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Máme téma onkologické a chronické nemoci. Pro ně a pro všechny další nemoci včetně 
kataru také platí pět přírodních zákonů. 

Trávicí ústrojí, základní body od úst po konečník - neschopnost strávit kousek sousta. 
Soustem může být cokoliv, včetně tchýně. Co projde mozkem. Když mám problém se strávením 
tohoto sousta, nemohu vyřešit situaci, ve které se nacházím, mozek zapojuje pomocný program. 
A to nás začíná bolet. Mozek ne vždy dovede ozdravnou fázi do konce. Podle Dr. Hamera je 
přibližně doba aktivní fáze stejná jako doba fáze léčivé. Nejčastěji se léčebná fáze trochu 
zkracuje. Ale v léčebné fázi může dojít k zastavení léčebné fáze a návrat do aktivní fáze. A celé 
se to cyklí a tehdy se začínají ozývat střeva. A to jsou ty chronické nemoci. Nikdy se nedokončí 
fáze uzdravování, zastaví se a opět "přijede tchyně". Jak budeme probírat trávicí ústrojí, tak se 
nám bude stále opakovat zastavení vyřešení konfliktu. A to je nejhorší, protože tehdy nám 
stávkuje organismus. Zejména střeva. Začíná to na žaludku a dokonce i dříve. 

Kdy se nejdříve projeví sousto? Nejdříve chtějí oči. Zbaštit toho chlapa. To je také sousto. 
Když se objeví sousto v ústech, to mám už nějakou dobu, minuty, hodiny. Dysfunkce v dutině 
ústní = konflikty dnešního dne, včerejška, maximálně 2-3 dny zpět. Čím déle to trvá, sousto 
prochází trávicím ústrojím, přes střeva ke konečníku. Stručně řečeno: celý můj životopis vyjde 
tam na konci. V poslední době přichází stále více lidí s problémem ne tenkého či tlustého střeva, 
ale s problémem odbytu. Speciálně u mužů - rakovina konečníku. 

Jestliže mám problém v jícnu, v refluxu, na tom úseku v krku, můj organismus nechce 
přijmout či strávit nějaké sousto. To znamená: reflux, nějaké návraty - to jsou témata, která 
nepřijímám, nechci nebo je nemohu vyřešit v průběhu dnů, maximálně za týden nebo za dva. 

Žaludek má dvě formy reakcí, čili pomoci. Existuje výstelka - ektodermální část a část 
svalnatá. Říkají, že žaludeční vředy jsou velmi bolestivé. Kdy nám mozek spouští žaludeční 
vředy? Mozek to spouští a také vrací. Nedělají to prášky. Nikdo nedělá zázraky. Byl jeden před 
2000 léty, který zázraky dělal, ale už tu není. Nejsou zázraky. Zázrakem je můj mozek. Ovládni 
svůj mozek, domluv se s ním a budeš konat zázraky, že ani soused neuvěří. Jak mozek pomáhá? 
Představte si, jak zvíře v přírodě polkne kost. A ta se vzpříčí v žaludku. Mozek vidí, že toto 
sousto nemohu strávit. A sousto by mělo postupovat dále v trávicím traktu. A soustem může 
být tchýně - sedí a neodchází. Mozek říká - dobře, pomohu ti. Na jednom konci kosti udělá 
vřed, aby vzniklo místo a kost se mohla otočit a postoupit dále. Tchýně sedí, neodjíždí. Mozek 
říká, jestliže jsem udělal místo na jednom konci kosti, a to už bolí, protože je podrážděná 
buněčná stěna, tak udělám vřed z druhé strany, aby se kost otočila. Kost se neotočí, tchýně sedí 
a dále mám nestrávené sousto. Mozek říká: „Musím použít jiný nástroj. Vedle kosti staví 
novotvar, který zvýší sílu žaludku, aby posunul kost dále a aby bylo více žaludečních šťáv, aby 
změkčily kost. A toto jsou žaludeční nemoci. Jiné nejsou. Nejhorší je vleklý (chronický) zánět 
- protože tchýně odjíždí a přijíždí. Nebo jdu do práce, slíbili mi koncem měsíce zvýšení platu, 
ale nezvýšili jej, a tak sedím a zlobím se. A to jsou ty týdny 2, 3, 4 k další výplatě. Zase slíbili, 
a zase nedali. Vcházím do aktivní fáze, vcházím do léčebné fáze, nedokončím ji a opět vcházím 
do aktivní fáze. A vzniká vleklý zánět žaludku. Takže neřeším své téma. Když to trvá déle než 
dva až tři měsíce, pak to postoupí níže do tenkého střeva. 



A pak útočí tenké střevo. O přestávce říkala kolegyně, že dříve byly refluxy výše, 
v žaludku, a nyní jsou níže na střevech. Protože plynul čas. Sousto se posunulo v čase. Protože 
několik měsíců se trápí s tématem a neřeší je. 

Dvanácterník - problém měsíc, dva, tři. Vředy ve dvanácterníku mají symbolický úkol 
rozšířit průchod, aby sousto prošlo. Neprojde, pak druhý vřed, třetí, ... Protože koušu do toho 
jednoho tématu, to znamená, že to téma trávím. Pokládám obvykle otázku: „Co tě kouše?“ A 
člověk odpovídá, kdo. Mozek celou dobu napovídá: „Vyřeš konflikt.“ Dvanácterník je velmi 
pohyblivý. Ještě jsem se nesetkal s tím, aby byl nádor na dvanáctníku. Velice zřídka, protože je 
velmi pohyblivý. Obdobně se nevyskytuje typický nádor v tenkém střevě, ale vředy se tam 
vyskytují co nejvíce. 

Všechny ty nemoci (Crohnova choroba) jsou založeny na programu nestráveného sousta. 
V čase. Protože konflikt už sestoupil do tenkého střeva. Musí projít tenkým střevem, to trvá 
několik měsíců, nedej Bože roků, projde to potom do tlustého střeva. Pak se nám z nějakého 
důvodu uzdravil žaludek, ozdravilo se tenké střevo a stávkovat začalo tlusté střevo. A říkají: 
„Uzdravil jsem žaludek, ale mám metastázu do tlustého střeva.“ Neuzdravil se žaludek, ale 
konflikt se posunul v čase o kus dále. Takže střeva hovoří o čase. 

Žaludek a tenké střevo - to jsou situace sousta, ale více ve spojení s revírem. Něco mi tu 
nesedí. Revír je vše, co je spojeno s nějakým prostorem. Pro ženy je nejhlavnějším prostorem 
dům. Jsou jako kvočny, které svými křídly chtějí obejmout celý dům. V tom prostoru se cítí 
nejlépe. Muž za revír považuje všechno, co je kolem. Je jako pes, který obchází a značkuje svůj 
revír. Muž nemusí značkovat, ale nejlépe, když si to objede zrakem. Když mu někdo, nedej 
Bože, revír zabere tak, že někdo parkuje na jeho místě, okamžitě ho tlačí močový měchýř a 
musí čurat. Neměl by jít na toaletu, ale počurat auto tomu, kdo vlezl na jeho revír. My muži 
máme v hlavě programy. Ženy také. Neberte mačetu manželovi z ruky. Jak mu vezmete mačetu, 
nemáte partnera. Vzaly jste mu mačetu a přestal být mužem. Musí být chlapem, musí cítit 
vlastnění. Žena méně. Žena má zařizovat, organizovat. Pak má žaludek v klidu. Chlap vidí, že 
mu jeho teritorium nikdo nebere, a doma je to také jeho majetek. On to tak cítí. Ženu - vlastnit, 
děti - vlastnit. Když ti koupil kožich k narozeninám, to ti jej pouze půjčil na nošení. To je jeho 
pravda. Protože tak tomu bylo tisíce let. A musíme to pochopit, když chceme chlapa hodnotit. 
On takový je. Když to změníš, v tom momentě máte konflikt. Jeho i tebe začíná bolet břicho. 
Protože trávíte konflikty. A svalujete vinu na zkažené jídlo. 

Co je níže než žaludek, to jsou staré problémy, které se vracejí dokola. Všechny chronické 
střevní problémy jsou doopravdy staré. 

Ukončeme toho chlapa. Stále častěji přicházejí mladí muži - slabí, bez energie, bez 
motivace. 32 let, 5 let v manželství. „Kdo u vás vládne?“ – „Já ne.“ – „Co nosí manželka?“ 
„Kalhoty.“ „Jaké má vlasy?“ „Krátké.“ „A dva chlapi se dohodnou?“ „Ne.“ 

Příklad: Přišel za mnou pár. Jak? Žena první a chlap za ní jako pejsek. A už vím, v čem je 
příčina, že nemají děti. Dva chlapi děti mít nemohou. Co jsem poradil? „Když odtud odejdete, 
on bude doma vládnout. Partnerka doma sundá kalhoty, musí být dekolt, účes, namalované oči. 
Předat partnerovi vládu, každý druhý den mu dát pivo, ne povolit, ale dát a chovat se jak 
obyčejná žena. A partner musí řídit domácnost. Tak dlouho, až partnerka otěhotní.“ „Tak 
dlouho?“ „Bude to krátké.“ - Po 3 cyklech muž volá: „Žena otěhotněla. Ale nechci předat 
vedení.“ Viděl jsem je za dva roky s kočárkem, vedení neodevzdal. Protože ona veze kočárek 
a on jde vedle. Takže mačetu neodevzdal. Chlap byl vděčný, i v práci se mu lépe daří. A žena 
bude měnit zaměstnání. Nemůže se přestavit na ženskost. Pokud chceš mít chlapa, buď doma 
ženskou. 



Všimněte si, jak lze uzdravit žaludečně střevní nemoci mezi dvěma lidmi, zejména 
partnery. To jsou běžící neukončené konflikty. 

Na několik hodin usnu, mozek přijme - nehádají se, spí, takže mozek začíná léčebnou fázi. 
Ráno se hádají a mozek opět zapíná pomocný program a stále dokola. A myslíme si, že jsme 
něco snědli, něco špatného, protože bolí břicho, ... A všechno je v naší hlavě. Všimněte si, jak 
střevům lze pomoci změnou chování. 

Tenké střevo - sousto už je, nelze ho vrátit (z žaludku lze ještě vrátit zpět), takže je třeba 
potlačit je dále. Jak? Pokud tchyně zase sedí dva měsíce, pak už je problém v tenkém střevu, co 
udělá mozek? První věc jsou plyny. Bude jiná produkce jater a slinivky, trávicí šťávy způsobí 
lehkou plynatost a plyny mají dál zatlačit nestrávené sousto. Osoby s větry mají nestrávený 
konflikt. Zde jde o měsíce. Tenké střevo je dlouhé, ale je tam rychlý posun. To znají pivaři. 
Vypije pivo a za 15 - 20 minut už běží. Kolik to pivo muselo projít metrů, než se dostalo do 
ledvin! Pokud mám nevyřešené konflikty již několik měsíců, jsem v aktivní fázi. Řeším, 
vstupuji do léčivé fáze a opět vstupuji do aktivního konfliktu. To znamená, že vstupuji na 
koleje. V určité době dojde ke stávce – dostaví se průjmy, protože mozek ti chce ukázat, že to 
sousto nelze strávit a je potřeba je rychle vypudit. Průjem, to je jen nápověda, za chvíli bude 
něco horšího. Nejpravděpodobněji dokonce nádor, protože se neučíš, neřešíš své konflikty, 
které ti překážejí v životě. A mozek udělá vše, abys byl spokojen a šťastný. 

Jednoduchý příklad. Dítě se bojí jízdy na kole. Aby se dítě přestalo bát, mozek dítě převrátí. 
Není důležité, zda si zlomí prst nebo odře koleno. Už se nebojí, protože na kole už nejede. A 
stejně nám bude mozek pomáhat s tchýní, s tím soustem. Mozek nepřemýšlí, zda to bolí nebo 
ne, zda z toho mám nějaké duševní potíže. On mi pomáhá, že se mám přestat bát a začít žít. 

Posledně jsme hovořili o skleróze multiplex. Co to je? Nechci provést nějaký pohyb. Měl 
jsem případ, kdy syn přivezl ženskou na vozíku. Po čtyřhodinovém rozhovoru jsem jí dokázal, 
proč nechce chodit. A v určité chvíli jsem rychle zakřičel. „Rychle vstávejte, tam se něco 
vylilo!“ Ona se lekla, ptá se: „Kde, kde, kde?“ A přitom stojí na nohou. Z tohoto typu nemocí 
se vychází najednou - pink v mozku - a je po všem. Ale věděl jsem, že už je zdravá. Po další 
hodině rozhovoru jsme udělali krátké odpuštění a věděl jsem, že žena je připravena chodit. 

Nejsou nevyléčitelné nemoci. Je pouze jedna nevyléčitelná - hloupost. To se musí přijmout. 
S hloupostí nezvítězíš. To je nevyléčitelná nemoc. Všechny ostatní uzdravíš, pokud nemocný 
pouze chce být zdravý a organismus není úplně zničen. Protože když se dovedete k vyčerpání 
organismu, nikdo vám nepomůže. Nelze to dovést k bariéře, kdy mozek řekne, už nejsi vhodný 
pro život, protože fyzické tělo je zničené nemocí. 

Tlusté střevo. To je několik druhů konfliktů, všech spojených s nestráveným soustem. Ta 
první část (příčný tračník) to jsou všechny problémy daleko v čase, spojené s odpouštěním. 
Většina problémů na tlustém střevě (80-100%) to jsou staré neodpuštěné problémy, ale hlavně 
rodinné. Tam se hlásí rodina, protože šéf tě buď propustí, nebo odejdeš sám. A to trvá několik 
měsíců, takže zřídka dojde do tlustého střeva. Končí to někde na tenkém střevě, pak se zapojí 
duše a prožene tebe nebo toho šéfa. Někdo ten konflikt ukončí. V tlustém střevě jsou věci, které 
si pamatuji. Máš pamatovat všechny špatné události ze svého životopisu a hovořit o nich pouze 
bez emocí. Něco bylo, něco se událo, konec, už to není v mé emocionální paměti. 

Takže pokud mám v čase staré problémy z dětství a já jsem se s tím nevyrovnal, ale pouze 
předstírám, že jsem zapomněl, zavádím nejhorší syndrom – vyhoštění. To je nejhorší věc, 
kterou sami v sobě děláme, protože nelikvidujeme konflikt, ale vložíme ho dozadu do batohu a 
ony sedí a tiše nahlodávají. A to, že konflikt byl vyhoštěn, nemá žádný význam. Mozek bude 
spouštět pomocný program. 



Příklad, jakou má vyhoštění sílu. Před 12 léty, kdy jsem už dělal dílny radikálního 
odpouštění, jedna žena vybouchla tak spontánním pláčem, že jsme cvičení přerušili. Ostatní 
ženy ji objaly na 15 - 20 minut, až se uklidnila. Pak jsem ji požádal, zda nám může říci, o co 
jde. „Řeknu, protože jsem sama překvapena.“ Žena 42 let, tři děti, povedené manželství. 
Připomněla si, že v patnácti letech měla potrat. Připomněla si to, co tak zvaně vyhostila. Jak k 
tomu došlo. V patnácti letech chtěla zkusit sex. Se spolužákem ze třídy šla do keříků, a stalo se. 
Běží k mamince říci, že je těhotná. Místo toho, aby jí máma v klidu něco vysvětlila, vlítla na ni 
s křikem a půl roku jí tloukla do hlavy: „Nikomu ani slovo!“ Byla to nábožná rodina, každý 
týden v kostele v první lavici. Druhý den již byl zařízen gynekolog na místě 100 km vzdáleném. 
A každou hodinu matka do ní: „Nikomu ani slovo!“ A dívka půl roku ani slovo nikomu a 
vyhostila to. Podívejte, taková událost je více jak dvacet let vyhoštěná. Všimněte si, jakou má 
sílu. Co můžete vyhostit? Teoreticky událost, kterou nelze zapomenout. Ani slovo nikomu. 
A celou dobu měla problém s tlustým střevem. Když ne zácpy, tak průjmy. Celou dobu. 
V kolonoskopii jí pokaždé registrovali nějaké polypy. Nyní, když v kolonoskopii najdou polyp, 
okamžitě ho odřezávají. A žena je po odpuštění zdravá. Všichni ostatní, co řeší odpouštění, 
říkají: „Máš odpustit, čili máš v sobě konflikt vyřešit.“ Mne kat nezajímá. Odpuštěním 
nezměníme charakter kata, on se ve vztahu ke mně nezmění. Nejlépe, když odejde z mé životní 
cesty. Ledaže se mu něco v hlavě otočí a přijde s kytkou a omluvou. Šanci můžete dát, ale moc 
nevěřit, nenaletět falešným. Šanci dát, ale už máme na to jiný pohled. Kat často volí jinou cestu. 
Nehoda nebo nemoc nějakým způsobem umírá, protože už splnily svůj úkol. 

Sleduji to po dílnách odpuštění. Kat odejde od jedné k jiné, ale tam se situace změní o 180°. 
Jak on likvidoval první, tak ta druhá to vrací. A kat s tím souhlasí. Tak si to léty sleduji. Má 
zkušenost kata v jednom vztahu. Jde do druhého vztahu a tam není katem, ale obětí. Aby si 
narovnal karmu a něco .... 

A všechny tyto osoby mají problémy ve střevech. Není zde evidentní nádor, protože to není 
pomoc, která by vyžadovala novotvar. Zde stačí vleklost (chronicity) té nemoci. A vleklost 
hovoří o nerozvázaném konfliktu, až se dostaneme ke konečníku. 

Dělají se polypy v tlustém střevu. Polypy rostou v aktivní fázi. Je to předpověď, že pokud 
nic nezměníš, budu ti muset spustit novotvar. Polyp není ještě nádorem, ale předpověď. Není 
to nic aktivního, co by ti hodně překáželo, nebo bolelo. Během kolonoskopie ty polypy ihned 
odstraňují, ani to neříkají. Polyp znamená, že už máš konflikt. Pokud je v tlustém střevě - jedná 
se o starý konflikt. Podívej se, zda není v rodině. Zda ti neuniklo nějaké dědictví, které bylo 
oprávněné. Sedíš a už něco chystáš a tlusté střevo ti to ukazuje. Nejčastěji do tlustého střeva 
doputují problémy rodinné. Tam hledejte nevysvětlené věci v rodině. 

Nevyřešené psychologické problémy rodičů přecházejí na jejich děti. Děda je nevyřešil, 
přešlo to na rodiče. Oni nevyřešili a ještě se něco přidalo, přešlo to na mne. Nedej Bože, že 
budete ve čtvrté generaci a v těch plánech si vyberou jednu osobu, která má klan uzdravit. A 
nedej Bože, že jsem to já. A nejčastěji osoby, které na setkání přicházejí, to jsou ti vybraní. 
Zvyšujete si vědomí, což nemají jiní v rodině. Oni žijí a konzumují, něco přetvářejí, ale 
nevstupují do témat jako vy. Někdo má pustit tu energii lásky dozadu, to znamená do klanu. 
Někdo to udělat musí. Pokud to neuděláš ty, pak vyjadřuji upřímnou soustrast tvým dětem. 
Protože ony budou muset převzít tu štafetu, ale dvojnásobnou. Protože duše zjistí, že jsi to 
nezvládl, protože se ti nechtělo, nebo jsi nevěděl jak, tak je třeba přitvrdit, aby to někdo 
pochopil. To přechází na naše děti. To už bolí. Často máme vlastní životopis uspořádaný a 
koukáme, že dítěti něco v životě nevychází. Koukni na ten klan nahoře, proč to dítěti nejde. 

Kýchnutí je potvrzení toho, co jsem před chvílí myslel nebo slyšel. Podvědomé potvrzení 
duše, že to je pravda.  

Z konečníku vycházejí staré hříchy. Zejména nevyřešená traumata. Zejména neodpuštění. 



Měl jsem případ, kdy člověk měl na konečníku velký nález. Moje první otázka: „Co jste 
neodpustil?“ „Zemřela mi první manželka.“ „Kdy?“ „Před devíti léty. A dodnes dvakrát týdně 
chodím na hrob.“ „A tu druhou táhneš s sebou?“ „Někdo musí nést květy.“ - A ona prožívá 
další trauma ztráty vlastní hodnoty, nedocenění, protože její muž chodí za první devět let 
dvakrát týdně. Takže neukončil stížnost, neopustil ty všechny pocity, všechno ho to dusí a 
mozek mu říká: „Ukonči to, vytlač to.“ A tak dva dospělí spolu sedí a trápí se, místo toho, aby 
se znovu učili mazlit. Protože konečně mají čas a děti je nesledují. Vidíte, jak si muž chtě nechtě 
vytvoří takovou nemoc. Obtížně se z toho bude dostávat, protože nechce přestat chodit na ten 
hrob. Jeho volba, jeho vůle, půjde rychleji do země. Ale proč ti to má trhat zadek. Opravdu trpí 
a moc to bolí. 

Smutek je těžká věc, když ztratíte milovanou osobu. Ale taková je cesta života. Smutni 
měsíc, nebo půl roku, nebo i rok. Ale ukonči to. 

Chodí mladé ženy. Nyní je posílám ke kolegyni v Bydgoszczu, kterou jsem pro to vycvičil. 
Říkám: „Jdi a ukonči věc.“ Jak? Přijde žena - manžel se zabil, opilý. Zůstala se třemi dětmi, s 
kreditkou, bez práce, protože manžel pracoval. Kdo komu ublížil? Stala se křivda jemu, když 
odešel tam nahoru a nemá problém? A ona zůstala se všemi problémy v jeho režii. 

Já doporučuji vzít večer pořádné boty a malou svíci, protože si velkou nezasloužil. Jít ke 
hrobu a říci, nyní si promluvíme. Kopat do hrobu a říkat, nechal jsi mne, plakat, smrkat, až to 
z tebe vyjde. Některé chodily týden. Stále měla smutek. Máš to ze sebe vyhodit do konce. Pak 
zapálíš svíci, přineseš kytku a vyhlásíš casting na dalšího, protože už jsi připravena na život, 
protože žít je třeba. To neznamená, že máš na prvního úplně zapomenout. 

Všimněte si, jak nám trauma dovede ublížit. Speciálně tlusté střevo a konečník to ukazují. 
Věřte mi, mluvím ze zkušenosti. Konečník ukazuje tato osobní témata, která jsou nepřetvořená, 
neodpuštěná. Dovede to ucpat zadek a konec. Ten nádor na konečníku roste proto, aby vytlačil, 
vyhodil to téma. Mozek bude vždy pomáhat a nedívá se na důsledky. A když nejsi pro život, 
tak ti ucpe konečník. A do země, pak nahoru, a nový plán, ... 

Tímto způsobem si máme léčit střeva. Řešit témata. Když vím, ve kterém místě na střevech 
mám dysfunkci, pak musím vědět, kde hledat příčinu. Všechny problémy se střevy jsou snadno 
léčitelné. Přiznat samému sobě, co mne kouše. Co nebo koho nemohu strávit. 

Často, když jsem na úrovni žaludku, připojí se játra se žlučníkem. Přijde žena s velkým 
žlučníkovým kamenem. Budou jí řezat žlučník a podívají se, zda tam ještě něco není. Jakou 
první otázku byste položili? Koho nemůžete strávit? Protože žlučník je pro trávení. Když se 
hromadí, tak někoho nemůže strávit. 

Kdy jsou kameny na žlučníku? Podívejte, volá tchyně, za dva týdny přijedu na víkend. 
Zlobíš se. Mozek říká: Máš konflikt, sousto tu ještě není (tchyně ještě nepřijela) a sbírá žluč, 
která bude potřebná pro strávení tchyně, až přijede. Když se už žlučník naplní a tchyně ještě 
nedorazila a produkce žluči běží, tak houstne. Přijede tchyně a musím se usmívat, takže ji znovu 
nemohu trávit. Za chvíli mám 1, 2 kameny. Akumulovaná žluč, kterou nemohu spustit pro 
trávení tchyně, nebo šéfa, nebo přítelkyně. Žlučové kameny = nestrávené aktuální problémy. Z 
nějakého důvodu je nemohu rozvázat. Na každou dysfunkci v trávicím ústrojí máme odpověď. 
 


