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Mnoho let se zabýváš alternativní vědou.
Začínal jsem radiestezií. Mé první vzdělání je inženýrské. Později bioenergoterapie. Vždy
někde něco scházelo. Přítel mi zemřel na rakovinu. A chtěl jsem přijít na způsob léčení
onkologie. Bioenergoterapie nepomáhala vždy. Neobsahuje psychiku. Dává do pořádku fyzické
a energetické tělo, trochu pomůžeme éterickému tělu, vyrovnáme energii, čakry, ale to
neuzdravuje fyzické a duchovní tělo do konce. A před 10 léty jsem našel Dr. Hamera.
Kdo zavedl a použil pojem totální biologie?
Dr. Sabah, francouzský lékař a psycholog. Na začátku hodně spolupracoval s Dr. Hamerem.
Později vytvořil vlastní metodu. Zjistil, že germánská vede pouze k uvědomění si problému,
příčiny a problém by se měl sám vyřešit ve fyzickém těle. Dr. Sabah k tomu přidal další znalosti.
Dr. Sabah řekl, že to všechno už bylo popsáno dříve.
Co znalosti dálného východu?
Medicína dálného východu říká, že ten, kdo onemocněl, má sám pracovat na svém zdraví.
A u nás úlohu léčitelů převzali lékaři a dovedli to tam, že nemocný se nesnaží sám, ale jde k
lékaři pro tabletku, která ho uzdraví.
Stává se spotřebitelem. Nemusí se o nic starat, jen bere prášky dle předpisu.
Ano. Lidé zpohodlněli. U mně pacient poměrně rychle dospívá k tomu, proč onemocněl,
co bylo příčinou a co udělat, aby se nemoci zbavil. Nerozumíme, jaká jsou stádia nemoci, o co
v nemoci jde. Podle Dr. Hamera je třeba pochopit, zda jsem v aktivní nebo léčivé fázi. O tom
je 5 přírodních zákonů, čínská medicína současným jazykem. V jednotlivých čakrách jsou různé
emoce. Musela být zastavena energie v čakrách. I malý šok způsobí zadržení energie. Když to
je jednou, můžeme to přežít. Opakovaný konflikt povede k tomu, že se ucho utrhne, jak se říká.
V tom momentě dojde ke změně konfliktu psychického na biologický. V tom momentě se
zapojuje náš mozek, který ví, co dělá. Všechno, co se odehrává v našem fyzickém těle, to je
práce našeho mozku. Má programy za tisíce let, přes buněčnou paměť, energii klanů, rodů, ....
Mozek udělá všechno, aby nám pomohl, abychom žili ještě trochu déle, aby nás konflikt, který
způsobil dysfunkci, nezabil.
Příklad velmi módní je rakovina plic. Jeho základem je energie strachu. Když se někdo
hodně vystraší, zvětší se plicní alveoly, protože v momentě strachu potřebujeme více kyslíku
pro obranu. Když nezvládám stres psychicky, mozek ví, je třeba pomoci a spouští přídavné
plicní buňky. Alveoly se rozrostou. Tomu říkají novotvar, čili nový tvar, nová bytost. A spustil
to náš mozek. Věřme, že mozek ví, co dělá. Protože já mám super plicní buňku, která ze
vzduchu absorbuje více kyslíku, a já se mohu bránit před strachem. Když je konflikt krátký,
mozek spustí mikroorganizmy, které likvidují, co je třeba, a člověk je zdravý. Zapomeneme na
dysfunkci a vesele žijeme dále. Ale my se dokážeme strachovat ne hodiny, ale roky. Vysvětlil
jsem to jedné ženě, která se bála z důvodu, že děti odcestovaly do Anglie, nečekaně, najednou.
Matka zůstala sama a bála se samoty. Přišlo to najednou a byla v izolaci.

Jak z toho ven?
Když jede dítě poprvé na kole, bojí se. Co udělá mozek? Převrátí. Nevadí, že si děcko
potluče koleno. Už se nebude bát.
Ale později se bude bát řídit automobil?
Protože nevyřešil první konflikt. A mozek mu nedovolí řídit žádný stroj.
Aktivní fáze je studená: studené ruce, nohy, studený pot, člověk je rozčilený, ruka je mokrá
nebo suchá. Samotné podání ruky při přivítání prozradí, v jaké fázi osoba je. Po vyřešení
konfliktu nastává teplá fáze: zvýšená teplota, horké ruce, nohy, teplý pot, a to nejdůležitější je
otok! První část léčivé fáze, to je fáze otoků. Otok říká: lež, nic nedělej, odpočívej, organismus
se regeneruje. Typická chřipka je léčivou fází po konfliktu spojeném s revírem. To není fáze
nemoci. Měl jsem příklad devítiletého dítěte. Celá třída onemocněla na chřipku. Co se stalo. 3
dny před tím učitelka vyhodila děti 15 minut před přestávkou na studenou chodbu. Pro děti to
byl šok. Ztratily teritorium - třídu. Po 3 dnech se učitelka dětem omluvila, protože byla
rozčilená, ... Děti vyřešily konflikt ztráty revíru a další den měly všechny 38°C. Rýma je menší
problém spojený s revírem.
V aktivní fázi je nutno rychle hledat příčinu. V léčivé fázi není co hledat, protože konflikt
už byl vyřešený. Pak je třeba pomoci osobě např. bylinkami, dietou, nebo ležet.
3. zákon?
Hovoří o tom, kdy roste nádor a kdy ne. U orgánů řízených starým mozkem v aktivní fázi
roste nádor. Růst nádoru je aktivní fáze. Nádor je něco jako super orgán. Není třeba se bát, že
mi roste nádor, např. v prsu. To není žádná nemoc. To je super žláza. Na určitý program spustil
mozek program pro více mléka, protože se stalo něco v hnízdě, doma. Stačí program odvolat a
mozek spustí opravný program.
U orgánů řízených novým mozkem je tomu obráceně. V aktivní fázi se vytvoří více místa.
Např. ztráta teritoria - mozek zajistí větší průchodnost tepen, bude více kyslíku, více sil. Po
vyřešení konfliktu mozek spustí mikroorganismy, které zajistí dostavbu do normálu. Když byl
konflikt hodně dlouhý a silný, mozek připravil hodně opravné hmoty, která způsobí infarkt. To
je známkou léčebné fáze.
Ale můžete v léčebné fázi „odejít“ – zemřít?
Ano, ale to jsme si sami zasloužili tím, jak jsme se dlouho trápili. Protože v momentě vzniku
konfliktu už mozek připravuje opravnou hmotu. A nemůžeme prolomit kritickou bariéru. Když
to prolomíme, pak má mozek jediné řešení - do země. To je také řešení mozku, už nestačíš,
došel jsi daleko, nevyřešil jsi, neodpustil jsi.
4. zákon?
4. zákon: objeví se plísně, viry a bakterie. Objevují se pouze ve fázi léčebné. Zbavili nás
nejcennější věci, jakou jsme měli v těle - TBC bakterií. TBC je evidentně léčivou fází
organismu. TBC bakterie pěkně snědly celou nástavbu (nádor). Dobře pracovaly na plících.
Plíce mají jeden nedostatek, mají jediný kanál pro vstup i výstup. Je třeba rozvazovat konflikt
strachu. Nejčastěji měli tuberu chudí lidé, s každým jídlem strach vylučovali. Poděkovat
mozku, že opravuje.
Nyní je tubera odstraněna. Co dělat?
Máme jiné mikroorganismy. Mozek si musí poradit. Najít náhradu. Proto plísně a silné
zánětlivé stavy. Neříkají nic jiného, než že probíhá uzdravování. Nikdy nepřipustit překročení
kritické bariéry. Když bude konflikt příliš dlouho, příliš emocionální a já ho nedokážu vyřešit,

pak už nepomůže nic, organismus se zničí sám. Často autoimunní nemoci, s tím bojuji, protože
mozek sám sebe nezabije. Zapojí pouze takové programy, které povolíme svým chováním,
svými činy. Jedné věci mozek nerozumí. Nám se zdá, že nějaký virtuální symbolický konflikt
by nás neměl ovlivnit. Nikoliv. Pro náš mozek se slovo „jako“ rovná slovu „je“. Jestliže na něco
myslím, mozek už to bere jako problém, už ti musím pomáhat. Pokud budu mít dále ten problém
na psychické úrovni, budu stresovaný, rozčilený, nedospaný, budu mít trochu problém se
stravou, pak to mozek nechá, poraď si. Když vidí, že to nezvládám, přenese to na biologickou
úroveň. A pak se zapojují zákony přírody.
A 5. zákon?
To jsou všechno smysluplné biologické programy přírody. Dr. Sabah řekl, že ve své
lékařské praxi nenašel případ, pro který by 5 přírodních zákonů přírody neplatilo.

