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Aktivujte imunitu své mysli pro prevenci a léčení onkologických onemocnění (7.11.2020) 

Dobrý den, dobré ráno všem. 

Dnes budeme mluvit dál o onkologii. Každý den dostávám dopisy se žádostí o pomoc, teď v tuto chvíli 

hlavně v souvislosti s onkologií nebo kvůli problému s virem. Jak jsme si říkali v několika předchozích 
přednáškách, při onkologii existují velká nedorozumění ohledně různých způsobů léčby. A spoustě lidí 
prostě v této oblasti chybí znalosti. Protože existují data – většinou lékaři, kteří mají onkologická 
onemocnění, se obecně uzdravují lépe, než lidé, kteří žádné znalosti nemají. A také hodně dat 
ukazuje, že lidé, kteří mají hodně znalostí, se o sebe umějí postarat mnohem lépe a také mnohem 
méně trpí. 

Dnes budeme mluvit dál o prevenci a léčení onkologických onemocnění. Jak víme, pokud dobře 
rozumíme tomu, co je to život, co je to mysl, tak můžeme svou mysl účinně použít. Pokud nemáme 
správný stav mysli, bude to na nás mít vliv. Nesprávná mysl nám může škodit. Takže dnes budeme 
podrobněji mluvit o tom, jak můžeme aktivovat imunitu své mysli v zájmu prevenci nebo léčení 
rakoviny. Posledně jsme o tom už mluvili – když se objeví rakovina, je to dlouhodobý proces. Není to 
jako u nachlazení nebo viru, kdy se najednou nachladíme. Proto máme spoustu času, abychom něco 
udělali pro prevenci, abychom se před rakovinou uchránili. Už posledně jsme si říkali – naše moderní 
technologie dokáží rakovinu najít, když se už fyzicky změní něco ve stavbě těla nebo složení krve. 
Fyzicky znamená dvě věci – stavba/ struktura, to se dá změřit například pomocí MRI (magnetické 
rezonance) nebo CT. Další jsou testy tekutin, jako třeba krve, mozkomíšního moku, moči, ty také 

mohou ukázat změnu ve stavu organismu z hlediska biochemické úrovně. Ale z hlediska života 
nemáme jen fyzickou stavbu těla a biochemii v něm, máme i svou mysl, máme svou qi, energii. Qi, 
energie a tělo – to je život, ne jen samotné tělo. Takže kdy onemocníme, předtím, než se tělo fyzicky 
změní, změní se naše mysl, emoce nebo energie. Změna energie vždy předchází fyzické změně. Když 
začne růst venkovní teplota, nejdřív je nám teplo, a pak začne všechno růst. Když se ochladí, přijde 
zima, všechno začne uvadat. Takže změna teploty, nebo energie, přijde dřív než fyzická změna, 
změna života. Jeden rok, jak se pamatuji, najednou přišel chladný vítr a pomrzla spousta zeleniny, 
například zelí. Takže přijde energie, chladná energie a ovlivní život. 

A také jiná složka života, naše mysl. Když se změní, přijde emoční trauma, také mají lidé zkušenosti 
s tím, že po nějakém konfliktu, špatných emocích, může dojít k velkým problémům v těle. Takže je 
třeba, abychom těžkým onemocněním předcházeli, ještě než dostaneme fyzickou diagnózu. Protože 
léčení nebo prevence z úrovně energie, mysli, z duchovní úrovně, neprovází žádné utrpení, jako je 
tomu v případě operace, chemoterapie, ozařování, po nichž lidé hodně trpí. A také je léčení na úrovni 
energie a mysli snadnější, můžeme to dělat sami doma. Posledně jsme mluvili také o tom, že příčina, 
která rakovinu působí, může být emoční, nebo třeba nějaké chemické látky, tato příčina nebude 
existovat nebo nás ovlivňovat stále. Ale poté, co nás ovlivní, symptomy dané touto příčinou u nás 
mohou zůstat a musíme to změnit na této úrovni (qi a informace). Je to takto: nemáme schopnost 

zabránit dešti nebo ho zastavit. Jenže déšť působí záplavy. Nevíme který rok nebo který měsíc, kdy 
bude silně pršet. Takováto příčina se může objevit a nemáme jí jak zabránit. Poté, co ale začne pršet, 
a na zemi je hodně vody, musíme tuto vodu nějak vyřešit, odvést ji někam, kde nám nebude škodit. 
Víme, že pršet bude, jako víme, že se někdy můžeme setkat se silným emočním traumatem, nebo 

někdo ví, že se poblíž vyskytuje radiace nebo že nějaké jídlo může způsobit rakovinu. Proto když už 
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něco děláme, abychom se před špatnými emocemi chránili, nebo po jejich příchodu jejich vliv 
vyčistíme, tak na této úrovni budeme mít mnohem efektivnější výsledky. Strávil jsem už hodně času 
ve snaze lidi přesvědčit, že musíme opravdu něco dělat v této fázi prevence. Ale mluvil jsem s tolika 

pacienty, lidmi, spousta lidí se bojí o rakovině i mluvit nebo na ni jen pomyslet. Protože vědí, viděli 
nějaké lidi, kteří rakovinu měli, a v jaké byli situaci. Protože v této druhé fázi, když už je rakovina 
fyzicky přítomna, léčení, jakékoli, nemá snadné vedlejší účinky. Operace je spojena se spoustou 
utrpení, a také radiace a některé druhy chemoterapie, při nich se lidé cítí velmi špatně. 

Takže, opět, v této první fázi, jak můžeme svou myslí zabránit tomu, aby se rozvinul problém na 
úrovni těla? Všichni určitě četli nějaké příběhy nebo mají zkušenosti s tím, že mysl nám skutečně 
hodně pomáhá vyléčit své nemoci. A víme, že špatné emoce nebo špatný stav mysli mohou mít 
špatný vliv na zdraví. Ale dobrý stav mysli a dobré emoce mají na naše zdraví dobrý vliv.  Určitě znáte 
sami podle sebe nebo možná ze zkušenosti druhých lidí, jak se u nich objeví vážné problémy a pak 
použijí svou vlastní mysl, aby se uzdravili. 

Jak, jaký stav mysli ovlivňuje naše zdraví? Pokud máte mentální nastavení takové, že se uzdravíte, 
musíte se uzdravit, říkáme tomu silná mysl. A některým lidem prostě doktor řekne, že budou žít 
maximálně jeden rok, a oni se v průběhu toho roku prostě jen uvolní, relaxují, řeknou, to je jedno, 
prostě si splní svá přání, a pak najednou zjistí, že rakovina zmizela. A také osobně znám pár pacientů, 
kteří měli třeba rakovinu mozku, lymfatických uzlin, ale řekli si, musím žít, mám tři malé děti, prostě 
žít musím. A s takovouto silnou myslí to pak doktory překvapí, protože uběhne rok, dva, deset let, a 
oni stále žijí. Znám jednoho muže, kterému doktor řekl, běžte domů, není možné vás vyléčit, máte 
maximálně pár měsíců. A ten muž pak dostal od nějakých lidí radu, aby přijel do Kundawellu, kde se 
ze stavu, kdy měl slabou mysli, neměl chuť k jídlu, nezvládal pracovat, z tohoto velmi špatného stavu 
se zotavil, zpíval si, dobře jedl. A pak během svátků se vrátil domů a v prostředí doma najednou jeho 

bratr i otec zemřeli na stejnou nemoc. A on nemohl spát, protože si myslel, že na to zemře také. To je 
špatná emoce, bát se utrpení, a když nemůže spát, je to opravdu špatné.  

Pokud vám někdo řekne, že vám zbývají maximálně tři měsíce života, může to být fakt podložený 
nějakými znalostmi, ale není to pravda. Cokoli se dá změnit. Ale tady záleží na vaší vlastní mysli. 
Pokud toto sdělení přijmete, že zemřete do tří měsíců, tak to na vás rozhodně bude mít vliv. Když to 
nepřijmete, nebo řeknete – možná, že z pohledu doktora nebo podle nějakých znalostí je to pravda, 

ale vy si ve své vlastní mysli usmyslíte: ne, já nezemřu, já musím žít – tak svou myslí svou situaci 

změníte. Lidé mají různé vědomí či mysl či ducha. A spousta lidí ani neví, co s tím, jaký by měl být stav 
mysli. Dokonce, i když víte, že vám správná mysl dá lepší vliv na tělo, ale co je to správná mysl? Jakou 
mysl – třeba někteří lidé mají tři děti (a proto se chtějí uzdravit), to není otázka znalostí, to je 
skutečnost. Ale když nemáte děti, nemáte žádný takovýto důvod. Takže jak můžeme aktivovat svou 
vlastní mysl, abychom se vyléčili? 

Víme, obzvláště lidé, kteří pracují v Seattlu, někdo mi říkal – zachraňte mě, nechci umřít. 
Samozřejmě, že nikdo nechce zemřít.  Ale to není ten správný postoj, který vám může pomoci. 
Potřebujeme mít správný stav mysli a ten pak změní naše tělo. Z pohledu Image medicíny máme 

velmi jasný model porozumění této oblasti. Naše mysl může změnit, mít vliv na naše tělo. Naše tělo, 
naši mysl také může ovlivnit qi. Správná mysl může mít vliv na špatnou mysl. Ale mysl je pojem, 
abstrakce, nevíme, jak přesně mysl popsat. Image medicína nám dává jasný pohled. Jak můžeme 
pochopit, zda máme správnou mysl nebo ne. Jak víme, mysl je také určitá energie. Mysl se může 



projevit barvami. Energie nám pomáhá vnímat, porozumět prostřednictvím barev, jasnosti. Tímto 
způsobem to chápeme. Když si představíme barvu, jasnou, nebo nějaký tvar, obrázek, to je snadné, 

aniž bychom věděli, jak si představovat mysl. Takže tady říkáme, že obraz je jasná mysl. Obzvláště, 
když jste ztišeni, ve stavu hlubokého ticha, pak je mysl velmi jasná. Mysl je jasná, obraz je jasný. A 

v tu chvíli nám mysl řekne přesný význam. V tomto okamžiku může obraz ovlivnit život. 

Toto je hlavní představa, hlavní informace v Image medicíně. Správná mysl může náš život ovlivnit 
správným způsobem. Takže všichni chápou a mnozí mají i zkušenost s tím, že ten správný stav mysli 
nám může dát dobré zdraví. Špatná mysl, špatný obraz může vést ke vzniku nemoci. Takže po 

nějakém špatném stavu mysli, špatné emoci, se změní energie, a pak můžeme použít ten správný 
stav mysli a energii opět změnit nazpět do zdravého stavu. Na druhou stranu z pohledu moderní 

vědy, jako např. kvantové fyziky, je všechno energie. Naše mysl je druh energie, hmota je také druh 
energie, všechno ve vesmíru je vibrace. Takže když z úrovně energie, neviditelné součásti života, 
změníme špatný obraz, můžeme se rozhodně uzdravit. Naše vlastní zkušenosti i moderní teorie tuto 
představu podporují – že nám naše mysl může pomoci zlepšit zdraví, uzdravit se. Ale jaký obraz 
máme použít, a jak můžeme svou mysl aktivovat? 

Včera jsem mluvil s někým, kdo říkal: víte, učiteli, ne každý má silnou mysl. Ne všichni mají tři děti a 
vědomí, že proto musejí žít. Spousta lidí má mysl (vůli?) slabou, nevědí, co dělat, když onemocní. Řekl 
jsem, dobře, ale tuto oblast už mnoho let zkoumáme. A teď ve spojení s novou technologií, jako je 

video a 3d animace, jsme společně vytvořili, rozvinuli léčení obrazy a tímto způsobem se dá naše mysl 
aktivovat. A když změníme svůj vlastní mozek, svou mysl, tělo na tuto změnu zareaguje. Takže jaká je 
zdravá mysl? Z hlediska obrazu je zdravá mysl jako bílá nepopsaná tabule. Když použijeme své třetí 
oko, abychom se podívali na mozek, není tam žádný obraz, je prázdný. Vidíme-li tam nějaké obrazy, 
něco špatného se tam děje, to je nesprávný obraz. A pak použijeme léčení obrazy, které nám umožní 
tento nesprávný obraz vymazat. Nebo meditujeme, vizualizujeme si své tělo podle videa a svůj obraz 
změníme. A pak už rozumíme – když se změní mysl, změní se obraz, a tím ovlivníme své tělo. 

Posledně jsme také mluvili o tom, že po více než třicet letech mých zkušeností a zkušeností dalších 
image terapeutů se ukazuje, že když změníme obraz, může vzniknout spousta zázraků. Lidé, kteří 
dlouho nejsou schopni vstát, po patnácti minutách změny obrazu vstanou. Nebo lidé neslyší, a po 
několika léčebných sezeních začnou slyšet. Během posledních dvou měsíců jsem měl hodně případů, 
kdy mě z nemocnic žádali o pomoc, protože kvůli koronaviru se lidem těžko dýchalo. Jak víme od 
začátku – tento virus vede k tomu, že v plicích, dokonce i v mozku, játrech a střevech a cévách je 
temný obraz. Když tento obraz prosvětlíme, okamžitě se stav zlepší. To mi ukazuje, že už po hodině 
změny obrazu se už změní fyzický stav. Dýchá se mnohem snadněji. Takže změna obrazu může rychle 
změnit fyzický stav. 

Každý den teď pracuji s lidmi na tom, jak meditovat, jak změnit obraz, pro prevenci nebo vyléčení 
rakoviny. Máme hodně dobrých výsledků. Takže myslím, že později posbíráme všechna tato data a 
zanalyzujeme, abychom věděli, jak můžeme získat ještě lepší výsledky, jak dále výsledky zlepšovat. 

Takže, a teď tady máme jednu pacientku, Julii, která tento program sleduje už několik měsíců, od 
samého začátku, kdy jsme tento program zahájili. Poslechneme si teď její reakci, aby mohla říct 
druhým ze svého pohledu, jaké jsou její výsledky, její reakce na to, a proč má dobré výsledky. 



Julia: Dobrý den, všichni. Já nemám rakovinu moc dlouho, někdy letos v únoru jsem dostala diagnózu, 

během roku. A poslední čtyři měsíce se opravdu prakticky každý den věnuji image terapii s panem 

profesorem, někdy samostatně. Takže, jaké jsou mé výsledky. Přidala jsem se k programu v červnu a 

můj stav byl dost špatný, měla jsem v tu dobu špatné testy/ analýzy, objevily se metastázy. A chtěla 
jsem pro sebe ještě něco udělat, podívat se, co to udělá. Mám rakovinu žaludku. Celkově výsledky - 
za dva měsíci se už znormalizovaly analýzy krvi a udržuji tyto výsledky doteď. Prošla jsem po dvou 

měsících test pomocí počítačové tomografie, s radioaktivním kontrastem, a ten ukázal podstatné 

zmenšení metastáz, několikanásobné zmenšení ukazatele metabolické aktivity nádoru. Mám takovou 

rozprostřenou rakovinu – buňky nevytvářejí společně nádor, jen se množí a šíří se po celém těle a 

jsou prakticky všude. A konkrétně před touto přednáškou jsem dostala poslední výsledek žaludečního 
onko-markeru ukazujícího stav onkologie v danou chvíli. Zhruba dvakrát se zmenšil ve srovnání s 

předchozím, ale ve srovnání s testem v únoru je to zmenšení onkomarkeru desetinásobné. Celkově 
mám tedy takové výsledky. Ale chtěla bych říct ještě pár slov. Když jsem s programem začala, měla 
jsem k metodám image léčení dobrý vztah, četla jsem k tomu literaturu, vím, že už se to dávno rozvíjí, 
spíš psychologicky. Ale i k léčení rakoviny je taková knížka dvou amerických psychologů ze 
sedmdesátých let, která obsahuje konkrétně cvičení s obrazy. A oni také měli zázračné výsledky. 

Takže jsem měla k tomu pozitivní vztah, opravdu jsem to chtěla vyzkoušet, jak image terapie opravdu 

funguje. Třeba říct, že jsem nečekala zas tak rychlé výsledky, že by to za pár dní zmizelo. Ale to, co se 

stalo, ty výsledky, předčilo mé očekávání. Hned doslova od začátku, od prvních sezení, jsem cítila 

výsledky, ne celkově v nemoci, ale v konkrétních symptomech. Řekla jsem třeba Mistrovi, že mě něco 
bolí tam a tam, pracovali jsme s tím orgánem a bolest přešla přímo před mýma očima, už v průběhu 
toho sezení. Například si vybavuji dva příklady – měla jsem víc bolesti v hrudi, protože tam bylo 
hodně metastáz, byly velké, a při chemoterapii tato bolest vždycky zesílila, ale když jsme udělali 
sezení, tak tato bolest odešla. A druhé – ta terapie, kterou jsou používala, měla silný vliv na činnost 
střev a narušila stolici (průjem nebo zácpa). A po jedné konkrétní seanci, kdy jsem předtím nemohla, 
jsem po sezení šla hned na toaletu, po cvičení, a fungovalo to. Také podobné účinky se všemi 
průvodními jevy kolem chemoterapie, například mi bývalo hodně špatně a slabo, po každé 

chemoterapii jsem potřebovala asi tak pět dní, abych se dala trochu do pořádku. Poslední cca měsíc a 
půl se dám do pořádku zhruba za den, už na mě chemoterapie nemá tak silný dopad, symptomy už 
nejsou tak silné a i během toho jednoho dne normálně žiju, a je to jen ten jeden den. Na závěr je také 

třeba zmínit opravdu velké zvýšení energie. Můžu toho dělat, kolik chci, jako když jsem byla zdravá. 
Cítím po seanci příliv energie a chce se mi něco v životě dělat. Takže takové jsou tedy u mě v krátkosti 

výsledky. 

Mistr: Juliu si dobře pamatuji, protože není qi gongistka ani image terapeut, nezná o image medicínu. 

Takže při prvním rozhovoru jsem se ji snažil přesvědčit o této metodě a ona měla tolik otázek, až jsem 
měl pocit, že této metodě moc nedůvěřuje. Ale pak se do tohoto programu zapojila a zjistil jsem, že 
velmi seriózně zodpovědně praktikuje každý den. Když třeba byla v nemocnici, praktikovala jindy, aby 

to nahradila. Také jsem zjistil, že cvičením přesně rozumí. Není to, jako když někteří lidé po několika 
pokusech říkají, já pořád necítím, jak tam běhá energie – to je pak těžké dostat výsledky. Taková 

cvičení potřebují, aby člověk opravdu věnoval soustředěnou pozornost tomu, jak to přesně dělat. 

Myslím, že později ještě požádám další lidi, aby nám řekli o svých výsledcích a dodali ostatním 
odvahu to zkusit, toto jednoduché léčení doma, které má reálné výsledky. Máme tolik lidí, kteří mají 

výsledky. Později si na to najdeme čas. 



To je pro dnešek vše, příště si ukážeme dál, jak použít video pro základní snadnou metodu pro 

všechny. 

Takže to je pro dnešek všechno, uvidíme se příští sobotu. 

 


