmûníte jiné, ale mÛÏete zmûnit sami sebe. Uvolnûte
emoce, nejlépe kfiikem v autû. Rozhodnûte se b˘t potfiebn˘
a jednejte bez podmínek. Nepodmínûná láska na úrovni du‰e
je osvobozující a v˘hodná oboustrannû. Pokud se rozhodnete
zmûnit, je tfieba nejdfiíve své pocity vyjádfiit. Napi‰te dopis,
kter˘ nikdy neode‰lete. Potom napi‰te ‰est sv˘ch schopností,
kter˘ch si na sobû váÏíte.
Pomozte a poraìte jen kdyÏ jste o to poÏádáni. Nehledejte
naplnûní sv˘ch potfieb u tûch, ktefií va‰i pomoc nepotfiebují.
Pokud jste citliví a ostatní vás snadno pfiipraví o energii, pfied-
stavte si mezi vámi zrcadlo a nechejte odrazit ve‰kerou energii
zpût dfiíve, neÏ ji necháte vstoupit do svého solar plexu.
V obtíÏné situaci si zkfiíÏením rukou zakryjte solar plexus. 
Po proÏití takové situace si dejte sprchu. Zodpovûzte si otázku,
proã jste tak citliví. Poproste o pomoc.
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Srdeãní 4. ãakra

Pocit funkãní: radost
Pocit pfii bloku: bolest, hofikost, kfiivda, zklamání.

Îlázy s vnitfiní sekrecí:
Brzlík – ovlivÀuje tvorbu T-bunûk nezbytn˘ch pro zdrav˘
imunitní systém, zaji‰Èuje aktivitu lymfatické tkánû.

Orgány pod vlivem ãakry:
Srdce, hrudní ko‰ a dutinu, spodní ãást plic, krev, systém
vnitfiního obûhu, pokoÏku, horní ãást zad.

Nejãastûj‰í projevy nemoci pfii nedostateãné funkce ãakry:
Pfiíãiny nemoci srdce z pohledu esoterického je zatvrzelé
srdce z nedostatku lásky a strádání z dûtství, které zanechalo
pocity kfiivdy. Nemoci imunitního systému v podobû alergie 
– pfiecitlivosti. Obraznû fieãeno – organizmus nedokáÏe
správnû vyhodnotit co je ‰kodlivé a co není, proto reaguje
jakoby v‰echno bylo ohroÏující. Pfiíznakem b˘vají vyráÏka,
ekzém, astma, r˘ma, prÛjem. Tumor na prsu. âasto se s tím
setkáváme u Ïen, které se nedokázaly vyrovnat s manÏelovou
nevûrou. Takto se mÛÏe projevit citové strádání. Patologické
zmûny tkánû mÛÏe zpÛsobit zadrÏovaná, nezpracovaná
energie. JelikoÏ brzlík je pod vlivem srdeãní ãakry, její ‰patná
funkce se projevuje v celém imunitním systému. Lidé, ktefií
trpí nemocemi majícími vztah k srdeãní makfie, ãasto neÏijí
svÛj vlastní Ïivot a snaÏí se zavdûãit pfiáním ostatních. Postoje
tohoto typu poukazují spí‰e na nízké sebevûdomí neÏ na lásku
k bliÏnímu svému.

Doporuãení:
Milujte svoje tûlo. Mûjte rádi sami sebe. OdpusÈte v‰em, kdo
vám ublíÏil. MÛÏe to b˘t dopisem, kter˘ nikdy neode‰lete.
Odstraníte tím negativní energii. Nevracejte se ke kfiivdám,
které byly zpÛsobeny v minulosti. Nikdo vám nezpÛsobí
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kfiivdu, pokud si ji nevyrobíte sami. Pomáhejte ostatním jen
kdyÏ jste poÏádáni. Nikdy nepfiedbíhejte v ochotû, abyste se
zalíbili ãi sklidili pochvalu. Jsou lidé, které staãí pochválit
a oni se v práci pfietrhnou. Je to projev nízkého sebevûdomí.
Hledejte prostfiedky ke zv˘‰ení sebevûdomí. Jenom bezpod-
míneãná láska léãí a pfiiná‰í radost.

Krãní 5.ãakra 

Pocit funkãní: radost
Pocit pfii bloku: znechucení, odpor, hnûv

Îlázy s vnitfiní sekrecí:
·títná Ïláza – produkuje tyroxin, kter˘ ovlivÀuje, fiídí rÛst
bunûk.

Orgány pod vlivem ãakry:
Krk, ‰íji, ãelist, ústrojí fieãi a sluchu, hrtan, hltan a jícen, horní
ãást plic, prÛdu‰ky, horní konãetiny.

Nejãastûj‰í projevy nemoci pfii nedostateãné funkce ãakry:
Nedostateãná ãinnost ‰títné Ïlázy provází pfiíznaky pfiib˘váním
na váze, zácpa, suchá pokoÏka, padání vlasÛ, deprese. Zv˘‰ená
ãinnost ‰títné Ïlázy pÛsobí tfies, pocit úzkosti, bu‰ení srdce,
hubnutí, pocení. Poruchy ‰títné Ïlázy ãasto provází pocit vyãer-
panosti a únavy. Bolesti krku, ãasté angíny, ztráta hlasu b˘vá
dÛsledkem neprojeveného vzteku. UblíÏení a pocity kfiivdy
ãasto vrcholí v podobû rakoviny (nikdo nám nezpÛsobí kfiivdu,
pokud si ji sami nepfiipustíme). Pocity hnûvu zhor‰ují funkci
jater, tvorba Ïluãníkov˘ch kamenÛ, (zhmotnûn˘ nezpracovan˘
hnûv). Blokáda krãní ãakry je pfiíãinou takzvaného zaleÏení,
bolesti za krkem, ztuhnutí ‰íje. Trnutí rukou. Takzvan˘ ústfiel
pod lopatku nás upozorÀuje na nezpracované, nedofie‰ené
problémy v komunikaci. Je-li to vÛãi Ïenskému pohlaví, bolesti
vystfielují do oblasti levé lopatky, u vztahu k muÏskému pohlaví
trpíme bolestí v oblasti pravé lopatky. Neochota sly‰et vede
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k poruchám sluchu, bolesti bez somatického nálezu.
Doporuãení:
Zbavit se sek˘rování ostatních se snahou pfiizpÛsobit je sv˘m
pfiedstavám. Vyjadfiujte svoje pocity, i kdyÏ je to bez sek˘rování
obtíÏné. OdloÏte pfiehnanou hrdost. PouÏívejte pozitivní
zpÛsob vyjadfiování. Uvûdomte si svÛj slovník v˘mluv. Zbavte
se negativních emocí z minulosti. Nevyãítejte kfiivdy, které jste
si sami vytvofiili. Vnímejte sami sebe jako tvÛrce své budouc-
nosti. Co si zaseje‰, to sklízí‰. Vyhledávejte prostfiedí
pfiiná‰ející vám radost. Radujte se.

Tfietí oko 6. ãakra

Pocit funkãní: jasnost
Pocit pfii bloku: zmatek, labilita, disharmonie

Îlázy s vnitfiní sekrecí:
Hypof˘za (podvûsek mozkov˘) – reguluje a fiídí funkci ostat-
ních Ïláz s vnitfiní sekrecí.

Orgány pod vlivem ãakry:
Obliãej, oãi, nos, u‰i, dutiny, mal˘ mozek, centrální nervov˘
systém.

Nejãastûj‰í projevy nemoci pfii nedostateãné funkce ãakry:
Bolesti hlavy nás upozorÀují na pfiíli‰ mnoho starostí a zodpo-
vûdnost, které si bereme bez ohledu na sebe. Migréna 
je zpÛsobena velk˘mi v˘kyvy v prokrvování mozku, ale zfiídka
se s ní potká lehkomysln˘ a flegmatick˘ ãlovûk. Krátkozrakost,
dalekozrakost a poruchy zraku vÛbec, nechceme vidût to,
s ãím nesouhlasíme. Nesouhlasn˘ postoj s pfiítomnosti. Zánût
stfiedního ucha, bráníme se sly‰et vûci s kter˘mi nesouhla-
síme. R˘ma, v období zklamání a smutku „nevyplakané slzy“.

Doporuãení:
SnaÏte se pochopit pfiíchozí situace jako vodítko k rÛstu!
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S odstupem vyhodnocujte pfiicházející zmûny s tûmito situa-
cemi. Ponechejte si pouze prospû‰ná poznání, k ostatním se
nevracejte. Nauãíte-li se vyuÏívat intuice, stane se vám Ïivot hrou.

Korunní 7. ãakra

Pocit funkãní: klid, vnitfiní mír
Pocit pfii bloku: zoufalství, beznadûj

Îlázy s vnitfiní sekrecí:
Epif˘za – z pragmatického hlediska pro nás, zprostfiedkovává
nûkteré vlivy svûtla na lidsk˘ organismus.

Orgány pod vlivem ãakry:
Velk˘ mozek.

Nejãastûj‰í projevy nemoci pfii nedostateãné funkce ãakry:
Deprese pozb˘vající smysl Ïivota. Deprese tohoto druhu ãasto
vidíme u lidi závisl˘ch. Parkinsonova nemoc upozorÀuje 
na trvalé pfietûÏování organismu velmi zodpovûdn˘m
postojem i za své nejbliÏ‰í. Schizofrenie projevující se u tûch,
kter˘m pfierostl pocit dÛleÏitosti a nezastupitelnosti. Pfievzali
na svá bedra více neÏ jim bylo uloÏeno.

Doporuãení:
Vyhledávejte prostfiedí pfiiná‰ející klid. Jen pocity klidu,
radosti a pohody brání projevÛm deprese, skleslosti, sklíãe-
nosti. Vytváfiejte podmínky umoÏÀující proÏívání radosti.
Návrat k zdravému sebevûdomí. Vûzte, Ïe spoleãník
s neklidnou myslí, kter˘ nad v‰ím bûduje, je nepfiítelem na‰i
du‰evní rovnováhy, i kdyby byl spolehliv˘ a oddan˘. V kaÏdém
pfiípadû je nutn˘ peãliv˘ v˘bûr mezi lidmi, s nimiÏ pfiíjdeme 
do styku, zda si zaslouÏí, abychom jim vûnovali ãást svého
Ïivota, zda dokáÏí ocenit ãas, kter˘ kvÛli nim obûtujeme. Zda
jsou hodni na‰í energie, kterou jsme jim naprosto zbyteãnû
obûtovali.
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Nedostatek energie pod ãakrou
je ãasto signálem jiÏ ‰patné funkce
pfiíslu‰n˘ch Ïláz s vnitfiní sekrecí,

orgánÛ náleÏícím této ãakfie
anebo patologick˘ch zmûn v tkáni.

Je nejvy‰‰í ãas!
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Spaní jako zdroj energie

Lidové rãení „veselá mysl, pÛl zdraví“ je jistû pravdivá a od
Ïivota dobfie vypozorovaná moudrost. V následujících fiádcích
najdeme, Ïe:

„Dobré spaní nám zdraví chrání.“

KaÏd˘ máme zku‰enost, Ïe jsme se nevyspali. Pokud je to
dáno tím, Ïe jsme ‰li pozdû spát a ráno musíme vstávat,
v‰echno je v pofiádku. „Dospíme“ to dodateãnû. Je-li to v‰ak
pravidlo, Ïe kaÏdé ráno vstáváme nevyspaní, je to signál pro
nás, Ïe není nûco v pofiádku. Pfiíãin mÛÏe b˘t nûkolik. 
Je vhodné v tûchto pfiípadech provûfiit na‰e spaní psychotro-
nikem, kter˘ nám urãí, zda spíme v místû geopatogenní zóny
nebo v zónû negativní energie, kterou jsme si vytvofiili sami.
Odstranit ‰kodlivé zóny je nezbytné. Zde mohu doporuãit
vynikající knihu od Jane Thurnell-Readové Geopatogenní zóny
kolem nás anebo RNDr. Ing. EvÏena Andrese a Václava Sokolka
Jak odhalit tajemství geopatogenních zón. 

RÛzné zpÛsoby odru‰ení zón jsem na sobû zkou‰el po dobu
tfií let. Rád se podûlím o svoje poznání. 

Dnes vyãistûní ‰kodlivého vlivu energii provádím vÏdy,
dostanu-li souhlas, neboÈ jinak je léãení zdlouhavé. Nechat si
zharmonizovat ãakry léãitelem pfii jakékoliv nemoci 
je rozumné. Není dlouhodobû nemocného ãlovûka, kter˘ má
vyrovnanou ãinnost základních ãaker. Toto je vzájemnû neslu-
ãitelné jako noc a den.

� 67 �



Ale zpût k vûci. Jedná-li se o geopatogenní zónu, 
je nejvhodnûj‰í zvolit jiné místo pro lÛÏko. Pokud nemáme
tuto moÏnost, lze vyãistit místo spaní pomocí reiki. Energii
reiki lze vylouãit, utlumit ‰kodliv˘ vliv zóny na organizmus.
Je-li organismus vystavován mimofiádné zátûÏi fyzické nebo
psychické, je dobré v poãáteãní fázi posílit „dobíjení“ orga-
nismu pomocí zrcadla umístûného pod lÛÏko v úhlu 
asi 45°. ·ífika zrcadla je 30 – 35 cm po celé délce postele.
Pfiesné nastavení úhlu musíme promûfiit a zrcadlo zajistit
proti posunutí. Toto pomohlo mnoha lidem v poãátku.
Funguje to pravdûpodobnû na principu odrazu dopadající
energie tak, Ïe kosmická energie se odráÏí od zrcadla
a pÛsobí na nás i zespod. Není vhodné poloÏit zrcadlo pod
lÛÏko celou plochou. V tomto pfiípadû je bránûno
prÛchodu energie do zemû, ztrácíme kontakt, uzemûní
a máme pocit, Ïe spíme na studené dlaÏbû. V podstatû se
utlumí vliv zemské energie na organismus. Nedílnou
souãástí „zrcadlové postele“ je nûkdy závûsná pyramida.
Tyto pyramidy u nás prodává firma ROSA plus. Energie
pod závûsnou pyramidou má harmonizující úãinky a pozi-
tivní charakter. Pyramida harmonizuje energii (souhlasím
s v˘robcem) a zrcadlo nám umocÀuje zharmonizovanou
energií pro organismus. Je-li pyramida upevnûna pfiímo 
ke stropu, její vyzafiování pokryje celé dvojlÛÏko.
V pfiípadû dvojlÛÏka je nezbytné opatfiit kaÏdé vlastním
zrcadlem, pokud je to potfieba, a to tak, aby mezi poste-
lemi tvofiila takzvané áãko.

Jin˘ zpÛsob, jak zmírnit vliv geopatogenní zóny, nám
umoÏÀuje zrcadlová pyramida zrcadlící plochou vnû. 
Má v˘‰ku 30 – 40 cm. Je vhodná pro podsklepené rodinné
domky. Má jin˘ úãinek neÏ zrcadlo se závûsnou pyramidou.
Její v˘hodou je odstínûní vût‰ího prostoru. Umístûní musí
rovnûÏ provést proutkafi, kter˘ zvolí nejvhodnûj‰í místo 
ve sklepû tak, aby prostor v prvním podlaÏí odstínil
podstatnou ãást bytu. Je-li pyramida nastavena správnû,
sniÏuje negativní vliv geopatogenních zón i ve vy‰‰ích podla-
Ïích nad pyramidou. To samé platí pro panelové bloky
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a ãinÏákové byty. U panelového bloku nebo ãinÏákového
domu tûÏko zabezpeãujeme pyramidu proti rozbití, zcizení
nebo posunutí s ohledem na neporozumûní nûkter˘ch spolu-
bydlících. 

Ten, kdo spává v takto upraveném místû, je stejnû vystaven
bakteriím a virÛm jako ostatní, av‰ak onemocní-li, nemoc
nemá tak tûÏk˘ prÛbûh a léãení trvá krat‰í dobu. Odolnost
organismu je v lep‰ím stavu a dostateãné mnoÏství energie
nám pomáhá lépe zvládat zátûÏové situace, kter˘m jsme vysta-
vováni. Toto fie‰ení je vhodné i v pfiípadech, je-li organismus
vystaven mimofiádné fyzické ãi psychické zátûÏi, kdy „dobí-
jení“ energie je kompenzací energetick˘ch ztrát vlivem zón na
pracovi‰ti.

V kaÏdém pfiípadû doporuãuji, aÈ poãáteãní fie‰ení hledá
zku‰en˘ psychotronik, kter˘ se geopatogenními zónami
zab˘vá, protoÏe nesprávnû nastavená pyramida má opaãn˘
(‰kodliv˘) vliv.

Setkal jsem se s pfiístupem, kdy pyramida nad posteli byla
odstranûna po pÛl roce. Jako dÛvod mi klient sdûlil. „…já rád
spím, a kdyÏ tam mám pyramidu, spávám o dvû hodiny ménû. Nyní
ji povûsím nad postel podle své potfieby – s ohledem na „potfieby“
manÏelky…“ 

Pokud není organismus vystaven abnormální zátûÏi, zkra-
cujeme si jen dobu spaní. Nesetkal jsem se ani jednou, aby se
nûkdo v takto upraveném místû spaní dobfie nevyspal. Toto
fie‰ení se osvûdãilo témûfi vÏdy a bylo vyuÏíváno do doby, 
kdy organismus díky dostateãnému mnoÏství energie a zhar-
monizovan˘m ãakrám nám poskytne pocit klidu a umoÏÀuje
pfiijímat rozumné postoje a pfiístupy, které jsou úmûrné dané
situaci, ãímÏ se zbyteãnû energeticky nevyãerpává. 
To znamená, Ïe maliãkosti pfiecházíme s nadhledem a vûnu-
jeme jim pouze nezbytnû nutnou pozornost. Nepfiipravujeme
se tak „nervov˘mi v˘buchy“ zbyteãnû o potfiebnou energii,
kterou organismus potfiebuje, aby mohl fungovat na sto
procent. Dostateãné mnoÏství a „prÛtok“ energie nám potom
naplÀuje první pfiedpoklad pro fiádnou funkci ãaker a tím
i vyváÏenou ãinnost Ïláz s vnitfiní sekrecí, která je nezbytná pro
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zdrav˘ metabolismus, imunitní systém, srdeãní ãinnost
i krevní obûh a psychické vyrovnání. Toto v‰echno mÛÏe
v plném rozsahu docenit pouze ten, komu se podafiil návrat
ke zdraví po nepfiíjemn˘ch zku‰enostech, které nám pfiipra-
vuje blokáda byÈ jedné jediné ãakry. Tito ‰Èastní jedinci zmûní
i svoje dosavadní nevhodné stravovací návyky a následnû
vûnují zv˘‰enou pozornost skladbû potravin s ohledem 
na potfiebné mnoÏství vitaminÛ a minerálÛ. Vût‰inou po dvou
aÏ ãtyfiech letech nepotfiebujete Ïádnou pyramidu, Ïádné
zrcadlo, protoÏe do zharmonizovaného tûlíãka se vrátí
pÛvodní regeneraãní schopnosti energetické i fyzické.
Nauãíme se pûknû se k sobû chovat a tím si stav udrÏujeme.

âasto mnoho lidi nemûli lÛÏko v geopatogenní zónû, vytvo-
fiili si v‰ak prÛbûÏnû v místû blokované ãakry negativní zónu.
Matiãka Zemû nám vychází vstfiíc. Kde je mnoho energie 
– otevfie se a „nasává“. BohuÏel bez ohledu na to, jestli je je‰tû
potfieba ãi není. Dochází k tomu, Ïe jsme potom energeticky
vysávání, i kdyÏ to nepotfiebujeme. Pfieru‰ení tohoto vysávání
zajistíme jiÏ v˘‰e popsan˘m vyãi‰tûním. Pokud se nezbavíme
pfied spaním stresu, hnûvu, pocitu úzkosti a negativních
emocí a jdeme v tomto stavu spát, napfiíklad po hádce, 
kdy zÛstanou nedofie‰ené spory, které nás ohroÏují, vytváfiíme
si v místû spaní negativní energii stoprocentnû. Situaci s na‰i
negativní energií lze pfiirovnat ke stavu, kdy pfiíjdeme 
ze zakoufieného prostfiedí a v tomto obleãení si lehneme 
do ãistû pfievleãeného povleãení. Zkusme nekufiáckou
manÏelku s pfiehnan˘m vztahem k pofiádku a ãistotû pfies-
vûdãit, Ïe se nic nestane. I zde zÛstane zneãi‰tûné místo, ale
v tomto pfiípadû koufiem. O tom snad nikdo nebude pochy-
bovat, protoÏe s ãichem jsme na tom v‰ichni témûfi podobnû.
KdeÏto senzibilní, citliví na negativní energii nejsme v‰ichni
stejnû. Srovnání to není ideální, protoÏe zakoufiená postel
nám nepo‰kozuje zdraví, ale negativní energie v místû spaní
je ãasem pfiíãinou odãerpávané energie. A proto negativní vliv
energeticky zneãistûného místa spaní poznáváme na sobû po
del‰í dobû. Obvykle první projevy pociÈujeme za pût aÏ ãtrnáct
dnÛ. Podle energetického prostfiedí, ve kterém se pohybu-
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jeme bûhem dne. Dfiíve se to projeví u toho, kdo pracuje
v psychicky nároãn˘ch podmínkách, pozdûji to poznáme,
máme-li zamûstnání vyÏadující fyzickou zdatnost. Zneãi‰tûné
povleãení koufiem je nejlep‰í vyprat. Negativní energii na
lÛÏku lze vyãistit reiki nebo vypálit. K vypalování jsou
nejvhodnûj‰í svíãky zvané ãajovky. Je vhodné je pokládat na
malé talífiky nebo víãka od zavafiovacích sklenic, protoÏe
nûkteré mají praskl˘ hliníkov˘ kelímek, coÏ se projeví aÏ po
roztavení vosku, kter˘ vyteãe na prostûradlo. Mûfiením lze
zjistit úãinnost vypalovaní, proto je nutné promûfiit stav
a v pfiípadû potfieby vypalování zopakovat.

Poznal jsem nemálo tûch, ktefií tvrdí: „Já na to nevûfiím.“
U nevûfiícího „Tomá‰e“, na kterém mi velmi záleÏelo, jsem
mûl moÏnost ho o tom pfiesvûdãit následovnû. Nebylo to ani
obtíÏné. 

(ManÏelé, 31 a 26 let.) 
„KdyÏ to na tebe nemá vliv, spávej v posteli tvé Ïeny, na kterou 

to vliv má.“ Do mûsíce podlehl chfiipce. Samozfiejmû to „nebylo
zónami“. Tfii t˘dny po chfiipce ho bolesti zad zafiadily mezi práce
neschopné. AÏ po dal‰ích potíÏích – bolesti nohou, souhlasil
s „odru‰ením“ zón pomocí zrcadla. Dnes je vyléãen i z ironick˘ch
poznámek.

Dnes jiÏ nepotfiebuje pyramidu ani zrcadla. UÏ vidí i sly‰í.
Dokonce i ví.

Zde je nutné zdÛraznit, Ïe v tomto místû spaní mûla
manÏelka ãasté bolesti hlavy, trnutí rukou a trvale pocit
studen˘ch nohou. ManÏel trpûl bolestí zad v oblasti lopatek,
bolestí v kolenou a celkovou slabostí. Postel protínaly dvû
zóny napfiíã. Jedna v úrovni hrudníku, druhá v místû kolenou. 

(Jin˘ pfiíklad: manÏelé 58 a 60 let.)
ManÏel trpûl bolestí nohou. Ve spoleãnosti nesná‰enliv˘, s projevy

neuróz a agresivity. ManÏelka ãasté bolesti hlavy. Trpûla pocitem
trvalé únavy. Nemohla spávat na boku. Po provedení zmûn odeznûly
v‰echny uvedené potíÏe. Syn se vyjádfiil: „TaÈka se zklidnil
a maminka je veselá.“

(A pfiípad paní Jarky.)
Po nastûhování do bytu trpûla pocitem studen˘ch nohou a trnutí
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rukou. Mûla ãasté r˘my, zánût nosohltanu a onemocnûní prÛdu‰ek.
ProtoÏe její manÏel tvrdil, Ïe na nûj to nemá vliv a nevûfií na to, dopo-
ruãil jsem jim zámûnu spaní. (Praktikuji to vÏdy pfii setkání se
s odmítav˘m postojem a s pochybovaãn˘m názorem na vliv geopato-
genních zón). Po tfiech mûsících byl manÏel dvakrát léãen antibiotiky
(bolesti v krku, chfiipka), trpûl bolestí zad a kolenou. Po pouÏití
zrcadla v tomto místû spaní pfiestaly bolesti zad a kolen 
do t˘dne bez léãení medikamenty. I tento pfiíklad potvrzuje,
Ïe vliv geopatogenní zóny není vûc „víry“. 

PfiestoÏe pro vûdecké stanovisko doposud nejsou k dispo-
zici pfiístroje na mûfiení negativních zón ani dÛkazy na jakém
principu (mechanizmu) po‰kozují zdraví, nedají se popfiít ani
v˘skyt ani vliv. MÛj postoj, opírající se o vlastní zku‰enost
a poznatky, je jednoznaãn˘ – geopatogenní a negativní zóny
existují a na organismus mají ‰kodliv˘ vliv tím, Ïe nám odãer-
pávají Ïivotní energii a blokují správnou funkci ãaker, která je
nezbytná pro dobré zdraví. Nepotfiebuji proto vûdecky potvr-
zené vysvûtlení, stejnû jako dojde-li ke spálení kÛÏe vlivem
dlouhodobého pÛsobení sluneãního záfiení. I tu mi staãí
vlastní zku‰enost.

Dnes ve v‰ech pfiípadech negativní a geopatogenní zóny
„ãistím“ pomocí reiki. Dal‰í zajímavá vûc je v tom, 
Ïe u kaÏdého jednotlivce se pfiíznaky negativního vlivu projeví
jin˘m zpÛsobem. Paní Jarka pracuje jako pokladní, manÏel
jako strojafi. Onemocnûní pÛsobením geopatogenních zón 
se nejdfiíve projeví v tûch ãástech tûla nebo orgánech, které
jsou nejvíce zatûÏované. Paní Vûda by fiekla „jist˘ vliv mají
dûdiãné predispozice“. DÛvod: otec paní Jarky po ãast˘ch
angínách podstoupil extrakci krãních mandlí. ManÏelova
maminka trpí artrózou kolenních kloubÛ. Dovolím si zde vyjá-
dfiit jin˘ názor neÏ vûdeck˘, opírající se o DNA jako nosiãe
genetick˘ch informací. Není pochyb o dûdiãnosti genetick˘ch
informací. Je v‰ak velmi dÛleÏité, zda zvolíme stejné zpÛsoby
pfii fie‰ení problémÛ, jaké mûli na‰i rodiãe, nebo pÛjdeme
cestou diametrálnû odli‰nou. Volíme-li cestu stejnou, je velice
pravdûpodobné, Ïe ve stáfií se potkáme se stejn˘mi zdravot-
ními problémy, které mûli rodiãe. Pfii odli‰n˘ch pfiístupech 
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je velká pravdûpodobnost vyhnout se tûmto nemocem.
Nemoc musí b˘t „vyprovokovaná“. To znamená, Ïe pro
kaÏdou nemoc musí b˘t nejdfiíve vytvofieny podmínky, 
aby mûla moÏnost se projevit. Uvûdomme si, kolik bacilÛ nás
obklopuje, kolik bacilÛ v sobû nosíme a jaká malá ãást z nich
se projeví teprve poté, aÏ mají podmínky. Mnoho pfiíkladÛ
nám poskytlo stravování, kdy napfiíklad bramborov˘ salát
podávan˘ k obûdu zapfiíãinil salmonelózu u více jak ‰edesáti
procent konzumentÛ. V tomto spoãívá imunitní systém orga-
nismu. Slovo bacilonosiãi je nám jistû v‰em dobfie známo.

Vliv geopatogenních zón také komplikuje léãení nemocí
v oslabeném organismu. Mnoha lidem je dobfie znám˘ pfiípad
pana prezidenta Václava Havla, kdy jeho choÈ k hospitalizova-
nému manÏelovi pfiivedla léãitelku, která uvedla, Ïe postel 
je v místû silné geopatogenní zóny. Proto doporuãila postel
posunout. Pfiípad byl medializován a hlavnû v tisku se znaãnou
dávkou ironie. 

Moudr˘ se nikdy nesníÏí
k takovémuto ironickému projevu,

protoÏe moudr˘ ví.
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Faraónova Ïezla

JiÏ ve starém Egyptû slouÏily faraónÛm k získávání potfieb-
ného mnoÏství energie Ïezla. Nemûla dekorativní úãel, 
jak se pÛvodnû pfiedpokládalo. NáplÀ Ïezla vytváfiela silové
energetické pole, které nejenom doplÀovalo Ïivotní energii,
ale také harmonizovalo v organismu energii, ãímÏ posilovalo
imunitní systém a pfiispívalo k udrÏení zdraví a síly. Dnes jsou
nám známy jak sloÏení, tak i úãinky a vliv je biofyziky ovûfien
na vûdeckém základû a potvrzen napfiíklad lékafiem 
V. L. Makarovem z Vojenské lékafiské akademie. Sám jsem
vyrobil nûkolik kusÛ podle dostupného návodu a ovûfiil si
jejich siln˘ úãinek, kter˘ jim byl v literatufie pfiiznáván, 
a to sám na sobû. Po zku‰enostech v‰ak doporuãuji jejich
pouÏívání pouze pod dohledem léãitele, kter˘ má zku‰enosti
s dobou pÛsobení i frekvencí (ãetností). Je vhodné za bûÏn˘ch
okolností nepfiekroãit ãas pÛsobení 15 minut maximálnû
jednou dennû. Podmínkou pro pouÏití jsou pfiedem zharmo-
nizované ãakry, aby nedo‰lo k hromadûní energie pod
blokovanou ãakrou. Dal‰ím dÛvodem je detoxikace (zbavo-
vání ‰kodlivin) organismu v prvních dnech pouÏívání. 
Je-li tento ãas pfiekroãen, dochází k v˘raznému zvût‰ení
mízních uzlin, a to podle mnoÏství ‰kodlivin v organismu.
V tomto pfiípadû je nutné pouÏívání Ïezel pfieru‰it na ãtrnáct
dnÛ a pokraãovat ve zkrácené dobû pÛsobení na polovinu. 

I pfies varování nûktefií jedinci po zji‰tûní úãinku chtûli
poznat pocit „pln˘ energie“ a pfiiznali, Ïe sedûli s Ïezly v rukou
aÏ hodinu a pÛl. I lymfatick˘ systém má pouze omezené
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moÏnosti a k správné funkci potfiebuje nezbytn˘ ãas na odvod
‰kodlivin. Je-li silnû pfietûÏován, lymfatické uzliny nás svojí
velikostí a bolestivostí upozorÀují na pfiekroãení mezí únos-
nosti. Je zde velmi dÛleÏité upozornit na odváÏné fie‰ení
nûkolika jednotlivcÛ, ktefií se po zji‰tûní úãinnosti
faraónov˘ch Ïezel uÏ na poãátku rozhodli v‰e vzít do vlastních
rukou. Riziko v tûchto pfiípadech je velmi vysoké a komplikace
stejnû kaÏdého pfiivedou zpût k odbornému vedení, alespoÀ
v poãáteãní fázi. Netrpûlivost a spûch jsou typick˘mi projevy 
na kaÏdém zaãátku, hlavnû spoãívají v touze po rychlé zmûnû
k lep‰ímu. Po léta nahromadûné potíÏe v‰ak vyÏadují pravi-
delnou pozornost a odbornou péãi, neÏ se organismus
takzvanû nastartuje a pfiipraví na zmûny doposud mu cizí.
V nûkter˘ch pfiípadech se dostaví takzvanû lázeÀsk˘ efekt, 
kdy se na pfiechodnou dobu stav jakoby mírnû zhor‰í vlivem
zmûn, na které nebyl organismus zvykl˘. Podobnû se s tímto
lázeÀsk˘m efektem setkáváme pfii rehabilitaci po úrazech
a v˘razné, razantnûj‰í masáÏí. Toto v‰ak v krátké dobû odezní
a nastává markantní zlep‰ení. Pro porovnání uveìme známou
zku‰enost, není-li organismus zvykl˘ na otuÏování, je málo
pravdûpodobné, Ïe studenou sprchu v únoru pfieÏije 
bez prochlazení a r˘my. Stejnû tak nemocn˘ s angínou,
kterému je pfiedepsáno antibiotikum, si pro urychlení léãby
taky nevezme v‰echny léky najednou. 

Témûfi cel˘ svÛj Ïivot bezohlednû pfietûÏujeme organismus
a setkáme-li se s moÏností napravit stav, vrátit si zdraví bez
medikamentÛ, pouze na bázi energetické, a potvrdíme si
úãinnost vlastní zku‰eností, stáváme se netrpûliv˘mi a chceme
zmûnu ze dne na den. JelikoÏ to není ojedinûl˘ pfiípad,
pokládám za vhodné to zde prezentovat.

V jiném pfiípadû pfii‰la paní s blokádou pátefie a pfiiznala,
Ïe usnula s Ïezly v rukou. Pozor, nejsou-li ãakry zharmonizo-
vané, organismus není schopen zpracovat takové mnoÏství
energie, která se potom hromadí pod zablokovanou ãakrou. 

Ano, i toto je jedna z moÏností, jak si navrátit zdraví, sílu
a pocit pln˘ energie, ale s respektováním ve‰ker˘ch podmínek
nezbytn˘ch k práci s energií. Je-li nûkdo léãen energií reiki,
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není moÏné „pfiedávkování“. PouÏije-li v‰ak doslova akumu-
látor v podobû faraónov˘ch Ïezel, je nutná opatrnost. Tato
opatrnost je nezbytná i v pfiípadech, kdy pouÏíváme pyramidu
samotnou nebo spolu s Ïezly. Je tfieba dodrÏet vÏdy pfiesné
nastavení pyramidy sever – jih po stranû.

Faraónova Ïezla lze doporuãit sportovcÛm po podání
mimofiádného v˘konu, stejnû tak jako po jakémkoliv vyãer-
pání, samozfiejmû s maximální opatrnosti a pfii dodrÏení
uveden˘ch podmínek. Jsou velmi úãinn˘m prostfiedkem
v mimofiádn˘ch situacích, proto se zde o nich zmiÀuji. 
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Na zamy‰lení

V dokonalosti stvofiení je obsaÏena harmonie, nesoucí
v sobû nemûnn˘ fiád. Jsou to BoÏí zákonitosti. Zákony pfiírody,
chcete-li. Jde o pravidla Ïití, pokud takto nazveme Ïivot.
(NepouÏívám v˘raz bytí, protoÏe pod tímto termínem sám
vnímám bytí po fyzické smrti.) Tato pravidla nás vÏdy upozo-
rÀují na v˘sledky na‰eho my‰lení, mluvení a konání. Jsou-li
v souladu s BoÏí vÛli, to znamená ãistá, etická, slu‰ná, 
pak prospívají du‰i i tûlu. Prav˘ opak, záporná podoba nás
upozorÀuje na úrovni negativních emocí a zdravotních potíÏí,
kde chybujeme. Není jiné cesty k nápravû, neÏ odstranit tyto
pfiíãiny a tím i dÛsledky. Na zaãátku je potfieba sdûlit pfiíãiny
bolesti a potom ukázat fie‰ení. Jiná cesta není. Kdo pfiestoÏe ví,
sly‰í, vidí a není ochoten nebo schopen respektovat rÛzná
napomenutí v podobû poruch a nemocí jako pfiipomenutí
nesluãitelností na‰eho malého já, produktu rozumu, s BoÏí
vÛli, není normální. Je v podstatû sebevrah, jako opil˘ fiidiã
neschopn˘ respektovat dopravní znaãení. Zacházejme tedy
s lidmi, pfiírodou, celou faunou i flórou tak, jak chceme, 
aby bylo zacházeno s námi. Na‰e my‰lenky, slova i skutky 
by mûly obstát pfied vûãností, to je pfied Bohem. Jde o vedení
podle dan˘ch zákonitostí, které jsou tak jednoduché a pocho-
pitelné, Ïe by se nám mûly stát srozumitelné. Musíme zaãít
hledat vysvûtlení u sebe. Bez tohoto chtûní se nemÛÏe nic
zmûnit. Tu je základ léãení. Pfiem˘‰lejte, prosím... 
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Dobfie se radí, hezky to zní, ale pracnû se naplÀuje v kaÏdo-
denním Ïivotû. Pracnû proto, Ïe vyÏaduje na‰i zmûnu.
Chovejme se zdvofiile, jednejme slu‰nû, pfiistupujme pokornû,
pfiijímejme skromnû, aby v˘sledky byly úmûrné a pfiijatelné
pro okolí. Potom jsou vÏdy pfiínosem pro nás. Potom máme
vystaráno. 

Duchovní léãbou samotnou se dá vyléãit kaÏdá nemoc,
i nemocné ego, coÏ patfií mezi neroz‰ífienûj‰í onemocnûní 
na svûtû, ale o tom budu psát v druhé kníÏce. Mûjme v‰ak 
na pamûti, Ïe kaÏd˘ jsme individualita, a proto je nezbytnû
nutné pouÏívat i individuální pfiístup, ke kaÏdému zvlá‰È. 
To, co pomÛÏe Pavlovi, nemusí pomoci Petrovi, pfiestoÏe trpí
stejnou nemocí. Podstatná je pfiíãina a je‰tû podstatnûj‰í
moÏnosti dané povahou, rozsahem potíÏí, vÛlí, pfiístupností
apod…

Pfiem˘‰lejme, ale bez toho, aby vám léãitel fiekl, proã jste 
se „dopracovali“ k té ãi oné nemoci a jak se máte napfií‰tû
podobného jednání vyvarovat, se v poãátku neobejdeme. Víte,
u lékafie, alespoÀ dnes nelze oãekávat, Ïe bude nejdfiíve léãit
du‰i a potom tûlo. Léãení du‰e dnes patfií do oblasti psychi-
atrie. Je mi líto, ale ‰kolská medicína nemÛÏe rozumût léãení
du‰e, protoÏe du‰i ani nezná, ani ji neuznává. ·kolská medi-
cína se mÛÏe úspû‰nû vûnovat pouze tûlu jako hmotû, protoÏe,
jak jiÏ bylo napsáno, je postavena na vûdeckém základû opíra-
jícím se o matematiku, fyziku a chemii, coÏ s duchovnem
nemá nic spoleãného. Proto, prosím, vûnujme pozornost
v˘razov˘m prostfiedkÛm du‰e, energetick˘m centrÛm, stavu
energie, negativním emocím a poãáteãním potíÏím, které
signalizují nesoulad na‰eho rozumu já – ega s potfiebou 
Já – du‰e, potaÏmo vÛli BoÏí.

Pro kaÏdého by bylo dobré, kdyby se snaÏil pouÏít alespoÀ
pud sebezáchovy a zdrav˘ rozum. Pokud se na nûco nûjak˘m
zpÛsobem léãím a to trvá déle neÏ tfieba jeden rok, mûla 
by taková situace vést k závûru, Ïe je nûkde veliká chyba. Není
pfiece moÏné léãit vysok˘ krevní tlak s tím, Ïe do konce Ïivota
budeme brát léky. To není léãení, to je udrÏování pfii Ïivotû 
za cenu postupné likvidace organismu chemií. Likvidujeme 
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si na‰i chemickou továrnu játra, ledviny, zaÏívání atd..
Roztáãíme spirálu nemocí. Rozbíjíme pfiirozenou imunitu,
po‰kozujeme si metabolizmus. V ãem tedy spoãívá takové
léãení? Dá se vÛbec hovofiit o léãení, pfiib˘vá-li nám poãet
nemocí? 

Je velmi kruté sly‰et od svého o‰etfiujícího lékafie: „Paní V., v Ïivotû
jste nevypila kapku alkoholu, ale umfiete na cirhózu jater jako alko-
holik.“ Pfiedpovûì se naplnila. Pacientka se zaãala léãit na vysok˘
krevní tlak. Za deset let léãení pfied koncem svého Ïivota brala 
15 druhÛ lékÛ, Ïivot jí ukonãila cirhóza jater a selhání ledvin.

Chci tímto apelovat na selsk˘ rozum. Zdravému rozumu
musí b˘t stokrát jasné, Ïe tudy cesta nevede. Je to nûco
stra‰ného, ale to je skuteãnost dne‰ních dnÛ. 

Na ãem stojí? Na penûzích. Co je dÛvodem? Peníze. Proã?
Bohu ukazujeme, jak se to má dûlat a na druhé stranû
budeme umûle „jakoÏe“ prodluÏovat Ïivot, kter˘ jsme cílenû
po‰kodili, protoÏe to pfiiná‰í peníze. Degenerované klouby
nahradíme kovov˘mi, ty pfiece vydrÏí v‰echno. Je to hloupost,
která vede k degradaci lidské osobnosti, pokfiivení zdravého
vidûní, pohledu na skuteãné hodnoty charakteru a zastínûní
etiky v lidském, poãestném chování. Patfií se podûkovat, 
a to s úctou i pokorou, za v˘sledky mnoha PánÛm doktorÛm
i Paní doktorkám, ktefií skuteãnû léãí a vyléãí pomocí
moderní medicíny. Je v‰ak moudré udûlat v‰echno pro to,
abychom jejich sluÏby potfiebovali co nejménû a vyuÏívali jen
v nutn˘ch pfiípadech. Je to volání po respektování zákonÛ
pfiírody, zákonÛ BoÏích, co je komu pfiijatelnûj‰í a srozumi-
telnûj‰í. Nûkdo slovo BÛh a v‰e co s Ním souvisí odmítá.
Dobfie, není tfieba se v tomto pfiípadû na nûho zlobit. Také
jednou doroste, pozná, porozumí i pfiijme. Je nám prospû‰né
dodrÏování BoÏího fiádu, podmínky zdravého Ïití na Zemi.
Prosím, bdûte. Buìme bdûlí. To jest pfii vûdomí. Roz‰ífieném
vûdomí, pfii kterém si mÛÏeme prohlédnout najednou
obrovsk˘ kus reality a tuto realitu si dát do jednotliv˘ch
souvislostí. Potom nám bude dáno poznání, které osvobozuje
a ãiní nás vnitfinû svobodn˘mi na cestû tímto Ïivotem, ale to
by bylo na dal‰í knihu, protoÏe nejdfiíve je potfieba podrobnû
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vysvûtlit kdy, jak a proã se stává ego nemocn˘m a kdy, jak
a proã se zbavit strachu, jako nejstar‰í prapfiíãiny lidského
utrpení. 

Nedá se psát o zdraví a pominout vûci bolestné, jenom
zdánlivû vypadající, Ïe s tím nesouvisejí. Máte-li tento pocit, 
je tfieba se nûkdy znovu vrátit k tomu, co uÏ bylo napsáno.
Mnohokrát se mi stalo, Ïe jsem napoprvé neporozumûl tomu,
co chtûl autor fiíci. Není hanbou se zeptat ãi znovu si pfieãíst.
Hlavnû v pfiípadech, oãekávám-li nûco a chci-li pfiijmout,
protoÏe na‰í du‰i je naprosto jedno, zbavíme-li ji ‰kodlivého
vlivu pomocí léku, lep‰ího prostfiedí, pfiíjemnou spoleãností,
pohledem do zrcadla, pyramidou anebo poznáním. Du‰i
‰kodí i co prochází uchem, a proto ji léãení prospívá na v‰ech
frontách souãasnû – energetick˘ch, fyzick˘ch, stravovacích,
emocionálních, vzdûlávacích, poznávacích... 

Nelze oãekávat souhlas kaÏdého ãtenáfie. Tam, kde jsme
pfiístupní, otevfiení nov˘m informacím a nechybí nám soud-
nost, mÛÏeme vidût popsané souvislosti. Porozumût tûmto
vazbám usnadní cestu k navrácení zdraví. Není to jednoduchá
cesta, protoÏe do podvûdomí se nám jiÏ zafixovaly návyky sice
nám ‰kodlivé, ale silnû posilující na‰e ego. Ná‰ postoj 
je ovlivnûn pofiadím na‰ich hodnot, vûdûním, poznáním
i darem osvícení. 

Není tfieba to ventilovat do svého okolí, Ïe jsme se doposud
m˘lili. Uznání omylu odstraní zábrany, které nám nedovolí jít
dál. Získané informace, Ïe na‰im organismem protéká
energie, která ovlivÀuje celkov˘ zdravotní stav psychick˘
i fyzick˘, lze ovûfiit v pozitivním slova smyslu na sobû bez
sebemen‰ího rizika. Zharmonizování ãaker a doplnûní
energie nikdy nemûlo negativní dopad na organismus.
N e z a t û Ï u j e  
jej a regenerace probíhá bez medikamentÛ. První projevy 
po doplnûní energie vnímáme jako vnitfiní klid a úlevu.
Vytratí se vnitfiní napûtí a zti‰í mysl. Cítíme se „mnohem
lépe“. To je pfiíleÏitost pfiehodnotit svoje dosavadní postoje,
hodnoty a zvolit nové, osvobozující pofiadí dÛleÏitosti. Takto
máme moÏnost v˘raznû zlep‰it svÛj postoj k sobû i okolí, ãímÏ
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jenom získáme. Navrací se trpûlivost a na‰e reakce jsou
úmûrné situaci a okolnostem. Uvûdomíme si, jak málo staãí,
aby sami jsme rozdávali vitalitu, radost i elán. Doslova 
to z kaÏdého, kdo má dostatek energie, záfií. 

Zku‰enosti s pozitivním stavem, kdy organismus 
má potfiebné mnoÏství energie bez blokády, pfiiná‰í nové
postoje, které jiÏ nedovolí podcenit poãáteãní pfiíznaky vyãer-
pání. UdrÏováním si potfiebného mnoÏství energie se sníÏí
frekvence nemocí a léãení trvá vÏdy krat‰í dobu ve srovnání
s dfiívûj‰í situací. âasem si uvûdomíme, Ïe nejspolehlivûj‰í,
a pfiitom jednoduchou kontrolou dostatku energie, je stisk
rukou v pûst. Ráno, vstáváme-li odpoãinutí, naãerpaní energií
je stisk pûsti pevn˘ a v sevfiené pûsti vnímáme pocit opuchlosti.
Spíme-li pfiíli‰ dlouho v místû, kde není ná‰ organismus ener-
geticky vysáván, míváme pfii vstávání otekl˘ obliãej i ruce, 
coÏ je projevem pfiebyteãného mnoÏství energie. S tímto
jevem se setkávají nejãastûji ti, ktefií nedokáÏí hospodárnû
zacházet s vlastní energií. Veãer jsou absolutnû vyãerpaní
a zvykli si dlouho spávat. Sebedel‰í odpoãinutí jim nikdy neza-
jistí potfiebné mnoÏství energie pro následující den a veãer
opût padají únavou. 

Tento stav mÛÏeme pfiirovnat k nabitému akumulátoru,
u kterého budeme zkou‰et kapacitu pomocí vodiãe jedním
koncem pfiipojen˘m k zápornému pólu a druh˘m budeme
„‰krtat“ o kladn˘ pól. Krátké, ale pravidelné zkratování nám
vybíjí energii akumulátoru velmi rychle, stejnû jako stres,
hnûv a starosti, které nás pfiipravují o Ïivotní energii. ¤e‰ení
hledejme ve zmûnû postojÛ a pfiístupu k sobû. Viz kapitola
„Strach“ o egu.

KaÏd˘ zdrav˘ ãlovûk má ãakry v harmonii a krásnou auru.
Nejkrásnûj‰í malé dûti. Také to z nich jenom záfií, ãistota du‰e,
láska i ãistá silná energie. 

Není Ïádn˘ch náhod, nehod a ne‰tûstí bez pfiíãiny. Co se
t˘ká úrazÛ, mohou mít karmické pozadí. Jindy jako dÛsledek
nerespektování varování v podobû únavy, prochlazení apod.
Je nejvy‰‰í ãas si odpoãinout od práce. Pfiecházíme-li tato
upozornûní, mÛÏeme dfiíve ãi pozdûji poãítat s takzvan˘m
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pracovním úrazem.
Ale zpût. Je‰tû nikdy jsem se nesetkal s dlouhodobû

nemocn˘m, kter˘ by mûl zharmonizované ãakry. Je to tím, 
Ïe nejdfiíve dojde ke zmûnám v aufie i ãakry a teprve následnû
se projeví nemoc. Zharmonizovan˘ organismus má totiÏ
vyváÏen˘ obranyschopn˘ systém, kter˘ nepfiipustí onemoc-
nûní. (Z historick˘ch pramenÛ máme mnoho pfiíkladÛ, 
kdy o infekãnû nemocné morem a cholerou peãovali lidé,
u kter˘ch se nemoc nikdy neprojevila. Hovofií se
o vyrovnan˘ch silnû vûfiících a náboÏensky zaloÏen˘ch lidech.)
Ale i jiné pfiíklady známe: Napoleon Bonaparte ãasto nav‰tûvoval
svoje vojáky nakaÏené tyfem nebo cholerou a sám se pfiitom nikdy
nenakazil, coÏ zdÛvodÀoval slovy: „Jednodu‰e nevûfiím na nakaÏli-
vost!“ 

V mnoha pfiípadech staãí pro zaãátek zbavit organismus
pfiebyteãné, opotfiebované, hrubé energie. ZároveÀ se tím
odstraní blokády pátefie i negativní emoce, jako jsou hnûv,
pocity úzkosti, deprese a nastává uvolnûní fyzické i psychické.
Tyto negativní emoce je velmi dÛleÏité odstranit neboÈ podlé-
hají zákonu „podobné pfiitahuje podobné“. Proto nastává
situace, kdy napfiíklad zapomeneme na první pfiíãiny na‰eho
hnûvu a pozorujeme, jak se hnûváme stále více i na vûci, které
se nás ani zdánlivû net˘kají. Potvrzujeme to tím, Ïe se k nim
musíme vyjadfiovat. âím více se hnûváme, tím více se uzaví-
ráme. ProtoÏe sami nemáme sílu toto mnoÏství hnûvu unést,
ventilujeme to pfii kaÏdé pfiíleÏitosti do svého okolí. 

Podobnû se mÛÏeme nastartovat ‰patn˘m smûrem, kdyÏ 
si napfiíklad z je‰itnosti vytvofiíme kfiivdu a stále si ji pfiipomí-
náme, ãímÏ ji jen vyÏivujeme, stáváme se zranitelnûj‰ími
a maliãkosti, které za normálních okolnosti jiní pfiecházejí,
nám zvy‰ují pocity kfiivdy do neúnosn˘ch rozmûrÛ. (Nemocné
ego.) Pozorujeme potom, jak pfiib˘vá v na‰em okolí lidi, ktefií
nám rÛzn˘m zpÛsobem „ubliÏují“. A tak tím ukazujeme, 
Ïe v nás není ani trochu rozumnosti ani sebedÛvûry. 
Je otázkou ãasu, kdy se nám celá situace vymkne z rukou
a sami si nedokáÏeme pomoci najít v˘chodisko.

·panûlsk˘ filozof Ortega Gasset napsal, Ïe my‰lení 
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je obdobou Ïivotní funkce, jakou je napfiíklad zaÏívání nebo
krevní obûh, takÏe doporuãuje, abychom o vlastní my‰lení
peãovali stejnû peãlivû, a dokonce je‰tû peãlivûji, neÏ o svoje
tûlo, protoÏe pozitivním my‰lením uchováváme nejenom
svoje tûlo ve v˘teãné kondici, ale navíc nasmûrujeme pfiíznivû
svÛj osud. Mnozí z nás poznali na vlastní kÛÏi, jak lze témûfi
otrávit negativními my‰lenkami, jak˘mi jsou napfi. závist,
nenávist nebo Ïárlivost.

VÏdyÈ celá fiada v˘znamn˘ch lékafisk˘ch osobností 
uÏ prokázala, Ïe negativní my‰lení, vznikající ze záporn˘ch
emoãních postojÛ, vyvolává po jistém ãase v˘skyt pfiíznakÛ
váÏn˘ch nebo dokonce zhoubn˘ch chorob, pfiípadnû nehod
a poranûní. V mnoha publikacích lékafisk˘ch studií se navíc
tvrdí, Ïe kaÏd˘ úraz, kaÏdá nehoda ãi nemoc jsou vÏdy
dÛsledkem pacientov˘ch emoãních pochodÛ, vze‰l˘ch
z rozporÛ mezi realitou, v níÏ se nemocn˘ nacházel a nachází,
tím co chce a chtûl, respektive tím co smí ãi nesmí. Je to
v podstatû rozdíl mezi potfiebou na‰í du‰e a potfiebou na‰eho
rozumu.

Jedna paní uãitelka cel˘ rok vyvolávala spory v celém uãitelském
sboru, spadla hned v první den letních prázdnin do Ïumpy u svého
domu a málem se utopila. Z takto zjevné symboliky si v‰ak nevzala
ponauãení a na poãátku záfií si zlomila pravou ruku. V listopadu
téhoÏ roku byla hospitalizována, kdyÏ prodûlala infarkt. 

Tento doslova uãebnicov˘ pfiíklad poukazuje na uãitelsk˘
sbor, kter˘ rozumí a nehody si dává do souvislosti s iniciá-
torkou sporÛ odmítající varování. Je tfieba se vyvarovat zl˘ch
skutkÛ i zl˘ch my‰lenek. ProtoÏe kdyÏ ve svém nitru vytváfiíme,
a nûkdy i úmyslnû vysíláme negativní my‰lenky a emoce,
musíme b˘t pfiipraveni, Ïe se k nám v rÛzné podobû vrátí, 
a to je‰tû posílené. Pamatujme si, Ïe:

„Nebudeme vonût lesem, 
kdyÏ hlavu namáãíme do septiku mezilidsk˘ch vztahÛ

a na‰e du‰e potom spává jako na hnoji“.

Hezãí je v‰ak citovat bibli: „Kdo stfieÏí svá ústa a jazyk, stfieÏí
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svou du‰i pfied souÏením. Pfiís.21:23 a k tomu: kdo rozsévá bezpráví,
sklidí niãemnost, hÛl jeho prchlivosti vezme za své. Pfiísl. 22:8.“

PfiipomeÀme zde pfiíklad.
Jeden pán pfiál své kolegyni, kdyÏ se jí zablokovala pátefi, aby setr-

vala v bolestech na lÛÏku. Za tfii dny leÏel sám bezmocnû ve své posteli
a pozdûji se dozvûdûl, Ïe se jeho kolegynû zázraãnû zbavila bolestí
v dobû, kdy se projevily jeho vlastní potíÏe. 

Zkoumejte, zda okolnosti va‰ich nehod, nezdarÛ ãi nemocí
nemohly vyvolat va‰e negativní my‰lenky nebo negativní
pocity. VÏdy se vyplatí vykofieÀovat negativní my‰lenky
a emoce. „Sekera je uÏ na kofieni stromÛ, kter˘ nenese dobré ovoce
bude vyÈat a hozen do ohnû. Luk. 3:9.“

Poslední pfiíklad z tisíce rÛzn˘ch kolem nás.
Pan N. neustále nosil v hlavû, jak vyuÏít situace, aby co nejvíce

získal z dobroty ve svém okolí. PfiestoÏe to mnohokrát nebylo nutné,
nejdfiíve zkou‰el, kdo mu co dá ãi zaplatí a pokud se nikdo nena‰el,
teprve ãerpal ze sv˘ch prostfiedkÛ. Obecnû to o nûm v‰ichni v okolí
vûdûli. âasem mu odmítali vyjít vstfiíc jeho vypoãítavosti, ale slab‰í
povahy dobrého srdce nemûly vÏdy dostatek vÛle fiíct ne. Jednoho dne
pfii cestû domÛ upadl tak ne‰Èastnû, Ïe si pfii pádu zpÛsobil tûÏk˘ úraz
hlavy s krvácením do mozku. Ani lékafii mu nedávali velkou nadûji
na úplné uzdravení. Na dotaz kde je pan N,. jsem se dozvûdûl
o nehodû tûmito slovy: „Patfií mu to, to má za to, Ïe jenom vyuÏívá
ostatní.“ Do tfií t˘dnÛ autor tohoto v˘roku pfii cestû domÛ upadl 
tak ne‰Èastnû, Ïe si zlomil stehenní kost v krãku a musel podstoupit dvû
operace.

Jakékoli komentování je nedÛleÏité a zÛstane vÏdy pod
tûmito slovy. Proto si pamatujme:

V‰echny negativní ãiny a emoce nám
nejenom odebírají potfiebnou energii,
ale mají i rozkladn˘ vliv na psychiku
a jsou pfiíãinou mnoha úrazÛ a nemocí.

Tajemství zdraví je volba správného postoje.

Ná‰ zdravotní stav
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poukazuje na na‰e my‰lení i konání!

Slova andûlÛ

Nerozumí‰-li terminologii, nemÛÏe‰ rozumût ani vûci. 

Nezná‰-li souvislosti a pozadí vûci – nesuì! 

Malicherné starosti Vás odvádûjí od radosti.

Ucelen˘ obraz osobnosti podá pouze jeho duchovní podoba.

Co je platné velké vzdûlání, postrádá-li vûdûní.

Bude‰-li pfievy‰ovat sebe, dojde‰ k dokonalosti ducha, chce‰-li
pfievy‰ovat druhé, dojde‰ k p˘‰e.

Prolévání slz je dÛkazem du‰e v ãlovûku.

BÛh je v pfiítomnosti harmonie.

Zatracení? – Duchovno nezatracuje, jen podává osudu úãty.

BÛh není modlou ale silou. která je vysoko nad v‰ím, nad cel˘m
vesmírem.

Vá‰ Ïivot je odrazem my‰lenek a hodnot, které jsme pfiijali.
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Vidíte to, ãemu rozumíte.
SebeobviÀování je pov˘‰ení pocitu viny nad duchovní princip.

âím ménû informací ãlovûk má, tím bolestnûj‰í soudy vyná‰í.

Pozitivní vztahy obsahují pozitivní hodnoty.

Tolerance a sná‰enlivost upozorÀují na velikost ducha.

ZÛstane-li ãlovûk hluch˘ a tup˘ vÛãi nadsmyslovému svûtu,
pfiipraví si bezútû‰n˘ duchovní svût.

Láska je zá‰titou u‰lechtil˘ch srdcí i moudr˘ch starcÛ.

Projevem lásky je vÏdy plodné a jasné my‰lení.

Neberte druh˘m co jim patfií k tomu, aby zítra byli lep‰í. Vûnujte tento
ãas sobû, aÈ Vás provází vÏdy láska a pokoj, plodící v‰echny pozitivní
vlastnosti a emoce.

Bylo by sobecké zavfiít du‰i a nedopfiát jí tisíce pozemsk˘ch
záÏitkÛ. Bylo by kruté, kdyby nemûla radost ze ‰tûstí druh˘ch.

Vûfií‰-li v intuici, má‰ pravdu!

I du‰e zvífiat pozná naru‰enou mysl ãlovûka, mají k nûmu
nedÛvûru a straní se ho.

Charakterní poãínání je zárukou Va‰eho prospûchu.

Modlitba je báseÀ moudrosti, ve své pokorné odevzdanosti 
se vzdává trÛnu a svou korunu pokládá na oltáfi vûãnosti.
Chvála Bohu.

Laskavost je královnou du‰e.
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V modlitbû se alespoÀ na moment stáváme stráÏci tûch, které
milujeme.
âiny, jsou-li dobré, jsou silné a obohacují duchovní svût.

Jemn˘ Ïert vÏdy ukazuje na vyrovnanou psychiku, velmi dÛleÏitou pro
v˘voj.

¤ada negativních postojÛ se odvíjí z toho, Ïe se hodnû
zab˘váte sami sebou.

Osoba není podstatná. Stává se sluÏebníkem my‰lenek a divákÛ.

Pán BÛh Vám posílá samé andûly.

Strach je produktem sobectví, láska tuto iluzi rozpt˘lí.

Ze strachu se odvíjí sobectví, láska pfiiná‰í ‰tûdrost.

Necháte-li se ovládnout hnûvem ãi závistí, mÛÏete oãekávat srdeãní
poruchy ãi ‰patné trávení.

KdyÏ budete trpûliví, laskaví a nebudete jednat sobecky, doká-
Ïete se vypofiádat ze v‰emi úskalími Ïivota.

BoÏí království se nachází uvnitfi Vás a Vy se mu musíte otevfiít. 

Peklo existuje pouze v podvûdomí a Va‰í mysli a jste jeho tvÛrci.

Bez Va‰eho pfiiãinûní peklo nepoznáte. 

Hnûv se stejnû jako ‰ílenství nedá ovládat, zapomíná na
slu‰nost, nepamatuje na mezilidské vztahy, tvrdo‰íjnû
a horlivû zamûstnává tím, co zaãal, je nepfiístupn˘ rozumu
a radám, 
je ‰tván nicotn˘mi podnûty, není schopen rozeznat, 
co je správné a pravdivé, podobá se hroutícímu domu, kter˘
se rozsype nad tím, co zasypal...
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Hnûv nechce sly‰et druhé, nepfiipou‰tí obhajobu, drÏí to, ãeho se zmocnil
a nedá si vzít svÛj soud, i kdyÏ je chybn˘.
Tak to pfiíroda rozhodla, aby nebyl beze strachu, kdo je
velk˘m strachem druh˘ch.

Nicotné vûci nahánûjí strach nicotn˘m bytostem.

Neschopnost snést jediné slovo pohany pfiivedla mnohé 
do vyhnanství, a ti, ktefií nechtûli mlãky snést bezv˘znamnou
kfiivdu, byli postiÏeni tûÏk˘mi ne‰tûstími, protoÏe povaÏovali
sebe za nedÛstojné, aby pfiipustili nepatrné omezení své úplné
svobody.

Musíte bojovat proti pfiíãinám, a pfiíãinou hnûvivosti je domnûní, Ïe
do‰lo ke kfiivdû.

Utkat se se sobû rovn˘m je nebezpeãné, s vy‰‰ím je to ‰ílenství
a s niÏ‰ím ‰pinavost, zlatíãka.

Mnozí vzteklost hnûvu stupÀovali a uÏ nikdy nezískali zpátky rozum,
kter˘ odehnali.

Ostatní nefiesti du‰i tísní, hnûv ji sráÏí do propasti.

Lakota získává a hromadí majetek, aby jej pak uÏila osoba lep‰í.

Zloba a závist mají potû‰ení z náhodn˘ch zel, hnûv nemÛÏe
ãekat, aÏ co pfiinese náhoda, chce ‰kodit tomu, koho nená-
vidí, nechce, aby ten, koho nenávidí, utrpûl ‰kodu, on mu
chce u‰kodit sám.

Pomsta je pfiiznání bolesti: není velk˘ takov˘ duch, kter˘ kfiivda ohne. 

Kdo tû urazil je mocnûj‰í nebo slab‰í neÏ ty, jestliÏe je slab‰í 
– u‰etfii ho, jestliÏe je silnûj‰í – u‰etfii sebe.
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Tak jako se nûkteré nemoci tûla pfiená‰ejí na druhé stykem, tak du‰e
pfiedává své slabosti tûm nejbliÏ‰ím.

Jako prospívá nepevnému zdraví vhodná krajina a zdravûj‰í
podnebí, stejnû prospívá slab˘m du‰ím pobyt v lep‰í spole-
ãnosti.

Je prospû‰né znát svoji nemoc a její sílu potlaãit dfiív, neÏ se roz‰ífií.

Poproste své nejlep‰í pfiátele, aby se k Vám chovali svobodnû,
kdyÏ budete nejménû schopni to sná‰et a aby neschvalovali
Vá‰ hnûv.

A tak co káráme u druhého, nalezneme kaÏd˘ sám v sobû.

Jen to je‰tû chvilku vydrÏ – pfiichází smrt, která vás srovná.

Tak veliká je nestydatost lidi, Ïe kdyÏ dostali mnoho, povaÏují 
za nespravedlivé, Ïe nedostali víc, aãkoliv to bylo moÏné. Chce‰ vûdût,
co je tvá nejvût‰í vada? ·patnû poãítá‰: cos dal hodnotí‰ vysoko, 
cos pfiijal nízko.

B˘ka podráÏdí ãerven˘ ‰átek, had se vztyãí, kdyÏ pfies nûho
pfiejde stín, medvûdy a lvy popudí ‰átek. V‰echno co je od
pfiírody divoké a zufiivé vyleká plan˘ poplach. TotéÏ se dûje
s neklidn˘mi a nerozumn˘mi povahami.

Dokud totiÏ nazdafibÛh chodíte sem a tam a nejdete za nûjak˘m
vÛdcem, ale jen za zmaten˘m hlasem a kfiikem tûch, ktefií nás volají
na rÛzné strany, ná‰ Ïivot bude nepfietrÏit˘m bloudûním, Ïe Otãe...

… dav, nejhor‰í vykladaã pravdy. Mám lep‰í a spolehlivûj‰í
svûtlo, které mi pomáhá pfii rozeznávání pravdy od lÏi.
Hodnotu du‰e nechÈ odhalí du‰e.

A nikdo nemÛÏe b˘t blaÏen˘ bez du‰evního zdraví, a ani nemÛÏe b˘t
zdraví ten, kdo vyhledává vûci, které mu budou ‰kodit.
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BlaÏen˘m mÛÏeme nazvat toho, kdo díky rozumu ani netouÏí,
ani se nebojí.
BlaÏen˘ je tedy takov˘ Ïivot, kter˘ je ve shodû se svou pfiirozeností,
a takového Ïivota mÛÏeme dosáhnout, jen kdyÏ máme mysl zdravou,
a to tak, Ïe má své zdraví v trvalém vlastnictví a za druhé silnou
a ráznou, podivuhodnû trpûlivou pfiizpÛsobenou okolnostem, a kromû
toho starostlivû, av‰ak ne úzkostlivû dbající o své tûlo a o to, co k nûmu
náleÏí. 

Byl Vám dán dost dlouh˘ Ïivot, kter˘ by bohatû staãil na vyko-
nání nejvût‰ích ãinÛ, kdyby byl cel˘ dobfie vyuÏit.

V‰eho se bojíte jako smrtelní a po v‰em touÏíte jako nesmrtelní.

Trpí du‰e, nikoliv tûlo, které je pouze nástrojem bolesti. Du‰e
je pacientem!

Zatímco jste vleãeni nebo sami vleãete jiné, zatímco jeden druhého
pfiipravuje o klid, zatímco se vzájemnû ãiníte ne‰Èastn˘mi, vá‰ Ïivot
plyne bez radosti, bez du‰evního pokroku.

Dobrého ãlovûka nemÛÏe postihnout Ïádné zlo, protiklady 
se nemísí.

NezáleÏí na tom, co sná‰í‰, ale jak to sná‰í‰.

Co je divného na tom, Ïe BÛh zkou‰í u‰lechtilé du‰e?

K niãemu nejsi nucen a neotroãí‰ Bohu, ale souhlasím s ním, a to tím
spí‰e, Ïe v‰echno bûÏí podle jistého a navûky daného pravidla.

Mudrc je bezpeãn˘, ani kfiivda, ani pohana se ho nemÛÏe
dotknout. Proto vûz, Ïe je na tom lépe mudrc, kdyÏ mu Ïádná
kfiivda neu‰kodí, neÏ kdyÏ se mu Ïádná kfiivda nedûje. Já tedy
tvrdím, Ïe mudrc nepodléhá Ïádné kfiivdû.
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A tak ten, kdo se cítí uraÏen, ukazuje, Ïe v nûm není ani trochu
rozumnosti, ani sebedÛvûry.

Du‰evní klid je v‰ak nûco, co je v˘hradním majetkem mudrce.

… tûm, ktefií se fiídí obecn˘mi soudy. Nízká úroveÀ, nízké soudy.

Hleì v‰ak, aby v‰echno to zlé nemûlo pÛvod v tobû.

Úsilí dobrého obãana není nikdy marné; lidé ho sly‰í a vidí.

Pfiejdûte k majetku, nejvût‰ímu zdroji lidského utrpení…

Jsi stále neklidn˘, protoÏe si neudûlá‰ ãas na to, abys od lidsk˘ch zále-
Ïitostí odvrátil zrak k boÏsk˘m.

KdyÏ ãlovûk málo poslouchá dobré rady a pfiipravuje se
o mírnûj‰í zacházení, proã by mu nemûla pfiinést prospûch
nemoc, ostuda a ztráta majetku?

V‰ude, kde je nûãeho pfiíli‰, je nûco nezdravého.
Jednoho poutají ãestné úfiady, druhého majetek; nûkteré tíÏí jejich
urozenost, jiné jejich nízk˘ pÛvod; jedni mají nad hlavou cizí tyranii,
druzí svou vlastní. Cel˘ Ïivot je otroctví, které si sami vytváfiíte.

Nic není tak trpké, aby v tom vyrovnaná povaha nena‰la
útûchu.

Je ov‰em hodnû takov˘ch, ktefií se nutnû musejí drÏet svého vysokého
postavení, protoÏe z nûj totiÏ není moÏn˘ sestup, leda pádem, a ktefií
dosvûdãují, Ïe jejich nejvût‰ím bfiemenem je právû to, Ïe jsou nuceni b˘t
jin˘m na obtíÏ a Ïe nejsou do v˘‰e vyzdvihováni, ale k v˘‰ce pfiipou-
táni. Tato slova se t˘kají lidí nedokonal˘ch, prÛmûrn˘ch
a nerozumn˘ch.

Nechejme stranou spory a nesmifiitelnou nenávist, kterou jste
vyhlásili lidem s odli‰n˘mi názory, a podívejte se, zda v‰echny
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tyto systémy nepfiicházejí pod rÛzn˘mi jmény ke stejnému cíli.

Duch nemÛÏe b˘t souãasnû velk˘ a smutn˘.
Zármutek mysl otupuje, ochromuje, svírá.

Nikdy v‰ak nevyjde nic jasného a ãistého z kalného. 

Mudrc promine mnohé, zachrání mnoho du‰í, jejichÏ povaha
je málo zdravá, ale je uzdravitelná.

Je vlastností Ïen vztekat se, kdyÏ se hnûvají, a je vlastností ‰elem, 
a to je‰tû tûch ménû u‰lechtil˘ch, kousat pfiemoÏené obûti a dokazovat
jim svoji zbûsilost.

Lidem nízkého postavení je víc dovoleno dopou‰tût se násilí,
soudit se, zaãínat rvaãky a vÛbec poddávat se svému hnûvu. 

U toho, kdo mÛÏe v‰echno, se nemyslí na to, co uãinil, ale na to, 
co uãiní.

Mírn˘ strach drÏí rozum na uzdû, ale strach nepfietrÏit˘
a prudk˘, zacházející do krajnosti, probouzí odvahu
i v du‰iãkách sklíãen˘ch a nabádá je, aby se pokusily
o v‰echno.

âlovûk je podfiízen ãlovûku za tûch nejhor‰ích podmínek. MÛÏete mít
nûco je‰tû hloupûj‰ího?

Dobfie se Ïije tam, kde v‰echno probíhá v souladu s pfiiroze-
ností a BÛh pfiihlíÏí nebo zasáhne, aby Vám neochabl rozum
nebo du‰e.

Pocit vyjádfiit se je silnûj‰í neÏ pocit dobré povûsti.

Nûktefií máte dar promûnit i lásku v ne‰tûstí…

Kdo chce vûdût je‰tû více, nepoznal ani to, co jsem dosud sdûlil, jemu
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by ani dal‰í nemohlo pomoci. 

Îivot je odrazem Va‰ich postojÛ.

KdyÏ pokutují posmûvaãe, prostoduch˘ zmoudfií, kdyÏ 
je k prozíravosti veden moudr˘, nab˘vá poznání. Pfií. 21:11

Nefiíkej: „Odplatím za zlo!“ âekej na Hospodina a on tû zachrání.
Pfií. 20:22

Lidsk˘ duch je svûtlo od Hospodina; to propátrá v‰echny
nejvnitfinûj‰í útroby. Pfií. 20:27

Hádky a zlo provázejí fale‰níka, kdo chrání svoji du‰i, vzdaluje se mu.
Kdo vyhledává zlo a rozsévá hnûv, peãe svoji du‰i na roÏni.

Abych tû mohl poslouchat, na to mi staãí Bible...

Hledej v Ïivotû radost a rozdávej ji ostatním.

âlovûk poãestn˘ pfied Bohem se musí peãlivû vyh˘bat zraÀu-
jícím slovÛm.

Pokud nepfiijmete nauku reinkarnace (mnohosti ÏivotÛ), jak mÛÏete
vysvûtlit spravedlnost a dobrotu BoÏí? NeÏila-li du‰e dfiíve, to znamená,
Ïe byla stvofiena Bohem jako du‰e postiÏená?

Idioti jsou bytosti takto trestané za zneuÏití velk˘ch schopností
du‰e uvûznûné v tûle, jejichÏ orgány nemohou vyjádfiit
potfieby du‰e.

Je snadnûj‰í na‰eptávat pravdivé pfiedstavy tûm, ktefií nevûfií, ale cítí, 
Ïe jim nûco schází, neÏ tûm, ktefií mají pevnou pfiedstavu, i kdyÏ zcestnou.

Du‰e trpí za zlo, které jsme zpÛsobili rozumem a její pozor-
nost je vedena stále tímto smûrem, k následkÛm tohoto zla, 
aÏ rozum pochopí tuto nevhodnost a snaÏí se ji napravit.

� 95 �



Není tfieba litovat nemocné, je to pouze dÛsledek nadfiazenosti py‰ného
rozumu nad du‰í na cestû za sv˘m sobeck˘m zájmem na úkor nûkoho.
A to je tak...
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