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S C|emensem Kubym, muŽem
mnoha proíesí, spisovaleIem,
režisérem a v současné době
asi nejznámějším evrops|cým
představileIem |éčby změnou
přístupu nemocného ke své
duši, jsme se poprvé setka|i

v dubnovém čísle
REGENERAcE. Jeho názory

a dramatichý příběh až
zázračného uzdravení

z příčného ochrnutí vwo|a|
značný oh|as. Nyní budeme

-: 
'''': mimořádně

pruemnym synovcem
Wernera Heisenberga,

nosilele Nobelovy ceny za
fuziku, pokračovat v pulování

Na cesÍě do sousední
dimenze, což je laké název
jeho knižního bestseIleru'
Tentokrát se vypravíme za

Neus|á|e .důlatňui€t€, ž€ považUiele ta
Óybné, kdYž se |idé obr.(eiÍ na ro'né au.
lo]ity. mimo iiné i na vá'' kvo|i wřel€ní
tdravotní(h potÍ'Í.

Ten|o irend je pod|e mě dán nemo(enshým
systémem. Jsme |otiž zvYk|í svalova| odpo-
vědnosl za 5vé onemo(nění na druhé. Přitom
na otázku' co ie v životě nejdůležifější. odpo-
vÍdá přes 80 pro(eni |idí' že zdraví. A|e zdraví
zároveň představuje ob|as|, v níž 5e Chováme
neiméně kompetentně. Není to úděsné. že
5lematikou. k|erá je pro ná5 nejdŮ|ežilější' na-
k|ádáme lak nesvéDrávně? Při sebemenší(h
Políží(h h|edáme v lékárnič(e. Co (hýrého
pro ná5 Íarma(euli vytvoři|i. Nebo navšiíVíme
|éči|e|e' |ékaře či terapeuta'

Protaruicte t€ri, že vÍ]a v něiaké v€hi.
ku|um - jak řÍkáte - napřík|ad bonbon'
može mÍt 'telný Úč|nek i.ko |ab|ďa p]oti
bo|eíi. To te týká snad ien drcbný(h pro.
b|émů?

A|€ (o vá5 vede. vÍra urťUje vše(hno' Když
věříme (hemoteraPii, máme ve|i(e dobrou
naději' že nám pomůže. obrá(eně |o fUngUie
Úp|ně s|ejně: když nevěříme nějakému |ékU,
spo|ykáme ho kvania, a|e nezapl]sobí' Načež
|élGř kons|a|Uie, že isem rezis|€n|ní. Náš mo.
zek je zkrátka lakio naprogramován.

Když přisuzujeme Úťinek pla(ebu, odpoví.
dajÍCÍ efek| se dostaví. Je to stejné iako V kině,
ačko|i |idé dobře vědí, že dění na p|á|ně neni
skutečné, VzrUšUje 'e nebo potrápÍ' Zkrátka 5i
kupují i|Uzi, ať v podobě |ís|ku do kina, nebo
praceDa.

ti|my pře(e diváky dolíma,í | pro|o, že
v ni(h obiewiÍ pařa|e|y s v|a'lním živo.
lem.

samozře'mě. Přesně |oléž se a|e děie i U ia.
mana. když proh|ásí| 'Koukám. ž€ máte vřed'
tak ho hned odíranÍm'.. Načež zaPá|í by|iny

a začne bubnovat. Kdvž to vidi |zv' seriózní
novinář' proh|ásí| ''To Vše(hno je ale jenom
trik.'' Na to zareaguji| ..No a?'' Když na |o vě.
řím a považUj| činnosl šamana za poziiivní
Deďorman(i. mohu tvrdi|, že |o Udě|aI dobře'
zapůsobi|o to na mě. Vřed je pryč a je mi za-
se h€j.

skepsíVšak mŮžeme vše(hno Pokazit' Ješ|ě
jednou UVedU přík|ad kina: posadím 5e ved|e
a pošePtám vám. na jaký(h |ricí(h ,e íi|m zalo-
žen. Ási bys|e 5e neudrže|i a řek|i| ,,Pos|yšte,
ten Íi|m si ch(i W(hulnat, tak mi to nekaž|e!''
Když připustÍme. že ie možný zázrak' nastar|U.
je 5e Pro(es spontánního Uzdravení' Když 5e
a|e na Celou vě( dMme skepti(ky, promešká-
me možnost' aby 5e v mozku VYlvoři|y synapse'
které skulečně Wsí|aií jiné 5i9ná|y'

zÁzRAK JE MoŽNÝ

zkrálka usi|uiete o změnu myš|cní. Na-
vrhuie|e, abyóom Prob|ém iiž nepovažo.
vali za prob|ém. nýbrž ta Projekt. Týká se
io ienom tdraví!

Týká 5e to vše(h ob|astí' Nejsme fixovanÍ
pouze na |ě|esné aspekty, ačko|i ty samozřej-
mě po(iíUjeme nejvÍ(. Když nejsme s(hopní
naiít přijatelné byd|ení' Wřešit íinanční pro.
b|émy či konflik| s potomky' i lo mÚžeme po.
imoui jako noui proieh. DUše ví mo( dobře,
Co nás tÍápí VÍ, proť 5i nedokážeme Udělal
pořádek v živoiě a jaký vzore( za |ím vězí
Když 5i ho Uvědomím€' můžeme také něCo
změnit.

Aby(hom Ji v.orc( uvědomi|i' k tomu
Př€<€ potřebuieme Pomot odborníka.

ovšem. a|e pomo( odbornÍka j€ v podía.
tě jen pomo(Í ke svépomo(i. Když chceme
hrá| na klavír' nenaUčíme se lo lím, že budeme
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<ivět na Učile|e' jak hraje' Učite| má za Úko| říCl|
,,He|e' ty to dokážeš' Koukej (Vičil '..MUsí nás
moiivovat, aby(hom 5e vnilřně Ukázni|i a začali
rozvÚel vlastní schopnoýi' To za ná5 ani žádný
|éčileI neudělá' 5|oužípouze k tomu' aby posí|i|
naši víru V samo|éčebné 5í|y' Nesmí furdil:
,'Uzdravím |ě''' To by nás ne(haI v par.v.tě'

zaslávále náror, že čím dra'tič|ěii se ne-
mo( vwíjí. tim radiká|ně,i mu'íme změnil
živo|ní 'ty|. Co když naPřík|ad po úratu
nás|eduie lak obrovs|Cý šok, že č|ověku
<hYbí odvaha ke !měně, nebo vůb€( ne.
Pozná, že ie zaPolřebi ně(o rměnit?

Pro VětšinU Iidí 2řejmě p|alí' že neuslá|e
h|edají Wsvěllení na materiá|ní ÚÍovni' a tak
tvrdí| ' 'DoslaIjsem se do trab|ů' protože moje
buňky Už neprodukují inzu|in nebo prolože
mám v nepořádku krevnÍ obraz-' ' Často vědí
víc než |ékař' 5Urfují po inlernetu' zjisií, že
V Americe zrovna Winu|i no\^/ |ék' a na len
si (hlějí počkat. Vynakládají neuvěřileInou
energii ' aby 5i na materiální Úrovni Wtvoři|i
dokona|é zdůVodnění svého slavu.

Logicky namítnete: ''Zkusle se na lo podíval
jinak. Každý jev má Pře(e dvě strán|(y' male.
riá|nía dUChovní. Do'Ud,ste podrobně zkoU.
ma|i tU materiá|ní' Prolo se ted.podíVejle na
tU dUChoVní'' odPověd'zní] ' 'No jo' vždl už
isem bY| U psy(ho|oga' tak je 10 V PořádkU'' '
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Psy(ho|09 se a|e pokouší analyti(kými me.
lodami řešiI konÍlikty jenom na Úrovn| běiné
ho vědomi. Avšak mozek, když jeho bio|ogi('
ká frekvence pok]esne na 14 Hz. přesune
aktivi|U z |evé do pravé hemisféry' iedy Z ro-
zUmU na inlui(i. V inluii ivní, dUševní ob|a5li
j5me osvoboz€níod proýoroB'(h a ča5o\4'(h
omezení. Po lě(hto intuilivní(h ko|ejí(h se do-
sianeme ke koníl|k|ům ry(hIej|' To 5amolřej.
mě VYžadUje.sebekázeň a námahU. Aby(hom
5e ponořiIi do medi|a||vniho ýavu' musime 5i
nají| čas přes den nebo v noci' KaŽdému do-
poručUji no(' proiože lehdy je mozek již nala-
děn na nižšíÍÍekven(i' tedy Pod hrani(í7 Hz'

V |om|o '|avu l7e nejen med|toval. nýbíž
take UVažoVa|' To znamena' že se TUsíme při.
pravi|, mit U poíe|e papiÍ a lUžkU' aby(hom 'i
zapsa|i aso(ia(e t.ýkají(í 5e nemo(i' kleré 5e
začnou Vynořovat z podvědomí' K tomu patří
laké vztek' dlouho po||ačované obsahY vědo-
mía podobně. Vše(hno má (o do činění 5 |ás-
koU - z|íá|a' nenaplněna očekávánI a|d' Když
(ivše(hno peř||Vě ?apišeme' bUdeme 5(hopni
VyřešiI vztaho\^i konflikt. '|e Úp|ně jedno. zda
dolyčny dosud žUe' nebo J|ž zemře|' nebol ni.
kdy nenípozdě' V okamžiku' kdy se nám len.
|o konn|k| Podaií pokojně vyieii| ' zmi7| i pi|
s|Ušný symptom nemo(i. To nám dá za
pravdu' že jsme na spráVné ceslě'

clcm.n' KuBY (*1947) je německý
reži'ér. aulor |ilera|ury faktu a spo|u-
lak|adate| něme(ké slrany zelený(h.
Herou po PrvníCh ÚsPěšný(h vo|báCh
v roce l980 zk|amaně oDusti|. V |e|ech
1983-1989 vyučova| na FiImové vyso.
ké ško|e v Mnichově.

Jeho prmí fi|m |.ehr|inge (Uťňové)
získa| v ro(e 1972 první <enu na Mezi-
národním íes|iva|U krátkýrh Íi|mú
V oberhausenu. V Ío(e 1983 na|oči|
prunÍ (e|ovďernÍ dokumen|árnÍ snímek
Schnappschuss (Momentka) s Pinou
Baus(h a AÍianne Mnouchkine. Nás|e-
dova|a buddhistická |ri|ogie: Das Al|e [a-
dakh (starý ladakh), íi|m oceněný Spor
kovou íi|movou cenou. Hený během
prvn|ho roku vidělo 2m 0m diváků, n.
be| - W'edeBland des Geííes rnbeÍ -
přežití ducha) a uving Buddha, die wah-
Ie G*óichÍe (|.iving Buddha, opnvdo.
ý přÍběh), za k|eý v roce 1994 obdrže|
Bavorskou Íi|movou (enu.

Na buddhis|ickou |ri|ogii naváza|
da|šÍmi íi|my: Dahi Lama: Frieden des
Geistes (Dalajlama: pokoj lí/.:ýf,li), Die
No| der Frauen libe|s (8Ída tibe|skýÓ
žen). Der Dreh zu Living Buddha
(o natáčení Living Buddhy) a lodas -
am Rande des Paradieses (|odové - na
okraii ráie)' za k|erý v ro(e 199ó získa|
na ti|movém fes|ivalu v Mnichově
oceněnÍ One Future Preis udělované
InlerÍiIm akademií.

od roku 1998 produkorral fi|m UnÍer-
WegJ in die náChsÍe Dmension (Na cesÍě
do Íf,lsední dimenz ' Heý mě| před.
premiéru v roce 2m1 a ná'|edně se ía|
pravděpodobně nejnavšlěvovaněiším
německ'ým dokumenlárním íi|mem po
ro<e 1945. V roce 200l natoči| Dro ho.
landskou lelevizidokumenl Das leben isl
o.ne l|lusion (Život,? iluze). ienž Ukazuie
sowis|osli mezi buddhismem a ýkumy
moŽku. V současné době PraCUie na Íi|-
mwém projek|u o du(hovnÍm léčení.

Je au|orem knižniho bes|se||eru Un|er.
u/egs in díe náChJte Dmension - Meine
Reise zu Heilem und Schamanen (českt6
Na ceslě do sousednídinenze - Moie pu.
lování za Eěteli a šamany, viz wt/t'w.€mr
nenf.(2) a knihy Heilung das Wunder in
uns - s€lbs'heilungProzesJe enlde(ken
(Léče - azrak v nás, odkrýlÍ *beléčr
vých procesú; česky vyjde na kon(i |eloš-
nÍho roku).

Před |řemi roky za|oži| se svou ženou
fulrid Evropskou akademii pro sebe|é-
čebné procesy (sHP). zi|e s rodinou
v Mnichově a inlenzivně se věnuie
přednáškové a osvě|ové činnosti spo-
jené 5 a||ernalivním |éčenÍm.
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v sowis|oďi s vámi PÍosapvanou ne.
whnule|noslí tásadní tměny života naPřÍ.
k|ad Po nehodě '€ nabízÍ olátka, zda se lo
lýká opÍavdu každého?

Na|oči| jsem něko|ik se| hodin o Uzdravo.
vání Po (elém svělě a musím znovu důrazně
zopakovat. že Úspěšné UzdravenÍ bez změny
živoiního sty|U neexlsluje. tidé ovšem rádi vo.
|íiinou Cesiu| ' 'Jdi k tomU nebo onomU |éčile.
Ii' on na tebe po|ožírUkU a bo|esii, které |ě tak
dlouho sužUji zmizí'..

..co 5e slalo, kdyŽ na vás po|oži| ruku?., za-
jÍmám se a dozvím se n€jrůzně|ší věci. NapřÍ.
k|ad že pak pů| hodiny P|aka|' Když 5e zep|ám
na dÚvod, odpoví: '.Já nevím, bý jsem |ak do-
jah/'.. Aha! To Už zní zajÍmavě' P|áč ie Určitý
druh řešenÍ' Jest|iže se Wp|ávám dal. z|is|ím,
že dotyčný |řeba da| okamžiiou \^ýpověď
V práCi',,Nemě|o |oh|e vše(hno ně(o spo|eč-
ného s UzdlavenÍm?,, namílám'

le zkrátka potřeba vidět souvis|osti' Kdyby
se č|ověk nezměni|' bo|€st 5e Určitě brzy obie.
ví znovu' Kvr]|i zásadním změnám k tomu Už
a|e nemá Žádný dŮVod.

D|ALoG s BUŇKAM|

ve 'vé knite Na (eíě do 'ou'edn' di.
m€nre PÍšele o Íothovoru t buňkam|. Mú-
žďe nám to přib|Íž|t?

Buňky jsou živé býo5|i a žádná (hemi(ká
labora|oř. Proto s nimi musíme m|Uvit Úplně
s|ejně jako 5 kočkou nebo psem' JsoU lo by-
losti jako mY vši(hni' '|sme slož€ni ze čtyř n€.
bo pěli mi|iard buněk' kieré s€ n€Ustá|e ob.
novují. Věd(i řftají, že žádná nežije dé|e než
sedm |e|. Ío znamená. že každý(h sedm |et se
Úp|ně obrodíme.

co se stane. když buňkám řekneme již Prv.
níden jeji(h živo|a| ' 'Jíe (hroniCkY nemo(né,
dostanele |ék' prolože |5|e na lom siejně jako
vaši rodiče... Tyto bytos|i pÍollě naprogramu-
jeme přesně na tenlo stav' Pak se a|e nesml
me divil, že nemo( pokračUje. Přitom v kte.
rémko|iv okamžiku ie moŽný obrat, a |o když
Vytvoříme jiný program.

VašÍm h|avnÍm ž|volním přánÍm tř€imě
ie' aby |idé pňja|i p|nou todPov&nos| a
svoie td]aví.

]islě' nebof samo|éčba je jedna z mnoha
dovednoslí, s nimiž se rodí. Přál bych si. aby
by|i s(hopni 'ami se Uzdravi|, aby pozna|i, že
jsou du(hovní býosti' k|eré kvů|i tě|esnému
a duševnímu zdraví nemuseií b\iÍ na nikom Zá-
vis|é' Nemoc není žádné prok|€tÍ, nýbrž by-
chom ji mě|i pova'ovai za dar. kteÚ ná5 mo.
|ivuje, aby(hom 5e sta|i opravdo\^ými ||dm|'

Každá bo|eý' každá nemo(, každy Úraz sig-
na|izuje, (o mUsíme změni| ve způsobu živo.
la. aby(hom by|i opět zdravi Vědomí 5e roz.
v|iÍ Úměrně s lím, jak rozkýáme příběh' jenž
vězí v každé bo|esii nebo fakloíU vwo|ávaji
(ím nemo(. VýzVa nemo(i nespočíVá v lom,

že propadneme jejím přÍznakům' nýbrž že ji
poznáme jako způsob VYjádření nebo projev
dUš€ '

skvě|é na kon(ep|U v|asiní zodpovědnosl|
ie, že nemuíme čekal' až se změnÍ společ.
nos|' DříV jsem si mys|e|' že pokud 5e (h(eme
osvobodil' musíme nejprve změnit společ.
nos|. Pos|éze mi doš|o, že lo vŮbe( není nut-
né. MŮžeme s tím začllsami a leď hned. Mů.
žeme si |o každý den dokazoval tím' že svoje
duševní rozpo|ožení Pozorujeme lak přesně'
že se již bo|e5tivé tě|esné příznaky Vůbe( ne-
obieVí.

Takie 'ymplomy n€mo(i maií pod|e vát
dů|ežitou fUnkd?

Podrobným rozborem vz|ahU dUCha
a hmoty 5e zab'ývám ve s\r'ý(h knihá(h. zde 5e
|edy spokojíme s obrazem duše, k|erá Usi|Uje
o Vnilřní mír a harmonii, zatímco my iíházíme
k|a(ky pod nohy; čím dá| drsnějšími prostřed.
ky se ji snažíme Upozornil na 5vé po|řeby. Po-
kud dosavadnídrobné Drob|émv nes|ačík |o-
mU, abY nás pouči|y' že musíme óování
změnil, PřijdoU ješlě vélší a promění 5e
v opravdové pro|evy, které medi(ína nazývá
nemo(emi.

Jiné ku|lury jako je napřÍk|ad libetská, ne.
(hápou nemo(i v našem smys|U a ani pro né
nemaií naše běžné pojmy' Pro|ože jim první
rymptomy oh|ásí' (o nenÍ energeti(ky v rov.
nováze. Tyto ku|lury prolo mají k opravdové
|éčbě mnohem b|íŽ než ápadní medi(ína, he.
Íá pouze bojuje s příznaky, a|e ne|éčí. Je nU|.
né si Uvědomit. že Mo proiew isou pouze
Ukaza|e|é konÍliktŮ' kieré je potřeba Vyřešit.
Když je ods|raníme' zkatíme orienla(i a new-
řešené konílikly nenajdeme. Dokud je a|€ ne-
Wřešíme' budou se políže objevova| znovu
a 2novu' NeWřeší i€ ani smrt' protože duše
není na tě|o vázaná' co jsme neobjasni|i
V lomto životě' zopakuje se v tom přÍšlím'

Pravda, i Pak si múž€me nam|ouval' že trá.
peníj€ jednoduššínež UčenÍ a sunou| konÍ|ikl
dá| Před sebou. Nebo si počkáme na WkoU-
penI k|eIé ale křeý'anská es(ha|o|o!ie s||buje
Už dva |i5í(e |el' zodDovědnos| za v|as|níš|ě}
tÍje ně(o ÚP|ně jiného. TU si musíme osvojit'
(oŽ znamená' že o 5ymp|omech přemýš|íme
a nepotíráme je. nebol Ukazuií, (o máme dě-
|al. abv(hom dosáhIi mírU a harmonie'

Kdyby(hom neirpě|i bo|estmi. neměli by.
(hom žádný dŮvod 5e změnit. aby(hom se
sia|i šfastnějšími' Všeóno by zůsta|o lak, jak
je' Proč by 5e mě|o změnil něCo, (o je v po-
řádkui Bo|eí a UhpenÍ exislují ledy prolo'
aby(hom nap|nili své živolní pos|ání. Někfeři
5i naoPak myíí. že UlÍpení a bo|es| zabraňUje
1olo živolní pos|ání nap|nii. Tenio my|ný názor
panuie ien tak dlouho, dokud se na nemo( di
váme symp|omati(ky a niko|i kauzá|ně.

Akademi(ká medi(ína se Věnuje výhradně
příznakům, zalím(o jemnějšÍ melody zohled-
ňUjípsy(hické přÍčiny _ du<hovnr |éčba se za.
jímá ýhradně o učení' k|€Íé předk|ádá Určiiý

R O Z H O V O R  R E G E N E R A C E

symp|om. Aby(hom |oto poučení pozna|i,
k tomu nepotřebujeme žádné |éky' žádné
opera(e, žádné předáVání energie _ k lomu
je nezby|ná uýhradně bdě|á pozornos|. Jakmi
|e víme, proč máme konkrétní problém' zna.
mená to, ž€ si Uvédomíme. (o ná5 Ch(e na-
Učit. Po|om s|ačí, kdyŽ 5e budeme řídit tÍmio
poselslvím a VyvodÍme dúíedý. Tehdy symp.
tom sp|nÍ svůj Úť€| a zmizí'

MOU DROST DUSE

Jakou me{odo UžÍ!áte' abF|je rodiši|'
kdy se h|ásí ke s|ovu duše a kdy ego?

Existuie ví(e metod' které v běžném životě
pomáhajÍnaváza| konlakl 5 dUšÍa zÍskat infor
ma(e, kieré má Připravené. '|e |o Především
|zV. Drá(e s V|nami a|fa. stav a|ía ie Cesla k 5e.
beuzdravení ]ak již jsem se zmÍni|, jakmi|e ak-
|ivila mozku klesne Dod 14 Hz. běžné vědomí
5e stáhne a o(ilneme se Ve slavu a|fa. Aby-
Chom ho dosáhIi. nemusíme s€ ni( Uťit' n€boí
dvakrát denně' krát(e Dřed usnulím a krá|ce
po probuzení se frekven(e mozku již pohy-
buje mezi 7 a 14 Hz; v průběhu dne pak
vystoupína 18 až 25 Hz. Vyššífrekvence pře.
V|ádajív levé hemisíéře. kde ie 5íd|o rozumo-
v'ý(h s(hopností' zalím(o ty nižšíjsou v pravé
hemisféře' Cenku |nlui(e' To znamená. že
V po|ospánku se aklivila mozku přesouvá
z |evé do pravé hemisféM od roZUmU k in.
tui(i. Právě |U|o ob|as| Wužíváme, abv(hom
načerpali moudros| duše' jež se Projevuje
v intui(i.

Ak|ivnÍ íav a|Ía znamená získávat iníorma.
(e rozpomínáním' DoporučUji zapisoval 5i in-
forma(e. k|eré prodUkuje mozek na léio
energe|i(ky nízké Úrovni. Přiiom v|]be( nejde
o lo, abyóom je zfoÍmu|ova|i podle pravidel
denního vědomí, nýbrž z(e|a bez zábran pÍo-
PŮičUjeme s|ova lomu. Co v}6lupuie na po-
vr(h. Tak vzniká vnitřní dia|og s dUší ktený
přesně za(hylíme na papír. Kri|ériem Pravdy
mohou být třeba dzy. Kdo 5e rozpláče. len
potkal pravdu - svoii pravdu.

KdyŽ 5e aspoň dvakrát t'ýdně ponoříme do
siavu a|fa a navážeme spojení s dUší, provádí-
me jaký'si druh ..duševni hygieny''. A když ji
provádíme pravidelně, Uvo|níme b|oky, k|eré
vznikajÍ prolo' že duši Ce|é měsíCe' roky. ba
i deseti|etÍ tníZníme lím, ž€ se nemůže rea|i.
zovat' Pokud sDrávně Drovádíme duševníočis.
lU. tedv odžíVáme v nitru U|ožené živo|ní im-
pu|sy, nePo|řebujeme žádné nouzové ÍYzické
symplomy. Práce s v|nami alfa ie praslará me-
|oda h|edání pravdY a je prověřena myš|ením
|idsfua. Každá kU|tUra a náboženství UžíVá
ie(hniky, iim|ž v po|ospánku zkkává in|Ui|ivní
poznalky z pravé hemisÍéry.

Da|ší melodou' k|erá pomáhá duši, aby 5e
ohlašova|a s|ovy' ie '.a|ía-joggjng'', iak lomu
říkám. Fyzi<ká zátěž to|iž s|ouží jako seismo-
graf oh|ašUjí(í nevYřešené prob|émy' Při zýý-

ReGeNeRaCe 9/2m7 | 15



l
)

1
l

R O Z H O V O R  R E G E N  E R A C E

Á,ó€rl Einí€ín

šené námaze Účinky negalivní(h myš|enek
okamži|ě vnímáme iako lě|esné sympiomy'
a obrá(eně' Při ioggin!U zjišťUj €me mnohem
ryCh|eji' Co duše Ch(e: napřík|ad aby(hom ji.
nak smýš|eIi o drUhý(h' Tě|esné plob|émy při
vylrvaIoýním běhU nepřekonávame z\^ýšenoU
íyzi(kou kondí(í' nýbrž dUševní hygienou' 51á-
|e ide jen o to' na (o zaměříme pozornosl. Zá.
|eží Pouze na nás. 'aké myš|enky máme V hla-
vě' Prolo bYchom měli ty špalné odířihnout
hned' iakmi|e se objeví'

Veli(e úťinné j50U ikaždodenní pozil ivní
aíirma(e, neboť\^ýznamně ov|ivňU,í kvaIilu ži.
vo|a' UŽilečná je napřík|ad manira: ''MiIUji
5ám 5ebe' mi|Uji sám sebe' miluji sám sebe ta-
kového, jaký i5em.''

VšeChny Uvedené melody řídíproces sebe'
Uzdravováni' Působí v mozku ,ako Cenzoři'
proto je dŮ|ežilé objevil, které informace Utr-
Penía bo|esl PosiIUjía kleré os|abují.

VIBRACE VEsMÍRU A |.A5|(A

PÚ'obenÍ myš|Gnek na fyti(kou 'lránku
'e mapuie neirůtněišÍmi prortředky' V po-
i|edni době tauia| v|iv autog€nnÍho l1é
ninku, |edY v|iv my'|i na 'lav krve, vždy
před a po ieho zakončení. k|e.ý ie dok|á.
dán naPřík|ad mikloskoPií v tá'linu.

Myš|enky |ze měřit pomo(í EEG' By| vyvi.
nU| přísiroj' ktenl' ie změří až na vzdá|enosi
dvou melrŮ' To znamená. že pro(es myšlení
neprobíhá V niiru izo|ovaně' odděleně od
Universa, nýbrž že myš|enky produkují írek.
ven(i nebo iinak řečeno vibra(i. Myš|eníje tU-
díž dU(hovní činno5i, klerá má materiá|ní\^ý-
ýUp' PodIe přev|ádají(Ího názoru fyzikŮ
a |ékařŮ j5me s|oženi z buněk, buňky z mo|e.
kU| a mo|eku|y u alomů. Jak V|aíně Vypadá
aiom? Tak iako kosmos - obsahuie 99,9 pro-
Cenl takzvaného vakua' Napřík|ad vzdá|enosl
alomového ,ádra od elekironu Je anaI09i(ká
vzdá|enosl 5|Un(e od okraie 5|Uneční soUía-

a , .
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Vy' Mezi tím je naproíá prázdnota' ni( než
vesmÍ' A|e ienom zdán|ivě. nebof moderní
fyzika dokáza|a' že Ve vakUU Pře(e jenom ně.
(o ie - vibra(e vesmíru.

Když |edy mŮžeme v kosmu, kde Údajně
niC není' Změřii írekvenci' steině jako V přÍpa.
dě v|as|ní(h myš|enek, potom lam něCo je.
Můžeme io nazval inleIigen(í, dU(hem,
moudroslí nebo |aké |áskou. V každém přípa-
dě 'e lo védomí' 5 nímŽ rezonujeme' Jenže
my lulo rezonan(i pol|ačUieme a Upínáme se
jen na maleriá|ní íránku býí' Jsme íixováni
na 0.l pro(ent svého bytÍa 99'9 procent po-
míiíme' proiože 5i mys|Íme. že tam ni( neni.
DUše již nemá V mediCÍně (o Poh|edáVal' Však
Einslein na sk|onku živola |itova|, že Vyškrtl
z íyziky pojem éler, prolože pieds|avova| ně-
(o' (o souvise|o 5 dUší' Neňodi| 5e do kar|eli-
ánsko-maleriaIiíj(kého obrazu svěla' a lak
by| nazVán Vakuem'

Pod|e vá' ie tedy (elý v€smÍ' živý?
Ni( neživého neexisluje' VšeChno je |ak či

onak žiVé' Mnozi však lenio poh|ed na svět
neuznávajía poh|iželí na bUňkY .is|ě materia.
lislí(ky jako na Chemi(kou |aboraloř' Proto |ze
pok|ádal za obrovský Úspěch' jsou-|i ro5l|iny
PovaŽovány' i díky badale|ům jako c|eve
Ba(ksler, za žiVé býosli, ' nimiž 5e dá m|UVít'
Talo komunika(e múže jíl mnohem dá|'
V mém ÍiImU o jihoindj(ký(h Tode(h _ náro-
dU ťítajíCím lisí( osob' klený jsem po |éla na-
VštěVoVa| _ sPa|říte, ,ak rozm|ouvají se 5lro-
my, jezerem i kamenY. Každá hora má U nich
dokon(e jmeno a Todové se na ni obra(e,í
o radu v dŮ|ežit'ý<h vě(ech. Když se mŮžeme
taklo spoiil 5e ži\^imi byloslmi, máme ko|em
5ebe neUvéřileIné zdroie moUdro51i.

Právě Mo zdroje nám a|e vysychají přímo
před očíma. Dě|á nám obrovské prob|émy ko.
munikoval s Malkou Zemi. Jakmile jsme s nl
přeslaIi rozmIouvat a začaIi ji považovat pou-
ze za věc urtenou k Wkořis|bvání a na kaž.
dém kroku ji mrzačíme' nemŮžeme se divii'
když se brání' očividně isme s(hoPni 5e po-
Učii |eprve |ehdy' když Už je pozdé. Védom|'
že Země | (elý vesmir není(haos' aIe překías-
ně W|aděná bytosl. v níž vše(hno pěkně ua.
padá do 5ebe, je nám bohuže| dosud (izí' To
je dŮvod, proč se ne(í'íme V lomlo svěiě za-
kořeněni. Boiujeme s ním. Chceme si ho pod.
manil. To se ýává i proglamem pro živol spo.
Iečnoíi'

Jak můžeme |enlo evidenlně neb|ahý
íav naplavil?

NaštěstíUž exisluje hodně 1ě(h. kteříse po-
VaŽU'íza du(hovníbýosiia pod|e loho jedna'
jí' Aby(hom se sami Uzdravi|i' k lomu ie zapo-
třebí VědomÍ, že j5me kosmi(ké bylosli
sjedno(ené 5 vesmírem' (ož oýatně odPra-
dáVna h|ásaiíVšeChny fiIozoíie' Teprve v tom-
io spojení 5e můžeme Uzdravil. Pokud 5e po-
slavíme meri Vesmír a Zemi, mezi iin a jang,
mužské a ženské nebo k|ad a zápor a lím se
Uvedeme do harmonie' Uvede 5e do pořádkU

Cleye Ba(krter

i naše niiro. To je V|aíně zázrak lakzvaného
sPontánního U2draVeni.

Piáme se: ' 'Jak j5i 1o Udě|a|? Jak 5i5 tak na.
jednoU Vy|éčiI rakovinU?'' odpověd' zníi
' 'opě| jsem 5e da|dohromady. UpraviIjsem 'i
živol tak' že se neřídí pod|e předíav ega.
nýbrž skulečně 5pěje do harmoni(kého CeIkU.
Konečně p|ním io. (o 5i moje duše přeje.'.
NejkouzelněišÍ U 5amo|éčby ie svoboda, kle.
íoU ziskame a klerou nam UŽ nikdo nemŮie
vzi|' Když najdeme v|as|ní (es|U ke zdíaví
a slaneme 5e bdě|ým pánem Ve V|a5tním do.
mě' (o se nám může slát?

PřipraviI Petr VERNER
toto Jiří KUCHAŘ a ar(hiv

Během podzimního seikánÍ s Clemensem
KUBYM doide konečně i na šamany. zájemce
o Uzd?vová těla pomoLí duše Upozorf|Uje-
me na <hystaný rozhovor s qrandon BAy'
a leií knjhu ceía'


