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Romuald Kosznik, diplomovaný konzultant Totální biologie, trenér rozvoje osobnosti 
včetně radikálního odpouštění a radikální manifestace přání, mistr bioenergoterapie. 

Všichni ukazují, jak reagovat, když nastala dysfunkce. Pojem nemoc se pokoušíme 
používat co nejméně, protože pro nás je to stav uzdravování. Chceme propagovat naše znalosti 
proto, abyste nebyli nemocní. A pokud už dojde k dysfunkci, nemoci, chceme, abyste se přestali 
bát. Ve své praxi se osobně zabývám výlučně lidmi s onkologickými nemocemi, protože na jiné 
už nemám čas ani prostor. Ukazuje se, že tyto osoby jsou vystrašené a samotný stres a způsob 
informování pacienta o onkologické nemoci už pacienta psychicky zabíjí. 

Ukážu stručně, jak nemoc vzniká, jaký je její průběh, abyste si po dnešním setkání 
uvědomili, že když se něco takového stane v rodině, pak není důvod pro paniku, ale naopak 
poděkovat Bohu a všem ostatním za šanci uzdravení. 

Když žiji v klidu, prožívám větší nebo menší emoce a můj mozek, mé podvědomí, 
samozřejmě ve vzájemném působení s duší vidí, že si dovedu poradit, pak se k pomoci 
nezapojují. Protože náš mozek nás hlídá od početí do doby fyzické smrti, celou dobu, abychom 
žili co nejdéle. To je základ našeho mozku. Pokud si umím poradit, mozek se nezapojuje. 
Dovoluje mi fyzicky žít a zakoušet zkušenosti, které jsem si naplánoval. Jaký vliv mají na nás 
jiné složky, o tom budeme mluvit na jiných setkáních. Dnes se chci zaměřit na praktické použití 
pěti zákonů přírody, zaměřit se na praxi, bez teorie. 

 

1. zákon: Když mozek vidí, že si neporadím, zapojí pomocný program.  
Aby mohl zapojit program, musí být splněny určité podmínky. O tom mluví 5 zákonů. Aby 

nastala tzv. dysfunkce, musí být splněny podmínky dle železného pravidla Dr. Hamera. Musí 
vzniknout DHS, to znamená, že musí vzniknout konfliktní situace, která má 3 podmínky: 

• situace musí být vysoce dramatická, jako hrom z čistého nebe 
• prožitá v izolaci, nikdo mi nerozumí 
• psychicky nepřijatelná.  

Pokud jsou splněné tyto 3 podmínky, pak může, ale nemusí zapojit mozek pomocný 
program. Mozek zapojí program tak, že změny probíhají ve 3 rovinách: 

• v psychice (měním své chování, jsem ve stresu, znepokojený, prožívám konflikt, 
který je v aktivní fázi, je nevyřešený) 

• v mozku (mozek nabudí příslušným receptorem orgán k většímu výkonu pro 
vyřešení konfliktu. To se děje za cenu mikro úbytků buněk v místě receptoru) 

• změny na orgánu, zejména ve žlázách, které se zvětšují do 30%, aby byly více 
aktivní. Pokud je orgán málo aktivní, mozek to vidí a podporuje jej k větším 
změnám. 

 
2. zákon: Průběh probíhá dvoufázově.  
Existuje aktivní a léčivá fáze. DHS způsobuje aktivitu celého našeho systému. Mozek spěje 

k tomu, abychom vyřešili svůj konflikt. V aktivní fázi se přestavuje celé naše fyzické tělo, 



abychom vyřešili svůj konflikt. Tomu se říká trvalá sympatikotonie, to znamená aktivní fáze 
růstu rakoviny. Postupem času se nádor zvětšuje, protože má dočasně pomáhat orgánu. Když 
není konflikt vyřešen, nádor stále poroste. Cílem je poskytnout více síly. 

Od DHS po vyřešení konfliktu probíhá aktivní, studená fáze. Mozek stimuluje orgán a bere 
energii z končetin a jiných částí. V této fázi mám studené končetiny i pot, protože kůže je 
chladná. V případě velkých konfliktů jsou nohy přímo ledové. 

Po vyřešení konfliktu se spouští léčebná fáze: trvalá vagotonie, teplá fáze. Mozek ví, že 
konflikt je vyřešen, stahuje pomoc, už nemusí pomáhat. Energie, která byla koncentrována do 
určitého orgánu, je navrácena zpět na končetiny, ihned zahřívá celé tělo. Zvyšuje teplotu, a tím 
odstraňuje všechny toxiny .... Mozek říká: Lehni si, protože musím regenerovat. Člověk se 
zklidní, není vystresovaný, protože konflikt už neexistuje. A v celém fyzickém těle probíhají 
opravy. Mozek už v aktivní fázi připravuje určitý objem mikroorganismů a glií pro náhradu 
mikroúbytků. Glie se vyskytují v místech, kde jsou receptory, které řešily konflikt. 

Konflikty ukončit co nejdříve. V současné civilizaci jsme mistry v protahování konfliktů. 
A pak se stane, že organismus, který se vrací ke zdraví, už to někdy nepřežije. 

Když nevyřešíme konflikt, pak mozek ničením organismu kachexií (ztrátou hmotnosti) 
zajistí, že organismus umírá, protože vyčerpal všechny možnosti. Pomoc nestačila, nevyužil jsi 
šanci vyřešit konflikt do konce a nemůžeš se změnit. Mozek rozhoduje. A pokud se po nějaké 
době podařilo konflikt vyřešit, pak se ukazuje, že je to již pozdě. Nádory se dokážou rozrůst do 
obrovských rozměrů. Např. Brandon Bays v knize Cesta popisuje, že měla nádor velikosti 
basketbalového míče. Zvládla to v důsledku usilovné osobní práce a síly myšlenky. 

Samotný nádor je v nemoci nejméně škodlivý. Záleží na našem psychickém přístupu k 
problému. Čím dříve vyřeším konflikt, aktivní fáze bude krátká, pak i léčebná fáze bude krátká. 
Dr. Hamer říká, že léčivá fáze je stejně dlouhá jako aktivní. My myslíme, že je kratší, ale to 
není podstatné. Hlavní je, že se vracíme do života. 

 

3. zákon: Všechny nemoci mají stejný průběh: konflikt - vyřešení.  
Kdy rostou nádory a kdy jsou úbytky? U entodermálních tkání, kde jsou žlázy (játra, 

slinivka, ledviny, varlata, vaječníky, prostata, štítná žláza) mozek v 1. (aktivní) fázi zvětšuje 
žlázy (nejčastěji do 30%). V té době např. játra pracují 2x účinněji a jsou schopna z potravy 
dostat 2x více energie, protože mám problémy (např. ztráta zaměstnání). Uběhne nějaký čas a 
osoba nevyřeší konflikt, je stále ve stresu. Mozek řekne, málo jsem pomohl. A na tom orgánu 
staví nový „výtvor“. Tehdy se tvoří super orgán. Nádor v první etapě vůbec nebolí, maximálně 
ho vycítíme (např. ženy v prsou). Teprve ve druhé etapě prso oteče a něco se tam děje. 

Uvědomte si, že rakovina diagnostikovaná nějakými způsoby, to není nic smrtelného, to 
nezabíjí. To mi má pomoci vyřešit můj konflikt. Můj mozek se po tisíce, milióny let naučil mi 
pomáhat stimulací orgánu. Protože každý orgán je spojen s nějakou energetikou, s nějakou 
událostí, s nějakým prožitkem. 

Mozek má jedinou "vadu" - nezná meze pomoci. Celou dobu pomáhá. A nádor stále roste, 
roste, roste. Někdy svojí velikostí přeroste orgán, protože celou dobu je konflikt nevyřešený. A 
v jedné chvíli mozek vyhodnotí, že už člověku není pomoci. 

Druhá skupina pomoci platí pro ektodermální tkáně. V aktivní fázi jsou úbytky - vytvořit 
více místa. V kanálcích, tepnách, na epitelu v celém trávicím ústrojí apod. je potřeba zajistit 
rozšíření průtoků. Více krve pak projde do svalů a pod. Pokožka (dotyk) v aktivní fázi také dělá 



úbytky. Jde o kontakt s vnějším světem. V léčivé fázi nastupují např. ekzémy. Nádory na kůži 
jsou naopak posilující ochranou mého těla. 

V celém trávicím ústrojí, kde je výstelka, od úst po konečník, se zvětšuje průsvit v aktivní 
fázi. V léčivé fázi se úbytky dostavují a k tomu potřebuji cholesterol, ten mám pak zvýšený. 
Zvýšený cholesterol svědčí o tom, že organismus regeneruje a že mozek dokáže ještě pracovat 
a dále ukazuje, že někde mám zánětlivý stav. Protože nepotřebné rozpadající se buňky jsou 
odstraňovány prostřednictvím zánětů. 

Zapouzdřené nádory, to jsou pouze památky na to, co člověk prožil. Zapouzdření, to není 
žádná choroba. Zapouzdření má jedinou vadu, že při syndromu sběrných kanálků ledvin to 
může mozek využít jako malý zásobník vody. To je vše. 

 

4. zákon: Plísně, bakterie, viry. 
Houby slouží pro likvidaci nepotřebných tkání. Proč je tuberkulóza považována za 

nevyléčitelnou? Ve strachu o život se zvětšují plicní alveoly. Později, když nemizí strach, 
vznikají na nich nádory. TBC bakterie tuto nástavbu požíraly. Uklízely plíce. A odpad těchto 
zánětlivých stavů bylo potřeba vyplivnout. Každý nárůst byl živý a měl vlastní krevní soustavu, 
a proto plivali i krev. Ale plíce se pouze čistily. Nedobrou věcí bylo, že lidé byli hladoví, nejedli, 
protože to bylo po válce a byla všude bída. Nebyly bílkoviny, tuky, proteiny, které by pomohly 
regenerovat. Lidé umírali pouze z důvodu bídy a nedostupnosti dobré výživy. Bohatí nemocní 
tuberkulózou jezdili do Švýcarska a vraceli se zdraví, protože tam dostali kuře, měli dobrou 
výživu. Všimněte si, že plísně požírají to, co je přebytečné. 

Viry jsou nejmladší mikroorganismy. Zpracovávají výlučně ektodermální úbytky, takže 
dostavují. Pokud mám zánět virového původu, pak viry opravují předchozí úbytek. Virový 
zánět ucha: nejdříve byl úbytek, protože člověk neslyšel. Mozek řekne: Zvětším ti ušní kanál, 
abys uslyšel, kde je ta máma, táta, šéf, ... Po vyřešení konfliktu jdou viry dostavět ten mikro 
úbytek. 

Třetí formou jsou baktérie. Pomáhají virům i plísním. Mohou ničit nebo dostavovat. Když 
se ukázala bakterie, musíme se zamyslet, co tam dělá. Zda něco ničí, nebo dostavuje. Když si 
plísně nemohou poradit s nějakým nádorem, pak je třeba zavést bakterie, aby pomohly požrat 
nádor, který vyrostl v aktivní fázi. Když regenerace pomocí virů jde pomalu, pak pomohou 
bakterie, např. dostavět cévy, nebo trávicí ústrojí, tam, kde jsou kanálky. 

Pokud nebudu žít ve stresu, nebo pokud budu mít stresy, ale rychle je budu řešit, pak nebudu 
nemocný, případně budou dysfunkce, ale malé. Není se čeho bát. Je ale třeba znát základní věci 
této filozofie onemocnění. Lékař ti poskytne tabletku v léčivé fázi, ale tato tableta nezpůsobí 
léčení, ale zastavení léčby. Působí to několik dní a pak musíš vzít další tabletu pro zastavení 
léčivé fáze. Tzn. snížit teplotu a pozabíjet bakterie, které ti pomáhají. A jsi ve stavu polonemoci. 
Bez tabletky nemůžeš a farmacie z toho těží. A když tabletka přestane působit, mozek znovu 
spouští opravný proces - zvedá teplotu a spouští mikroorganismy. 

Všechny vitamíny a bylinky, to jsou poloviční prostředky. Všechno lze brát, všechny 
byliny, dokonce i léky působí, pod jednou podmínkou: vyřeš konflikt, který způsobil dysfunkci. 
To ti napoví reakce organismu. 

 

5. přírodní zákon: Všechno, co probíhá v našem organismu, má smysl.  
Nic není náhodné. Nejsme na světě sami a každý z nás má klady a zápory své rodiny, svého 

klanu. A energie rodiny ovlivňuje náš fyzický život. 



Onemocnění není ortel, ale signál mého podvědomí: dej se do pořádku, já ti pomáhám, jak 
mohu. 

Otázky a odpovědi: 
Děti do šesti nebo dokonce do deseti let ukazují prostřednictvím svých dysfunkcí, že doma 

není něco v pořádku. Děti si podvědomě vymýšlejí choroby, aby o ně rodiče pečovali. Když 
dítě vidí, že se rodiče hádají, nebo spolu nekomunikují, děti vymyslí, že se položí, aby rodiče 
mohli pečovat, něco podávat, ..., protože tehdy táta a máma jsou spolu. Pokud mají děti 
dysfunkce, podívejme se, co se děje doma, v okolí, podívejme se na sebe. Pokud má dítě zánět 
kloubů, to znamená, že pro něj v rodině existuje nějaké pohybové omezení. 

Malé děti mívají problémy s mandlemi. Proč? Když dětem nedovolíte mluvit do konce, 
protože máma něco dělá a táta nechce slyšet, pak je zastavená energie v hrdle, nevyřčená slova. 

Samotnému dítěti lze připsat nemoc zřídka. 
Bolesti hlavy: mozek si vymyslel následující program: Osoba sedí například v kanceláři a 

nemůže snést vedoucího. A přemýšlí, co by udělala proti němu a má nepořádek v hlavě. Když 
mozek vidí, že si s nepořádkem neporadíš, poskytne ti migrénu. A řekne, zabývej se migrénou 
a přestaň myslet na vedoucího, nebo na nějakou kamarádku. To je základní příčina migrény. 
Jsou ještě jiné. Také je to způsobeno nedostatkem vody. Pijte vodu, zejména osoby náchylné 
na migrény. Málo vody = hustá krev, která se musí protlačit a v hlavě způsobí migrénu. Mnoha 
ženám jsem poradil, že když začíná migréna, mají vypít 2 sklenice vody se solí. Ne vše musí 
být způsobeno konfliktem. 

Hashimotova choroba: když si s něčím nemohu poradit, mozek zapojí pomocný program: 
zpomal, pomaleji, nemusíš spěchat - a blokuje štítnou žlázu. Je to choroba autoimunitní, 
zpomaluje hormony. Zpomal, nebo nedělej problém z toho, že musíš rychle pracovat. Farmacie 
se raduje a ulovila tě do konce života. 

Jak změnit chování? Prostě začni se mít rád. Nejsou věci, které nelze vyřešit. V této 
civilizaci se musíme naučit zaujímat stanoviska. Proto do této civilizace přicházíme. Pokud 
jsem udělal něco špatně, naučit se odpouštět. Změnit chování: beru odpovědnost za sebe, za 
svůj život. Neobviňuj rodiče. Poděkuj, z nějakého důvodu sis je zvolil. Poděkuj, nauč se 
odpouštět, zapomenout, vyřešit staré problémy a netáhnout je dále za sebou. 

Lze konflikt vyřešit nevědomě? Samozřejmě. Příklad. Starý pán se bál, že půjde do 
nemocnice a už se nevrátí. Mozek mu zařídil zásoby vody - otoky v nohou. Když vyšetření 
dobře dopadla, začal čurat, protože se přestal bát a zásoby už nebyly potřebné. Nevěděl proč, 
ale podvědomě problém vyřešil. Kardiaci nebo nemocní na plíce mají problém - nedostatek 
péče, absence rodiny. Přivezou je do nemocnice, přijdou návštěvy, pacient si uvědomí, že ho 
přece milují a samovolně se uzdraví. 

Chlapec nechce čtyři roky nic jíst, pouze chléb a banány, ale po kom to má? Položila jste 
si otázku, co se stalo před čtyřmi léty, že chce jíst pouze zvolené potraviny? Tam v psychice 
hledejte vyřešení, protože mozek spustil z nějakého důvodu tento program. Ale mohla nastat 
situace, že matka v jeho věku měla problém, že se např. dávila polévkou a přenesla informaci 
na buněčnou úroveň dítěte. A neprominula jste vlastní matce horkou polévku, například jste 
tehdy řekla: „Nechci polévku, nechci nic, pouze banány.“ Tady neonemocnělo dítě. Ono 
opakuje nějaké chování. Matčino nebo dokonce otcovo. Mohlo se něco stát ve školce. 

Vleklá rýma: dítě nechce něco cítit. Kdo, nebo co mu překáží? 
Průjmy mají mnoho projevů. Mohou se vyskytnout v aktivní i léčivé fázi. Nejčastěji 

poslouží pro okamžitou očistu. Kdysi v době kamenné sloužily pro náhlé značkování terénu. 



My jsme v minulosti značkovali jako dneska pes. Ale když mu do revíru vejde jiný pes, 
značkuje průjmem. Otázka: Proč má dítě průjmy? Co se dělo v jeho okolí, že se pocítilo nejistě 
a využilo podvědomě program, že je třeba označkovat terén? 

Časté močení je totéž. Zeptejte se, zda se děti nepohádaly. Někdy je důvodem přemístění 
dítěte do jiného pokoje. Nebo přijela sestřenka a spí v mém pokoji, nebo v mé posteli. Nebo se 
něco událo ve škole. Časté močení u dětí je spojeno s nějakým revírem. Zjistěte příčinu. Zeptejte 
se dítěte, kdy bylo první močení. Co se tehdy stalo doma, ve škole, na dvorku. Uvědomit si 
příčinu, povědět dítěti, odpustit původci, dokonce přes sen. Dítě reaguje okamžitě. Na druhý 
den zapomene na časté močení. 

Arytmie má několik příčin. Ty probereme někdy v budoucnu. Tachykardie někdy nastane, 
když je člověk oslaben, nebo nevěří v úspěch. Přijde byznys woomen - dostanu infarkt? Ne, ale 
mozek ti ukazuje, že je s tebou. Je to takové klepání. Když bude potřeba, dám ti více kyslíku, 
krve a poradíš si. Ne vždy se vším je třeba běžet k lékaři. A lidé jsou unavení, tak je mozek 
položí do postele. A když nechce do důchodu, tak mozek pomůže a dá ti ekzém. Každá 
dysfunkce má příčinu v hlavě. 

Pálení žáhy: nemohu něco strávit. Příčina může být pouze fyzická. Špatně se stravuji a 
žaludek je kyselý, dvanácterník alkalický. Měli bychom používat i slané, používat i pepř, křen. 
Například osoby se štítnou žlázou si pomohou užíváním hořčice. Píše o tom Boris Bolotov. 
Pálení žáhy je často v souvislosti s nestrávením konfliktu v průběhu několika dní nebo i týdnů. 
Často problém se záklopkou mezi dvanácterníkem a žaludkem. Vypít trochu slané vody a 
zamyslet se, jaký mám problém. Vyřeš konflikt nebo jez tak, aby bylo pH v žaludku správné. 
A konzumujeme maximum zásad a zapomínáme na kyselost. A všichni říkají, že čím vyšší je 
kyselost v žaludku, tím lépe. 

Hallux (vybočený palec) u pětileté holčičky: jednou příčinou je špatná nepohodlná obuv. 
Anebo konflikt s mámou. Protože chodidla - to je kontakt s matičkou Zemí. Ploché nohy jsou 
tehdy, když dítě hledá kontakt s matkou. Dítě chce více mámy a dělá chodidlo více ploché. 
Nemáš mámu, mozek pomůže starým programem. 

Hrdlo je čakra pro komunikaci. Mám problémy s mluvením, nemohu se projevit, nebo 
s příjmem - něco neposlouchám. Problémy se štítnou žlázou a hrdlem - nejlepší lék je nauka 
křiku. Křičet a uvolňovat energii, která byla zablokována. Měl jsem na konzultaci ženu s 
dvanácti uzly na štítné žláze a ještě vedle a mluvila velmi slabě. Když se naučila křičet, skončily 
problémy s hrdlem, protože se naučila vyjadřovat. 

Vleklý kašel: něco nemohu říci. Dokud neřekneš, co chceš, nebo co musíš říci, bude kašel. 
Nestydět se a říkat, co si myslíme. Nebudete mít problém s hrdlem ani štítnou žlázou. 

Prosím o otázky. Zvu vás na další setkání. Záleží mi na vás, nemusíte být okamžitě 
konsultanty nebo terapeuty, ale jde o to, abyste neonemocněli a pokud už onemocníte, abyste 
věděli, že se nemáte čeho bát. Změňte své chování, přemýšlejte, proč došlo k dysfunkci, 
rozvažte konflikty, které to způsobily, začněte sebe milovat, žijte s láskou pro celý svět a 
nebudete mít problémy. Umřete ve stáří, když budete chtít a ne, když vám to oznámí lékař.  

 


