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ONKOLOGIE – Jak správně porozumět onkologickému onemocnění (28.11.2002) 

Dobrá, takže k tématu onkologie už jsme měli několik lekcí, ale stále se objevují další a další otázky. A 
je čím dál víc lidí, kteří dostali diagnózu rakoviny nedávno. Ze všech těchto situací jsem vyrozuměl, že 
se hodně lidem zhoršila situace ne přímo kvůli onemocnění samotnému, nýbrž proto, že nemáme ty 
správné znalosti a správné pochopení této nemoci. 

Jak víme, rakovinná buňka je buňka, která se hodně dělí. Roste rychleji než normální buňky. Ale 
v našem těle jsou také buňky, které se dělí rychle, třeba vlasové buňky. Proto když používáme 
chemoterapii, aby zničila rychle se rozvíjející buňky, dochází i ke ztrátě vlasů. Vědci teď už vytvořili 
lepší léky, které se snaží zabít jen některý druh rakovinných buněk, ale není to tak účinné, protože i 
rakovinné buňky se mohou měnit. Takže dnes si probereme pár otázek – i když už jsem o tom mluvil, 

tyto otázky jsou pořád hodně důležité, protože lidé se ptají dokola na podobné otázky. 

S touto otázkou se určitě setkalo mnoho lidí. Zní to pravdivě, upřímně, ale hodně lidí to zabilo. Ve 
Spojených Státech, v Německu, v Rusku, v Číně všude jsem se s takovou otázkou setkal. Přišel ke mně 
člověk a řekl mi – doktor mi už řekl, že žádná léčba není, že už mě nebudou léčit, pustili mě domů, 
protože mě nemají jak léčit. Pojďme si takovouto otázku projít. Doktor, lékař, i ti nejlepší ve svém 
oboru, řekli – už není léčba, není jak se uzdravit. Takže podle zkušeností lékařů, jsou různé druhy 
rakoviny, různé fáze, a odhadují, jak dlouho člověk může ještě žít. To je jejich zkušenost. Pro většinu 
lidí, když není léčba, vědí, že pacient zemře. Takže když pacient slyší takovou odpověď, informaci, co 
si pacient pomyslí, jaké emoční trauma mu to způsobí? 

Podle mých třicetiletých zkušeností víc než 90% lidí bude v šoku, budou vyděšení, budou se cítit 
zoufale a myslet jen na to, že čekají na smrt. Většina lidí se připraví na smrt, sepíšou nějaké 
dokumenty a čekají na smrt. To je jeden typ lidí, kteří si pomyslí: dobře, půjdu domů, poslechnu 
doktora, a připraví se, že umřou. Další druh lidí se tohle dozví a chce žít, a řekne si: dobře, půjdu 
k jiným doktorům, jinam, do jiných nemocnic. Zkusím jiné metody léčení. Takže i když mají takovéto 
myšlenky – doktor jim řekl, že je to neléčitelné, ale oni mají silnou touhu žít… Ale - takových pacientů 
mám hodně - v jejich mozku je ale silný vliv té věty: není možné vás vyléčit, jděte domů. Takže v mysli 

mají silný obraz toho, že zemřou. To je skutečně hrozné, protože v podvědomí mají obraz toho, že 
zemřou. I když zkoušejí jiné metody, ale ta slova doktorů z nejlepších nemocnic mají příliš silný vliv. 
Ovlivní jejich podvědomí. Dovedete si představit, že když mají v mysli tento obraz, že zemřou, která 
metoda může zase pomoct?  

Proto si občas opravdu myslím, že přeci není potřeba, aby doktoři lidem říkali, že se nemají jak 
vyléčit. Dá se říct – podle naší zkušenosti, se svými schopnostmi, s možnostmi naší nemocnice vám 
nemůžeme pomoct. Možná byste měli hledat nějakou jinou metodu. Tak si pacienti nebudou myslet, 

že umřou. Pár takových pacientů jsem měl. Ani když se po léčení obrazy jejich stav pořád zlepšoval, 
když šli znovu do nemocnice, měli v mysli tenhle obraz, tu představu, že umřou, a žádná metoda jim 
nemohla pomoct. Takže tady je přesvědčení, to, čemu věříte, tak důležité. Pokud jen máte tuto 
myšlenku, že vás žádná metoda nemůže vyléčit, umřu, tak najednou váš informační systém zkolabuje, 

vaše energie prudce klesne. A náhle i imunita poklesne. Takže i když se snažili lidé nechat se vyléčit 
jinými metodami, stále měli v mysli silně tu představu lékařské vědy, příliš silnou informaci, a nemohli 
se zbavit stínu toho, že zemřou. Po léčení obrazy, kvalitním jídle a dobrém spánku je jim lépe, ale pak 
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mluví s nějakými lidmi, třeba doktorem, který znovu řekne, že je to neléčitelné, a opět posílí ten 
nesprávný obraz. Nejprve informace a pak, jak víme, obraz – ten obraz pak ovlivní naše orgány. 

Obraz, pozitivní nebo správný obraz, používáme na to, abychom posílili fungování orgánů. Každý 
orgán se samozřejmě možné ovlivnit špatným nebo dobrým směrem. Tento vliv může přijít z oblasti 

emocí, toho, co vidíme a slyšíme, energie, materiální stránky. Takže když není žádná metoda na 
úrovni hmoty, můžeme použít energetickou nebo informační stránku, abychom svůj život navrátili 
zpátky do normálního stavu. 

Pokud na úrovni hmoty (tabletky, nějaké tekuté léky) není žádná metoda léčby, neznamená to, že by 
nebylo jak na nemoc působit z energetické nebo informační stránky. A pak pokud vám doktor jen 

něco řekne, znamená to, že má pacient umřít? O této otázce – říct nebo neříct pacientovi – já si 

myslím, že je třeba mu to říct, ale správným způsobem. A také z pohledu doktora, z pohledu člena 
rodiny, je třeba se zamyslet nad povahou daného člověka. Jestli je silný, má silnou mysl, hodně 
silnou, nebojí se smrti a nemoci, můžete mu to říct, a on pak něco udělá. Ale pokud víme, že někteří 
lidí jsou od dětství ustaraní, pořád ustrašení kvůli všemu možnému, a vy jim řeknete, že umřou, určitě 
se to tím uspíší.  

Cílem doktorů je, aby člověk žil, aby zůstali naživu, aby jim zachránil život. Ale znovu z hlediska 

zákona jsou potíže. Někteří lidé říkají, že je právem pacienta, aby se dozvěděl, že má rakovinu. Takže 
pro doktora to je jedno, sdělím vám pravdu, to je podle zákona, a jestli umřete nebo ne, to je další 
věc. Proto v USA nebo v Kanadě, když je u někoho diagnostikována rakovina, tak se to pacientovi 
sdělí. A pacient se rozhodne, co dělat. Ale v Číně je to jinak a doktor naslouchá rodině, jejich radám, 
zda říct nebo neříct. Neříkají to přímo pacientovi, ale jeho rodinným příslušníkům. Když jim to řeknou, 
tak ti pak rozhodnou, jestli se mu to řekne nebo ne. Ale každopádně, pokud doktor stanoví diagnózu 
rakoviny, členové rodiny čelí tomu, zda a jak mu to říct, ale pacient to stejně cítí a bude se na to ptát. 
Ale obzvlášť muži, těm je jedno, co je to za nemoc, prostě dělají, co jim řekne manželka, jdou do 
nemocnice, berou tabletky. Tam je obvykle dobrý výsledek – je mi to jedno, prostě dělám svou práci, 
čas na tabletku, vezmu si tabletku, a pracuju dál. Tam obvykle bývají lepší výsledky. 

Ok, podívejme se na to teď z jiné strany. Z lékařské strany, Když podle znalostí lékařů, jejich úrovně 
léčení, když řeknou, že to není jak vyléčit, tak co byste měli udělat, jak se rozhodnout dál. Mám 
takových příkladů hodně – lidé, kterým doktoři řekli: jděte domů, neutrácejte (jsou taky hodně 
laskaví), už neutrácejte, nepodstupujte žádné další utrpení, žádnou další léčbu, prostě jděte domů. 
Jezte, co chcete, dělejte, co máte rádi, a počkejte na smrt. Ok, takže tady, mám opravdu hodně 
pacientů, kteří se rozhodnou – dobrá, takže mám vážný problém, a budu se snažit se vyléčit sám. 
Takže jaký je způsob, jakým se sami chtějí vyléčit? 

Rozhodně zkusí najít nějakou metodu, sami budou hledat nějaký přirozený způsob. V tuto chvíli, 

pokud máte silné přání žít, například máte děti, potřebujete je živit, máte silné přání: já musím žít, 
protože se musím postarat o své děti. Takovéto uvažování, hodně silné, může vymazat tu špatnou 
informaci, že se nemůžete vyléčit. Nebo proto, že máte silnou touhu dělat něco jiného, chcete 
uskutečnit nějaký sen, který máte. Taková myšlenka je také silná a může vás udržet naživu.  

Jsem si jistý, že hodně lidí věří, že jsou vyšší než lidské bytosti. Pro ně je možná opravdu snadné 
vyléčit naše nemoci. To je pravděpodobně důvod, proč hodně lidí, kteří mají nějakou nebezpečnou 
nemoc, věří a modlí se o pomoc k bohům. Dokonce i v nemocnici je místnost, která vytváří prostředí, 
kde se můžete modlit a žádat o duchovní pomoc. Když se někomu pomoci dostane, drží to v tajnosti. 



Řeknou to jen blízkým přátelům. Ale když se někomu pomoci nedostane a stejně zemře, tak si pak 
hodně lidí myslí: vidíte, věřil v tohle náboženství, ale žádné pomoci se jim nedostalo. 

Představte si to. Také je třeba, abychom proanalyzovali proč. Proč se některým lidem pomoci dostalo 
a některým ne? Obecně, třeba v budhismu a taoismu, už učili, že to souvisí s vaší osobní karmou. 

Někteří lidé mají karmu dobrou, a když se modlí o pomoc, tak ji možná opravdu dostanou. Objeví se 
bílé světlo nebo nějaká duchovní bytost a najednou se váš stav změní a cítíte, že je nemoc pryč. A 
někteří lidé možná udělali hodně špatných věcí a narostla špatná karma, a proto pomoc nedostanou. 
Každopádně ve vesmíru vždycky existuje určité pravidlo. Není možné, když požádáte o pomoc, abyste 
ji nedostali. Leda když to souvisí s vaší karmou. I na základě svých vlastních zkušeností jsem také 
zjistil, že někdy, když během léčení požádám vyšší duchy o pomoc, pomohou. Někdy člověk požádá a 
nepomohou. A pak si uvědomíte, že to rozhodně souvisí se špatnou karmou nebo ten člověk není 
upřímný. Nebo nedá se přesně říct, že není upřímný, ale to, co říká, je, že vám úplně nedůvěřuje. Je 
třeba, abyste mi pomohl, měl byste mi pomoct. Nemá v sobě vděčnost. Jen představu, že by se mu 
mohlo dostat pomoci. 

Takže vaše karma, pokud jste vytvořili karmu, musíte se ze své vnitřní mysli, ze svého podvědomí 
modlit, žádat vyšší duchy o odpuštění. Když žádáte o pomoc z hloubi svého srdce a s velmi jasnou 

myslí, laskavým srdcem, většině lidí se určitě pomoci dostane. 

Takže, vrátíme se k našemu běžnému životu. Když lékař řekne, že je nemoc vážná, nedá se vyléčit, je 
třeba, abyste aktivovali svou vlastní imunitu, svou schopnost se uzdravit sami. Jejich pohled je jen 
z materiální části, je to jen částečný pohled, na základě svých znalostí vám oni pomoci nemohou. To 
neznamená, že není jak vám pomoct. Naše vlastní imunita, schopnost samoléčení, je tak silná, když ji 
aktivujeme. Když ji využijeme, dá nám silné zdraví. Takže aktivuje své vlastní schopnosti léčení nebo 
svou vlastní imunitu. A také svým srdcem, svou myslí, se modlete o pomoc vyšších bytostí. Mnoho lidí 
mělo tu zkušenost a řekli mi, že ve snu viděli, že někdo přišel. Buď nějaký anděl nebo nějaký duch 
přišel, jako rychlé světlo, pomohlo jim a hned se uzdravili. Pokud se obzvlášť modlíte a žádáte o 
pomoc z celého srdce, můžete pomoc dostat. Nikdo nezaručí, že když se budete modlit, pomoc 
dostanete, protože svou roli hraje i karma. Jestli můžete svou karmu snížit, nebo máte pozitivní 
karmu, tak pomoc dostanete.  

Když použijeme léčení obrazy, obrazů jsou dva druhy. Jeden druh obrazu vejde přímo do našeho 
mozku a naší mysli, aby léčil nebo ovlivnil naše orgány, tělo. Takže to je způsob, jakým používáme 
obraz, ten správný obraz, aby pomohl našemu tělu, aby řekl naší mysli, že má vytvořit ten správný vliv 
na naše vnitřní orgány. V čínštině často říkáme, co vídáte ve dne, o tom se vám v noci zdá. To 

znamená, že to, co vidíte, ty informace pak jdou do vašeho mozku a v noci váš mozek vytváří obraz. 
Jak naše mysl ovlivňuje fungování našich orgánů, to jsem si jistý, že mnoho lidí rozhodně zažilo. 
Například poté, co se díváte na smutný film, pak v noci máte sen, kdy pláčete. A tento pláč opravdu 
vaše plíce, tělo, slzy odrážejí. Jsem si jistý, že mnoho lidí také mělo tu zkušenost, že potkali někoho, 
kdo se jim líbil, koho by si chtěli vzít, a v noci s ním nebo s ní pak ve snu měli sex. A pak se probudíte, 
máte potěšení a rozumíte, že naše orgány odrážejí naši mysl. Takže léčení obrazy vám dá jasný obraz 
a vy se na ten obraz podíváte a pak, když se opravdu vážně podíváte a přijmete ho, tak nejen přitom, 
ale i při vašem spánku vám to dál pomáhá, ovlivňuje orgány. Takovýto vliv, jak jsem říkal, je velmi 
silný, pokud ho správně použijeme.  



Takže image medicína, jak jsme zkoumali, obecně je otázka toho, jaký obraz, jaká mysl může ovlivnit 
fungování našich orgánů. Zkoumali jsme, jak používáme svou mysl, jak používáme svou energii qi, a 
jak používáme hmotu, jídlo, abychom ovlivnili život, dostali život do normálu. A teď s našimi 
zkušenostmi opravdu chápeme, že to skutečně pomáhá. Takže když dostanete informace z lékařské 
oblasti, že máte neléčitelný problém, tak z pohledu života, jak použijete energii, jak použijete svou 
mysl, obraz, jak použijete jídlo, a obzvláště jak posílíte svou víru, abyste se uzdravili? Použití 
materiální cesty, chemoterapie, radiaci, fyzické léčení, to je jen jedna součást. Jako životní forma 
máme hodně částí, tak nemyslete jen na jednu. Operace nebo ne, chemoterapie, to neznamená, že 
by nebyl i jiný způsob. Tolik příkladů mě tohle opravdu naučilo. Pokud jste ovlivněni informací, že se 
nemůžete vyléčit, nebo jste ovlivněni informací, že je zkušenost, že jiní lidé zemřeli se stejným 
problémem jako vy, a vy tak silně věříte, že zemřete, tak to je ten největší problém vyléčit.  

Na tohle je tedy třeba, abychom změnili své porozumění. Vždycky, na všechny problémy ve světě, by 
mělo být řešení. 

Další otázka je, že tolik lidí se stále bojí nechat si vyšetřit celé tělo například každý rok. I když 
potřebujete mít nějaké znalosti, abyste cítili, jak vaše tělo funguje. Tady jsou zase dva názory. Jeden 

názor je: já na vyšetření chodit nechci, třeba každý rok, protože se vyšetření bojím, že by našli nějaký 
problém. Hodně lidí při vyšetření zjistí, že mají rakovinu nebo nějakou jinou nemoc. Ok, pokud se 
nemoc najde včas a pak přijmeme nějaká opatření a zbavíme se toho, je to mnohem snadnější, než 
když to dojde do posledního stádia. Zvlášť pokud cítíte, že je něco špatně, a máte problém v rodině, 
genetika, nebo víte, že v místech, kde žijete, má hodně lidí tento problém, je lepší sami své tělo 
prozkoumat nebo pravidelně se nechat vyšetřit. Jako to, jak jsem vysvětloval dřív – když lékařská 
věda najde problém, to už není brzy, raná fáze je změna energie, už tam je informace. Když se změní 
tělo, to není brzy, takže je lepší na vyšetření těla vždycky chodit. Takže starost nemůže pomoct, je 
lepší to brzy najít a zbavit se toho. 

Ale je tu i další filosofie nebo chápání. Někteří lidé, proč se neradi nechají vyšetřit. Protože říkají: 
pokud mi nic vážného není, tak je to k ničemu, a pokud mám neléčitelnou nemoc, oni ji najdou, 

možná mi dají stres a depresi a pak brzy zemřu. A také jsou někteří lidé, kteří prostě těmto 
vyšetřením nevěří.  

Ale z mých vlastních zkušeností, víc než 30 let práce – u spousty nemocí, když je zjistíme brzy a 
přijmeme opatření, můžeme je snadno vyléčit. Ale když se nemoc neléčí, rozvíjí se dál a pak je hodně 
vážná, je těžké ji vyléčit. Je to jako strom. Na začátku ho vytáhnete ze země jedním prstem, ale když 
pak roste dvacet let a je tak velký, dá se těžko porazit. Proto je pro naše zdraví podle mě opravdu 
lepší věnovat se prevenci než léčit, když pak máme vážný problém.  

Ohledně onkologie – máte dobrý způsob prevence? Rozhodně. U infarktu, mrtvice, u spousty nemocí 

máme symptomy předtím, než je najdou přístroje, už máme symptomy. Někdy svým pocitům 
nevěnujete pozornost, ignorujete je. Nevíme přesně, jaká příčina, je jich taková spousta, ale nějaká 
příčina ovlivnila naše zdraví, způsobila změnu našeho těla, cítíme to, a z této úrovně se to také dá 
snadno změnit. Například u onkologie – pokud ve své mysli stále myslíte, že se u vás může rozvinout 
onkologické onemocnění, tak je to pro vás informace, že je třeba, abyste se věnovali prevenci. Nebo 

někdy ve snu zjistíte, že máte onkologické onemocnění – i to je signál, který vám říká, že je třeba se 
věnovat prevenci. A také pokud jste obklopeni, celá vaše rodina má onkologická onemocnění a máte 
pocit, že to může mít na vás vliv, také se raději věnujte prevenci. Prevence nepředstavuje žádné 



utrpení, nebolí to, snadno se používá. Když vaše tělo už vykazuje nějaké symptomy, například častá 
únava a velký chlad, to také nejsou dobré projevy a je třeba, abyste se věnovali prevenci. A také 

některá onkologická onemocnění se vyvinou z jiných problémů – například u štítné žlázy nebo z cysty 
v prsu nebo žloutenka typu B nebo C změní játra. Takže existují i tyto souvislosti. Pokud něco 
takového máte, také je lepší se věnovat prevenci. Když se o své tělo pečlivě staráme, když pracujeme 
s obrazy pro prevenci vážných problémů, které možná máme, dá nám to mnohem delší zdravý život. 
Jako teď, když děláme prevenci koronaviru. Rozhodně to není jen pro koronavirus. Teď už chápete, že 
jde o způsob, jak zlepšujeme fungování plic, zlepšujeme fungování mozku, srdce, jater. Když zlepšíme 
zdraví vnitřních orgánů, budeme mít víc síly i pro prevenci koronaviru. Prozkoumejte sami sebe, své 

prostředí, své chování, a zlepšete své zdraví, zbavte se všech svých chronických nemocí. 

Přeji hezký víkend. Na slyšenou. 


