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Druhá kapitola

Sedm způsobů, jak vyléčit 
sama sebe

Na otázku, co je pro člověka nejdražší, lidé nejčas-
těji odpovídají – zdraví. Vynakládají spoustu sil, času  
i finančních prostředků na uchování fyzického zdra-
ví, ale neuvědomují si jednoduchou pravdu, že člověk 
může předčasně zemřít zdravý. Četnost úmrtí při 
automobilových haváriích převyšuje četnost úmrtí 
při onkologických, nervových a dalších nemocech!  
A netřeba připomínat, že mezi tragicky zahynulý-
mi řidiči jsou často mladí a zdraví lidé. Tudíž jsme 
dospěli k závěru, že zdravé tělo ještě není zárukou 
dlouhého a šťastného života.

Druhý extrém nastává, když se intenzivně vě-
nujeme duchovnímu rozvoji a zanedbáváme tělo. 
Mnohá náboženství a duchovní systémy hlásají, že 
tělesné potřeby můžeme ignorovat nebo omezit na 
minimum. Je třeba si uvědomit, že fyzické tělo je 
součástí vesmíru, a když jej člověk do něčeho nutí 
násilím, dopouští se násilí i na vesmíru. Člověk musí 
být vyzrálý a moudrý, aby v každé situaci rozpoznal 
tenkou hranici mezi násilím a nezbytným úsilím  
a zachoval se správně. Nemáme-li zdravý základ 
v těle, nemůžeme hovořit ani o vyšších duchovních 
cílech, protože duchovní a materiální věci jsou spo-
lu nerozlučně spjaty.
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V ekonomické oblasti je tento problém, tedy 
určení poměru mezi hmotným a duchovním, ješ-
tě těžší. Jak se praví v Bibli: „Snáze projde velbloud 
uchem jehly než bohatý do Božího království.“ 
(Evangelium Sv. Matouše, 19, 24). A to je pravda: Po-
čet pokušení narůstá geometrickou řadou a v pří-
mé závislosti na možnostech. Mnozí lidé ochutnali 
moc peněz a duchovní potřeby ostatních jsou jim 
k smíchu, protože si myslí, že si se vším v životě 
snadno poradí i bez toho. Možná věnovali nějaké 
peníze kostelu nebo provedli pár náboženských ri-
tuálů a jsou přesvědčeni, že to stačí a že z duchov-
ního hlediska udělali vše. Finančně zabezpečení  
a spokojení nepochybují o své pravdě, ale je jasné, 
že takováto falešná duchovnost nikoho neochrání. 
Důkazem je, že bohatí lidé opouštějí tento svět stej-
ně často jako všichni ostatní.

Hodně lidí má kapitál a moc a spolu s nimi  
i spoustu možností, jak pečovat o zdraví a ochraňo-
vat svůj život. Ani oni však nejsou uchráněni před 
ranami osudu. Bohužel jen málo dnešních podni-
katelů si může být jisto zítřejším dnem a tím, že se 
nestanou obětí nehody nebo násilného trestného 
činu, nezkrachují a jejich rodiny se neocitnou v ne-
bezpečí. Ba naopak je situace taková, že u drtivé 
většiny bohatých lidí je zvýšené riziko nebezpečí.

Některé věci se totiž nedají koupit a existuje ur-
čitá hranice, kam už moc peněz nespadá. Za peníze 
nemůžeme pořídit nový žaludek, vrátit pohlavní 
potenci, zachránit rodinu, a už vůbec ne odvrátit 
předčasnou smrt. Kdo má bohatství, ten má před 
světem také obrovskou odpovědnost, což si bohu-
žel většina movitých lidí neuvědomuje. Stále platí 
biblická slova: „Komu bylo mnoho dáno, od toho 
se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho 
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budou žádat tím více.“ (Evangelium Sv. Lukáše, 12, 
48).

Na opačném konci společnosti se nacházejí chudí 
lidé, kteří mají s dosažením duchovní obrody taktéž 
velké problémy. Člověk, který žije v bídě, má statut 
chudáka a to znamená, že se nedokázal v životě re-
alizovat a že základní příčina tkví v něm samém. 
Každý jedinec totiž dostává do vínku vše nezbytné, 
aby na Zemi vyřešil karmické úkoly, kvůli nimž při-
šel na svět. Má-li srdce i hlavu v pořádku, ale přesto 
nedokáže sobě a své rodině zajistit vše nezbytné, 
znamená to, že nedokázal rozvinout své možnosti, 
a tudíž nevyřešil svůj úkol na Zemi. Proč si lidé mys-
lí, že si chudobou předplatí lístek do ráje?

Z této krátké analýzy vidíme, že určování pomě-
ru mezi materiálnem a duchovnem je velmi složi-
té a oba dva uvedené extrémy nepřinášejí pravdu, 
zdraví ani štěstí. Ve skutečnosti mají štěstí i zdra-
ví stejné příčiny. Jaké tedy existují způsoby řešení 
životních úkolů? Podívejme se na nejrozšířenější 
příklad – jak je možné vyléčit člověka? (Problémy 
v dalších oblastech života se řeší analogicky.)

Sedm způsobů řešení životních úkolů 
Léčení nemocí a odstranění sociálních problé-

mů.
První metoda – chirurgická
Chirurgické odstranění nemocného orgánu nebo 

části těla může být ospravedlněné v případě, že se 
tím zachrání organismus, ale i to pouze v případě, 
že se vyzkoušely ostatní metody a selhaly. Bohužel 
se příliš často upínáme k chirurgickým zásahům 
– při léčbě člověka i při ozdravení celé společnosti. 
Tak například v poslední době se rozmohly porody 
císařským řezem. Gynekologové jej s oblibou pro-
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vozují a nevědí, že dítěti takto zadělávají na budou-
cí velké osudové problémy. 

Všelijaké novodobé a revoluční metody řešení 
ekonomických a politických problémů nejsou ni-
čím jiným než chirurgickými metodami léčby spo-
lečnosti. Také většina náboženských a duchovních 
systémů nabízí záchranu lidstva chirurgickou me-
todou – vybrané jedince zachová a ostatní nechá jít 
do horoucích pekel. Chirurgická metoda se hojně 
užívá také při řešení rodinných problémů – je jí roz-
vod. Na rozdíl od medicíny, kde ji praktikují pouze 
studovaní odborníci, však v oblasti rodinných vzta-
hů operujeme všichni, cítíme se jako profíci, nebojí-
me se říznout do živého masa a jen tak bez narkózy 
oddělujeme srdce, děti i vztahy.

Ptejme se upřímně sami sebe: Zdalipak ve všech 
těchto případech ospravedlníme chirurgické řešení? 
S touto radikální metodou sice snadno vyřešíme si-
tuaci, která nás dávno tíží a bolí, ale neodstraníme 
příčinu, čímž přivoláme mnohem horší problém 
v budoucnosti. Rusko stále ještě platí za násilný a ne-
odborný chirurgický zákrok, provedený v roce 1917.

Druhá metoda – terapeutická
Léčba pomocí silných léčebných prostředků ne-

boli intenzivní terapie je mnohem šetrnější než chi-
rurgické metody, ale ani ona není schopna odstra-
nit příčinu problému, jen oddaluje jeho propuknutí  
v budoucnosti. Tehdy se příčina znovu objeví a ten-
tokrát s větší razancí, silněji a v podobě mnohem 
většího problému. Medikamentózní terapie i chi-
rurgie jsou nesmírně drahé léčebné metody (a to  
i finančně, obzvlášť dnes), a bohužel ne vždy zaruču-
jí pozitivní výsledek.

Lidé vynakládají obrovské prostředky na drahé 
léky, diagnostiku, konzultace u lékařských odborní-
ků. Pokud jde o skutečné kapacity a lékařské špičky, 
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je vše v pořádku, ale co když tomu tak není? Pak 
se člověk skutečné úlevy jen tak nedočká, příčina 
nemoci nebude odstraněna a pomalý proces zkázy 
potrvá dál, možná i po celý život.

Jestliže se v dobách nedávno minulých řešením 
rodinných vztahů a intenzivní terapií zabývaly od-
bory a stranické sekretariáty, nyní jsou to rodiče  
a přátelé, kteří nezřídka nebyli schopni vyřešit ani 
své základní životní problémy. Dostáváme se do si-
tuace, kdy slepec vede slepce, a pak se divíme, že 
taková pseudoterapie nikam nevede.

Třetí metoda – jemná terapie
Do této kategorie patří léčba homeopatickými 

prostředky a různé lidové recepty na ozdravení. 
Člověk přichází do styku s mimosmyslovým svě-
tem, zamýšlí se nad některými hlubokými otázka-
mi a uvědomuje si, že svět není jen to, co si může-
me nahmatat a co vidíme, ale něco víc. Zde už se 
projevuje víra a duchovní vědomosti. Tato léčebná 
terapie je ze zdánlivě nepochopitelného důvodu vy-
soce efektivní, ale samozřejmě je vše vysvětlitelné 
– pacientovi se udělá lépe a jeho aktuální zdravotní 
stav se vylepší, protože metoda zapůsobí přímo na 
příčinu nemoci, zmírní ji a v některých případech  
i úplně odstraní – podle toho, nakolik má jedinec 
silnou víru. Jemné metody se pomalu stávají sou-
částí klasické medicíny.

Při řešení rodinných problémů stejně působí od-
borné rady psychologů a šetrné i moudré rady přá-
tel a jejich příbuzných. Na trhu dnes najdeme velké 
množství knih a příruček, jež nám umožní zbavit se 
problémů netradiční cestou.
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Čtvrtá metoda – předcházení nemocem
Fyzioterapie, různé diety, hladovění, ozdravná  

a dýchací cvičení a tak dále… Na rozdíl od před-
chozích metod zde člověk projevuje aktivitu sám, je 
tvořivý a rozvíjí různé složky své duchovnosti. Je to 
velmi efektivní metoda, ale vše záleží na tom, zda 
má jedinec silnou víru, jaké konkrétní metody pou-
žívá, jak se vnitřně cítí a zda je naplněn láskou. Ne-
zřídka se mu povede odstranit nejen následky, ale 
i příčiny problémů, které ho sužují, zároveň však 
platí: Čím více se člověk řídí rozumem a čím míň 
naslouchá svému srdci, tím jsou uvedené metody 
méně efektivní. 

V rodinných vztazích jsou analogickými činy na-
příklad společný výlet do přírody, cestování, práce 
na zahradě, vedení společného rodinného podniku 
a také všelijaké oslavy a svátky. Ve společenském ži-
votě tuto roli hrají různé sportovní akce, festivaly  
a hromadná setkání přátel, nebo také veřejné oslavy 
či náboženské rituály. Všechny jmenované typy akcí 
mají v menší nebo větší míře ozdravný a posilňující 
vliv na člověka, rodinu, kolektiv a společnost.

Pátá metoda – bioenergoinfomační (sensibilní)
Zájem o bioenergoinformační léčbu stále stoupá. 

Nutno dodat, že jde o komplex léčebných metod 
zahrnujících například náboženské rituály a zaříka-
dla různých úrovní, hromadná psychoterapeutická 
sezení či léčebné praktiky lidových léčitelů, ranhoji-
čů, bylinkářů, mágů a vědem. 

Výsledek ve velké míře závisí na osobnosti člově-
ka, který provádí léčbu nemocného, jeho pohledu 
na svět, stavu duše, fyzickém zdraví a také jeho ro-
dinných vztazích a vztahu s okolím. Neméně důleži-
tý je i pacient a jeho duchovní rozvoj, uvědomělost 
a víra. Různé metody mají různou účinnost a kaž-
dá má svůj strop čili omezenou působnost. Napří-
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klad stejnou metodou nemůžeme vyléčit onemoc-
nění nějakého tělesného orgánu i vyřešit rodinné 
problémy. Bohužel příliš často dochází k hrubému 
vměšování léčitele, který nevyřešil ani své vlastní 
rodinné problémy, do oblasti jemných rodinných 
vztahů pacienta. Takováto duchovní nedokonalost 
na obou stranách může při používání dané metody 
způsobit léčiteli i pacientovi velké problémy. Léči-
telé této úrovně si často neuvědomují, že mají za 
své činy obrovskou odpovědnost, jsou na své léčitel-
ské výsledky pyšní a tím snižují efektivitu léčebné 
kúry činnosti. V horším případě mohou nemocné-
mu dokonce uškodit. Tito lidé ovlivňují společnost 
v ohromném rozsahu.

Šestá metoda – odhalování příčiny čili Příčinná 
terapie

Někteří moderní léčitelé upřednostňují podle 
vzoru S. N. Lazareva a Vasilije Pavloviče Goče me-
tody příčinné terapie. Jde o nejsložitější metodu ze 
všech výše jmenovaných a praktikovat ji mohou 
pouze velmi pokročilí léčitelé, kteří dosáhli vysoké 
profesionální úrovně. Metoda sama se dále dělí na 
několik úrovní, protože každý problém může mít 
několik příčin a některé velmi komplikované zále-
žitosti jich mají až několik desítek. Obecně platí, že 
léčitel dokáže odhalit a posléze také odstranit jen 
takové příčiny, které odpovídají (jsou v souznění) 
jeho vnitřnímu stavu a jeho vlastní dosažené úrov-
ni.

Například se nějakému člověku nedaří a všech-
no, do čeho se pustí, končí neúspěchem. Protože je 
přesvědčen o svém smolařském osudu, rozhodne 
se, že bude věc nezávisle konzultovat s odborní-
ky. Dostane se mu několik různorodých odpovědí: 
Jeden senzibil mu řekne, že nešťastník byl někým 
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očarován, jiný mu vysvětlí, že jde o rodovou karmu, 
protože jeho dědeček těžce zhřešil, třetí se vytasí 
s názorem, že problém tkví v pacientově charak-
teru a čtvrtý vyjádří názor, že by se příčina měla 
hledat v rodinných vztazích. A tak bychom mohli 
pokračovat do nekonečna.

Některé příčiny jsou trvalé a jejich vznik bychom 
museli hledat daleko v minulosti; jiné dokonce ve-
dou až do nedozírného vesmíru. Obecně platí: Čím 
složitější problém, tím více příčin, ale základ všech 
leží v samotném člověku. Ani ten nejlepší léčitel 
nerozpozná všechny příčiny té či oné události pa-
cientova života. A je vůbec nutné znát je všechny? 
Stačí odhalit tu hlavní, která jako magický klíč ote-
vře bránu k ostatním příčinám a napomůže jejich 
eliminaci. Všechno výše řečené se ve stejné míře 
vztahuje i na rodinu, kolektiv a společnost. 

Sedmá metoda – duchovní rozvoj člověka
Každá z výše uvedených metod předpokládá, že 

pacientovi se dostane pomoci zvenčí od někoho ji-
ného; v opačném případě nebude působit. Nicméně 
nejvyšší efektivity dosáhneme u každé metody, jest-
liže se začneme snažit sami a změníme svůj vnitřní 
stav. Přesně to předpokládá metoda zvaná duchovní 
rozvoj člověka. Jde o univerzální způsob, který od-
straňuje všechny příčiny veškerých problémů. 

O tom jsem se přesvědčil během vlastní mno-
holeté praxe i ze zkušeností přátel a dosvědčují 
to i zkušenosti jiných lidí ze všech dob a národů.  
A právě o této metodě, jež člověka ponouká k úspěš-
nému řešení svých úkolů, pojednává i tato kniha. 
Nejefektivnější a zároveň relativně nejméně kom-
plikovanou cestou je trvalý harmonický rozvoj. 
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Osmá metoda – strádání neboli nulová meto-
da

Tato metoda je – bohužel – ze všech způsobů 
řešení problémů nejrozšířenější. Člověk tiše trpí  
a řešení úkolů se vyhýbá, což trvá třeba až do konce 
jeho života nebo do kritické situace, v níž přistoupí 
na chirurgické řešení. Mnohá náboženství a filozo-
fické systémy člověka nabádají k nekonečnému sná-
šení utrpení, ale je pasivita skutečně vždy na místě? 
Zajisté by mnoha lidem neuškodilo, kdyby se naučili 
trpělivosti, ale měli by také chápat, že to není jediná 
cesta, a už vůbec ne nejlepší způsob řešení problé-
mových situací.

Každý člověk dostal do vínku svobodu vůle a prá-
vo výběru životní cesty. Lidé se tedy ve svém životě 
neustále rozhodují, a jak ukázala praxe, největší roli 
při tom hraje uvědomění. Čím vyšší úroveň vědo-
mí, tím efektivnější cestu si člověk vybere. Proto by 
se každý měl snažit o rozšíření vlastního vědomí  
a o změnu vědomí ostatních lidí.


