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Co dělat, když už jsme nemocni? 
Nejdříve si uvědomit, ve které fázi nemoci jsem. V aktivní nebo léčivé fázi. Když si 

nemocný uvědomil, kde se nachází, pak je naším úkolem ukázat způsob vyřešení konfliktu. 
Jak si uvědomit, kde se nacházím? Jak diagnostikovat? 
Nemocný vyplní podrobně osmistránkový dotazník. Vycházím i z data narození. 
Používáš i numerologii? 
Využívám celé spektrum. Protože je důležitá buněčná paměť. Víme, že osoba je kontinuem 

svých klanů, svých rodů. Po tisíce let se přenáší celá informace. Nejenom co má mozek dělat, 
když spíme, co má opravovat, čistit, posilovat, ale je tam celá historie. Ta malá buňka ví vše. 
Už po oplodnění v jedné malé buňce je všechno. Člověče, nejsi sám na Zemi. Pokračuješ v 
nějaké historii, nejčastěji v historii své rodiny. První věc, kterou s pacientem dělám, je, aby si 
uvědomil, jaké má kořeny. Co způsobilo, že ten člověk je dnes takový a ne jiný? 

Příklad: Přijde mladá čtyřicetiletá žena: „Rodina na mne tlačí, abych měla děti, ale já 
nechci.“ Analyzovali jsme rodinu matky a otce, dědů. Ukázalo se, že její rodová linie nechtěla 
mít děti. V její linii byly vždy potraty nebo samovolné potraty. A ona nemá typický mateřský 
instinkt. Spokojena odcházela, protože věděla, že pokračuje v linii a nemusí mít děti. 

A kdyby chtěla? 
Kdyby moc chtěla, má právo to změnit. 
Aby neměla konflikt, stačí si uvědomit, odkud jsem, z jaké rodiny, co mi ta rodina dala, co 

mi matka kódovala 9 měsíců v těhotenství. Období těhotenství je prvním kódem pro život 
jedince. Když matka prožívala spokojeně těhotenství, dítě je radostné. Když se matka stresovala 
a vdávala se až po porodu, aby neměla břicho, její stres a strach se přenesl na dítě. Všechna 
matčina traumata v těhotenství přebírá dítě jako vlastní. 

Nejsme jediným odpovědným za situaci, v jaké jsme. Ukazuje to proces, karmu. Proto se 
nemáme cítit vinnými. 

Na prvním setkání říkám: "Máte lednici?" "Mám." "Napište na lednici větu: Nic jsem 
nezavinil." Pokračuji ve svém rodu, po matce a otci, nebo odděleně. Docházíme k tomu, po 
které linii jdu, co jsem více převzal. Stejně se duše dříve dohodly na této zkušenosti. Nestalo se 
nic špatně, ale ani dobře. Zakoušíme pouze to, co jsme si naplánovali. 

Existuje ještě odpovědnost za vlastní činy. 
Proto je důležitá první etapa našeho života od narození k samostatnosti. Já se učím žít. 

Volím si rodiče, kteří mi dovolují určitou zkušenost v té první etapě. Naučí mne pokoře, 
pořádku, lidskému chování na Zemi, chování. Co mne rodiče naučí, co zakódují, tak půjdu do 
dospělosti. Pouze v dospělosti se zapojuje prvek svobodné vůle. 

Proč zapojujete kabalu? 
Má vliv na náš život. Dostáváme úplnou informaci, kým doopravdy jsme. Stejně tak 

numerologie, tarot, to všechno něco říká. Máme se naučit přijmout tuto vědu na úrovni, na jaké 
jsme ji schopni pochopit. Nedělat tragédii z toho, co nevím. Hledej. Když nemůžeš najít 
odpověď, jsou lidé, kteří ji znají. 



Tak doopravdy jsme na Zemi, abychom se naučili jediné: bezpodmínečně mít rád. Když 
budeme mít rádi všechny a přijmeme tento svět, pak nebudeme mít problémy se životem. 

Všechny naše životní dysfunkce jsou z toho, že nevěříme, že milujeme. Pouze spuštění 
čisté lásky dokáže uzdravit celou naši situaci. Navíc uzdravujeme 4 až 5 generací zpět, protože 
ta energie se vrací. Naše rody se na duchovní úrovni dohodly, že někdo má tu rodinu uzdravit. 
V klanu se objeví osoba, která svou láskou má uzdravit nereformovatelné rody, kde se lidé 
přicházející po sobě té lásce neučili. 

V rodinách orientovaných na moc a bohatství se objevují děti, které přesvědčení rodičů 
vyvracejí. A to je lék na rod. Lidé se stydí přiznat, že milují. 

Známkou čisté lásky je přijmout druhou osobu, jaká je. Totální chyba je posuzování 
druhého. Neposuzujme druhého člověka. On z nějakého důvodu je takový a takový má být. 
Přijmi ty lidi, jací jsou, a miluj je takové, jací jsou. A to je bezpodmínečná láska. Odpuštění 
nastane teprve tehdy, když v sobě akceptuji, že jsem někomu odpustil, bez posuzování. To 
způsobuje, že se já uzdravuji. 

Jak to děláš? 
Dělám to 20 let. Musím využít energii srdce. Jinak moje práce za nic nestojí. Už ta láska a 

chuť pomoci druhému způsobuje uzdravení. 
Není to nic jiného, než přijmutí té osoby, jaká je. Neposuzujeme. Na posuzování zapomeň. 

To je láska. Pak budeme všichni žít v souladu s tím, jací jsme. Pak posilujeme energii rodiny, 
města... Negativizmy oslabujeme energii, a to vede k dysfunkci. 

Nakonec prosím o příklady z praxe. 
Rakovina konce tlustého střeva. Podle Dr. Hamera jde o konflikt časově vzdálený, který 

nebyl odpuštěn, byl držen zaťatými zuby. Mozek říká: Pozor, dej to do pořádku. Měl jsem 
pacientku. Neprominula sestře, že dostala větší dědictví a nerozdělila se, i když to rozhodli 
rodiče. Probrali jsme rodinu, pochopila, odpustila. Po třech dnech se vše pustilo. Ukončilo se 
to velkým krvotokem. Naštěstí se sám zastavil, protože nádor vyšel ven. Mozek zjistil, že je 
téma vyřešené, a žena se uzdravila. Nádor byl jako meruňka - a vyšel. 

Používáš pojem mozek. Ale to je něco víc. Po něm běží záměr a vědomí. 
Mozek je realizátorem, nástrojem. Když náš mozek na příkaz spouští něco, nějaký nádor, 

nějakou jinou dysfunkci, pak to má nějaký smysl. Tableta tě neuzdraví. Dej do pořádku hlavu, 
své myšlení, prohlídni svůj životopis, zamysli se, co, proč, kde a jak, a budeš mít život světlý. 
Zkušenosti budeme nabírat celou dobu. Ale každou událost v životě budu přijímat s úsměvem. 
A jedna paní se ptala: „A když se mi něco stane?" – „Milá paní, když se mi utrhne malíček, pak 
mám ještě další prsty.“ 

A nakonec, kdybys měl shrnout, s čím přichází totální biologie? 
Přichází s tím, abychom si uvědomili, že rakovina není ničím tragickým. Chceme zřídit 

domy uzdravení, což se nepodařilo Dr. Hamerovi. V rámci naší nadace chceme zřídit takové 
rehabilitační domy. Osoby, které by tam přijížděly, by se měly dovědět, proč onemocněly 
rakovinou. A jak se jí zbavit. To znamená, jak pracovat na sobě. Bez tabletky, bez chemoterapie, 
bez radioterapie a dalších metod. Chceme ty metody ukazovat. Už mám vyškolenou 
miniarmádu. Chceme zavést jednu zásadní věc: Nebojte se rakoviny. Je stejnou nemocí jako 
chřipka a rýma. 

Čistá bezpodmínečná láska uzdraví vše. Neexistuje silnější energie. Uzdraví vše.  


