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ONKOLOGIE – Prevence onkologických onemocnění s pomocí energie qi (24.10.2020) 

Dobrý den všichni, 

Dnes budeme mluvit dál o onkologii.  

Existuje hodně nedorozumění a lidé se dokonce bojí o onkologii mluvit. Nejen o ní mluvit, ale někteří 
se i bojí setkat s pacienty s onkologickým onemocněním. Obecně je to proto, že ještě nemáme 

dokonalé výsledky léčení. Dá se to říct i tak, že nejsou znalosti, které by lidi vedly k tomu, že si 
s onkologií nemusejí dělat starosti. Proto když mluvíme o onkologii a někteří lidé řeknou, já 
onkologické onemocnění nemám, a proto to nechtějí poslouchat. Proč ale přesto chci o onkologii 
mluvit. Víte, že 21. 6. jsme měli veřejnou přednášku o onkologii. Tehdy jsme mluvili o různých 
důvodech nebo příčinách onkologických onemocnění z hlediska Image Medicíny. 

Uběhly téměř čtyři měsíce, během nichž jsem dostal hodně dopisů, a také spousta lidí vyzkoušela 
léčení obrazy online. Proč chci mluvit o onkologii – protože se týká spousty lidí, každý den dostávám 
nějaké dopisy se žádostí o pomoc s onkologickým onemocněním. Takže onkologie obecně není žádný 
zřídka se vyskytující problém, nýbrž masová záležitost. Na dnešním webu čínského centra pro 

rakovinu a prevenci je článek s výsledky z minulého roku, kde se píše, že od roku 2016 je 22% úmrtí 
důsledkem rakoviny – 22 procent, téměř jedna čtvrtina. Je to druhá hlavní příčina úmrtí, tou první je 

infarkt. To je hrozné. A také, na základě vývoje tohoto onemocnění se uvádí, že v tomto století bude 

rakovina tou hlavní příčinou smrti. Protože s touto nemocí, s rakovinou, je těžké život prodloužit. 

Takže nejen na základě mých vlastních zkušeností, ale i na základě světové zdravotnické organizace, 
ta také uvádí, že je nyní rakovina druhou nejčastější příčinou úmrtí. Každý rok má v Číně víc a víc lidí 
diagnózu rakoviny a umírá na ni, jak hlásí čínská vláda. Určitě máte ve svém okolí také někoho 
s rakovinou, v rodině, mezi kolegy nebo přáteli. To nám ukazuje, že rakovina opravdu není od nás 

nikde daleko, od nikoho, od žádné rodiny. A s ohledem na tento urgentní problém, tuto hroznou 

nemoc, co můžeme dělat? 

Proč se lidí bojí o rakovině i jen slyšet? Protože je spojena se strachem. A lidé, kteří dostanou 
diagnózu, se dokonce bojí léčby. Protože vědí, už viděli nějaké příklady toho, že když se u někoho 
rozvine rakovina, léčba přestavuje utrpení, trvá hodně dlouho, představuje emoční trauma, finanční 
problémy, zabere hodně času.  

Jsou to tak velké problémy, tak velké procento lidí má rakovinu, proto musíme problém zkoumat a 

nalézt správné řešení. 

Dnes budeme mluvit o první části, což je prevence onkologických onemocnění. Kdo by se měl 
prevenci věnovat? Ať už se vám to líbí nebo ne, prevence má mnohem lepší výsledky než léčení poté, 
co už rakovinu máte. Obzvláště některé druhy prevence jsou snadné a bez vedlejších efektů. Proč to 
neudělat, proč tomu nevěnovat trochu času? Takže následující skupiny lidí by se opravdu měli 
prevenci věnovat. Podle mé třicetileté zkušenosti je vyšší riziko rakoviny u následujících skupin lidí: 

1) První skupina – pokud měl někdo u vás v rodině rakovinu, od prarodičů k dětem. V tomto 

případě je lepší prevence. Když někdo z prarodičů nebo rodičů měl rakovinu, obvykle říkáme, 

https://www.youtube.com/watch?v=mBxGLj7EgpE


že může jít o problém v DNA, a může se objevit i u dětí. Existují i testy DNA, a pokud se toto 

riziko objeví, je dobré udělat prevenci a zachytit to ještě před onemocněním. Pokud měly 
v rodině rakovinu děti, také je nutná prevence. Protože v rodině existuje nějaký důvod, který 

možná není dědičností ale třeba prostředím, okolím. Děti mohou být oslabené, a pokud je 
v rodině vliv něčeho jako radiace, jídlo, nějaké chemikálie, když onemocní děti, je třeba tomu 
rodiče věnovali pozornost 

2) Pokud nějaký váš blízký kolega nebo přátelé, s nimiž se často setkáváte, onemocněli, měli 
byste se také věnovat prevenci, protože se možná nacházíte ve stejných podmínkách. Takže, 
proč to říkám – pracujete třeba ve stejné továrně a váš blízký kolega má například rakovinu 

plic. Pak je třeba, abyste zkontrolovali podmínky, možná je ve vašem prostředí špatný 
vzduch, nejen kouř, ale třeba nějaké chemické látky ve vzduchu. V tomto případě může dost 

pomoci už jen třeba maska. 
3) Toto je také časté, říkalo mi o tom hodně pacientů – zdálo se jim o tom a ve snu jasně viděli, 

že mají rakovinu. I to je určitý druh informace – když se vám zdálo, že máte rakovinu, je to 
signál, že byste se měli věnovat prevenci. 

4) Za mých 30 let praxe někteří lidé také prošli víc nemocnic, nechali si udělat udělali testy, 
krevní, DNA, CT, a žádná rakovina se nenašla, ale oni mají pořád obavu, pocit, že rakovinu 
mají. Proč musíte v tomto případě dělat prevenci – protože může jít o to, že na informační 
úrovni jste už nějakou rakovinnou informací ovlivněni. Může jít o to, že jste ovlivněni jinými 
lidmi, kteří rakovinu měli, nebo vás varuje váš vlastní systém, shen (duch), že je třeba něco 
dělat, abyste rakovinu nedostali. 

Ale v životě, hlavně muži, když se objeví nějaké signály, tak je ignorují. Proto mnoho lidí, když 
pak měli symptomy a zašli k lékaři, ten jim pak oznámil, že mají čtvrtý stupeň, poslední 
stádium. To je rozhodně velmi špatné. Musíme svým pocitům, i své intuici věnovat 
pozornost. A pak se věnovat prevenci. 

5) Také jsem se setkal s několika lidmi, ne tak málo, bylo jich docela hodně, kteří prostě 
pochybují, že mají rakovinu. I když také dostanou diagnózu, v různé podobě (DNA, krevní test 
atd.), přesto žádný parametr neukazuje, že rakovinu mají, tak pochybují. V tomto případě je 
to také na informační úrovni – měli byste něco udělat, abyste se (svůj systém) takovéto 
informace zbavili. 

 

Bojíme se rakoviny, nechceme se o ní ani zmiňovat, mluvit o ní, ale to neznamená, že k nám nepřijde. 
Takže se s touto otázkou musíme vypořádat a opravdu udělat něco v zájmu prevence, aby k tomu 

nedošlo. Proto je pro tyto skupiny lidí mnohem lepší se prevenci věnovat. 

Jak je tedy možné onkologickému onemocnění zabránit? I světová zdravotnická organizace nám dává 

doporučení, co nedělat. Jak víme, u rakoviny plic je jednou z příčin kouření. Nejen aktivní kouření, ale 
i pasivní kouření a špatné ovzduší jsou také příčinou. Tam je prevence snadnější. Také víme, že 
některé chemické látky z některých ořechů, ovoce, rýže, atd. mohou vést k rakovině. Je lepší jídlo 

nejdříve zkontrolovat, a pokud se už kazí, nesmí se jíst.  

Příčin může být mnoho a všech se asi zbavit nemůžeme, jako například radiace. Jak víme, radiace je 
všude – máme ji doma, v práci, všude. Všude, když používáme telefon a různá zařízení, může to 



působit problémy, ale ne viditelné. Obzvláště některé druhy radiace – například ze sluníčka, vede 
k rakovině kůže. Také jaderná radiace vede k silným otravám, z určitých zařízení. 

Je velmi těžké se příčiny zbavit. A existuje i mnoho jiných důvodů. Radiace se dá těžko zbavit, tak co 

můžeme dělat? Co s touto situací dělat? Někdy nemáme jak se úplně zbavit příčiny – například také 

naše emoce mohou být někdy silně rozbouřené, nedá se odhadnout dopad – jak víme, těžké emoční 
trauma nás může silně rozrušit a může přivést k rakovině. Nikdo nemůže tvrdit, že má stále dobré 
emoce – v životě se průběžně vyskytují různé potíže. Co se dá v tom případě dělat?  

A také víme, že pokud je energie v nepořádku, také může vést k potížím a k rakovině. Ohledně tohoto 
vlivu – energie může obecně být nejhorší. Protože to není jako emoce – víme, že špatné emoce 
působí potíže. Energie – i když ji přesně necítíme nebo si ji neuvědomujeme – má vliv. Takže nemáme 
jak příčině z tohoto směru zabránit. Co tedy můžeme udělat? Vede nás to k zamyšlení nad tím, že 
pokud nemáme jak zabránit důvodům. Když už máme nějaké signály, můžeme na této úrovni, než to 
začne být špatné, udělat nějakou prevenci, zbavit se toho? 

Nebo řekněme předtím, než dostaneme fyzickou diagnózu a horší symptomy – můžeme zjistit, že už 
existují symptomy na energetické úrovni. Nebo ještě předtím, ne než se změní fyzické tělo, můžeme 
se nějak zbavit emočního traumatu, aby nezpůsobilo potíže na fyzické úrovni. Naše mysl, která 

souvisí s emocemi, vědomím, psychologií, má velký vliv na náš fyzický stav. Jaká mysl může vytvářet 
fyzické problémy. Co to vůbec je mysl? 

Je těžké na to odpovědět. Když se podíváme z hlediska obrazu, i mysl je obraz. A tento obraz mysli, 

v Číně a Japonsku se to zkoumá přes 40 let, určitou kamerou je možné mysl vyfotit. Mysl se na něco 
soustředí, a kamera udělá obrázek. Ten obrázek ukazuje mysl jako určité světlo. 

Například se nad něčím zamyslíte, a pak kamera ukáže, že je to prostě světlo. Nad něčím se silně 
zamyslíte, a světlo je pak velmi viditelné. To světlo není sluneční, není to viditelné světlo. Kamera je 

v uzavřeném prostoru. Toto světlo může procházet hmotou. Když máte silnou koncentraci, 
soustředění, obraz je přesný.  

Po více než třiceti letech výzkumu zjišťujeme, že ještě než lidé dostanou rakovinu fyzicky, změní se 
energie. Pokud můžeme z úrovně energie tento proces prostě zastavit, tak se fyzické tělo nezmění a 
nevyvine se u něj rakovina. Víme, obzvláště pacienti s rakovinou, mnoho z nich ještě předtím, než 
dostali diagnózu rakoviny, ne všichni ale mnozí, měli jeden symptom – byli stále unavení. Bez energie. 

A také, když diagnostikujeme pacienta, který už má rakovinu, nejenže má energii nízkou, ale 

chladnou – v těle a v různých orgánech je chladná energie. Ještě předtím, než se objeví nádor, než se 
buňky změní, už je silně změněná energie. Nejenže se cítíte unavení, a v těle je chlad, ale z hlediska 

obrazu pacienti s rakovinou mají vždy špatný obraz. 

 Tato špatná energie, můžeme ji najít i před fyzicky diagnostikovanou rakovinou, už existuje tato 
změna energie. Když už se nádor najde, také je tu změna energie. A také po léčbě, dokonce, i když je 
lékařská diagnóza už v pořádku, může ještě přetrvávat energetická změna. Víme, že je spousta 

pacientů s rakovinou, kteří po léčení vypadají v pořádku, ale po roce nebo po pár letech se rakovina 
objeví znovu. I když byl nádor chirurgicky odstraněn, objeví se stejná rakovina v jiném orgánu. Proč 
může rakovina metastázovat? Z jedné strany se dá říct, že se prostě neodstranil celý nádor. Ale i když 
se stoprocentně odstraní celý nádor, můžou se i dobré buňky zase změnit v rakovinné. Pokud tam už 



není daný orgán, v jiné části těla se ze zdravých buněk mohou stát rakovinné. Na jednu stranu 
říkáme, že máme nízkou imunitu, která nezvládne bojovat s rakovinnými buňkami. S touto 

představou můžeme říct, že se změnila energie, je málo energie, konkrétně jangové, a to může být 

důvodem toho, proč se normální buňky mění na rakovinné. 

Nedostatek energie – pacienti s rakovinou se pořád cítí unaveni. Chladná energie – pacient cítí chlad, 

rukou cítíte studené ruce, nohy, uvnitř, v orgánech. Takže to opět může být symptom nebo projev 
přítomnosti rakoviny. Také, na základě své 30-leté zkušenosti vím, že na úrovni energie, po léčení 
tento obraz zmizí. A i pokud tam ještě část nádoru fyzicky zbude, rakovina se nerozvine. Některé 
druhy rakoviny se mohou úplně vstřebat a z těla zmizet, jiné mohou v nějaké části světa zůstat klidně 
celý život. 

Takže pokud CT představuje standardní ukazatel toho, že není žádná rakovina, může takovýmto 
způsobem docházet často k léčbě, která není třeba. 

Z hlediska energie tedy víme, že předtím, než se fyzicky objeví rakovina, během léčení a po léčení 
může existovat tato porucha energie. Takže co jsou tyto energetické poruchy? 

Únava znamená, že je málo energie, ale co přesně je energie, ta není vidět. Chlad znamená chladnou 

energii, ale co je její příčinou? Léčení obrazy se snaží porozumět do hloubky z úrovně obrazu. Když se 
podíváme na pacienta s rakovinou, u mnoha z nich vidíme nesprávný obraz, cítíme nesprávnou 

energii.  

Nebo říkáme, energie je jako pole, elektromagnetické pole. Qi je také pole. Můžeme mu říkat bio-

magnetické pole, ale přesně se to říct nedá. Co přesně je pole qi? Co můžeme prozkoumat s pomocí 

obrazu? 

Podívejme se na jeden obrázek. Vidíte ten obrázek? Tohle je z univerzity, laboratoře, která zkoumala 
torzní pole. Tady je datum. Někdy zhruba před 28 lety. V té laboratoři se tehdy podrobně na vysoké 
úrovni zkoumalo torzní pole. Měli tam generátor torzních polí. Tehdy jsem ještě nevěděl, co je torzní 
pole, tak jsem se jen díval třetím okem a kreslil, jak toto pole vypadá. S různým napětím, parametry 

generátory vytvářely různé tvary, mohly to být i stejné tvary ale odlišné velikosti a tak, byly podobné. 

Tyto všechny tvary rotovaly. To je běžné, tehdy jsem tomu nevěnoval pozornost. Toto torzní pole 

může nějakým způsobem měnit pole člověka. A někdy také torzní pole působí to – jako u tohoto 

parametru – že jedna část je bílá energie a jedna černá energie. Od nízkých voltů do vyšších, tady je 

100 voltů. Tady není černá vůbec, až tady ano. Tak jsem si říkal, pozor, objevila se černá energie. Jak 
víme, jakékoli pole, když je příliš silné, magnetické, elektrické i jiné, pokud je silné, může tělu škodit. 
Tohle je 100 voltů, to už může lidem ublížit. Když to v této laboratoři zkoumali, měli s tím profesoři 
zkušenosti, že už to škodí. 

V našem těle zjišťujeme, že pacienti s rakovinou mají v těle něco špatně s polem qi. Ukazuje nám na 

to únava, chladná energie, ale pole je špatné. Tato rotace je obecně všude – atomy, elektrony rotují, 

Země, vesmír, oceán, všude je vidět rotace. Pokud je tato rotace nesprávná, ubližuje dalším formám 

života. Mělo by jít o vyváženou rotaci. Je-li rovnováha narušena, působí to problémy. 

Takže tady zjišťujeme, že pacienti s rakovinou, ještě předtím, než mají fyzickou diagnózu, během 
léčení a poté, pokud u nich existuje takovéto pole, nesprávné, tak může vést k nějakým změnám 
v našem těle. Jedním velkým problémem je to, že způsobí, že se začnou měnit buňky, formy života, 



v mikroprostředí. A také, pokud cvičíme s qi, změníme jejich qi, vrátíme toto pole k normálu, 

nepovede to k tomu, že by se normální buňky měnily v rakovinné. Je mnoho příčin, různé důvody, 
které mohou vést ke změně energetického pole. Nemáme jak zabránit špatným emocím, radiaci, 
špatnému jídlu. Ale když se pak začne měnit energie, můžeme z této stránky energii zase dát do 

pořádku a rakovině zabránit. 

Takže tady při léčení obrazy, jedním způsobem je pracovat z této energetické úrovně a zabránit tělu, 
aby se buňky měnily na rakovinné. 

Další otázkou samozřejmě je, jak svou energii změníme, jak svému tělu zabráníme před vznikem 
rakoviny. Na základě výzkumu torzních polí víme, že můžeme použít pole qi, abychom energii změnili. 
Víme, že použitím medikace, hmotných věcí, se pole mění těžko. Hodně se to teď zkoumá, například 
v Taiwanu na univerzitě, mnoho profesorů přichází na to, že torzní pole a pole qi jsou hodně podobná 

– ne stejná, ale velmi podobná.  

V Číně je také významný profesor, který torzní pole zkoumá už přes 40 let. Má na univerzitě 
laboratoř. Loni jsem ho vyhledal a spojil se s ním. Je mu přes 80 let. Má velmi široké znalosti v této 

oblasti. Před třemi měsíci mě požádal o pomoc, protože jeho žena měla rakovinu plic. Před třemi lety 
jeho ženě byla diagnostikována rakovina plic, která zasáhla jednu stranu plic, a ta byla odoperována. 

Po třech letech se vrátily metastázy, a tentokrát už neměla sílu na chemoterapii, protože její tělo bylo 
slabé, a už rozhodně nebylo možné znovu provést operaci. V této situaci se ke mně profesor obrátil o 
pomoc. 

Řekl jsem mu, víte, profesore, že na základě mého výzkumu rakovina znamená poruchu z hlediska 

pole, torzního pole, pole qi, a je třeba, abychom ho vrátili do normálu, Tak jsme začali používat obraz, 
meditovat, praktikovat, abychom změnili obraz, pole qi, torzní pole. Uběhly tři měsíce, paní se 

udělalo mnohem lépe, začala být aktivní, už neměla žádné symptomy nemoci. Máme všechna její 

data, protože léčení s videem bylo zaznamenáno, postup, jaké symptomy, který den se zlepšily, kdy 

měla lékařské testy atd. To jsme vyzkoumali – jak můžeme použít obraz a pole qi pro prevenci. 

Mnozí z vás už cvičí ZY qi gong. Malý nebeský okruh je dobré cvičení pro navrácení pole do normálu. 

Tak můžete trénovat Malý nebeský okruh, máme toto cvičení už na prvním stupni. 

Příští sobotu uděláme druhou část, budeme mluvit dál o tom, co je třeba dělat, protože znalosti 
v této oblasti běžně nejsou k dispozici. 

To je pro dnešek všechno, přeji hezký víkend. Na slyšenou. 

 


