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Хвороби очей, дива та віщі сни

У натовпі на центральному ринку міста я побачив знайоме обличчя. Жінка вправно пробиралась серед покупців та торговців, направляючись до виходу. Мене це трохи збентежило. Жінку я добре знав. Два роки тому більше місяця ми з нею займались, намагались відновити зір. Вона була повністю сліпою, вірніше могла тільки розрізняти яскраве світло та темряву. У неї була багаторічна катаракта на обидва ока. Лікарі-окулісти рекомендували операцію, від якої вона категорично відмовлялась. Приведу дослівно її вислів: «Нікому не дозволю колупатись в своїх очах. Я й так прозрію, мені сон наснився».
Зараз  їй сімдесят один рік, хоча виглядає вона набагато молодшою. Струнка, рухлива та безтурботна. Тоді, два роки тому, я навчив її багатьом психофізичним вправам роботи з тілом та очами. Крім того, вона добре засвоїла деякі методики, що сприяють омолодженню організму. Але зір відновити так і не вийшло. Розставаючись з  нею, я все-таки наполегливо рекомендував зробити операцію. Але вона продовжувала говорити: «Я й так прозрію, без вас, лікарів».
Її чоловік був досить відомою в нашому, та й не тільки в нашому, місті людиною. Трохи більше року тому він помер. Вона залишилась сама, дітей у них не було. Матеріально забезпечена добре. Друзі та колеги чоловіка допомагають їй, купують продукти, за необхідності надають машину с водієм. Увагою та піклуванням вона не обділена.
Все це я знав, та тільки побачити її на ринку, та ще й «зрячою» - не очікував.
Підійшов до неї, кажу: «Доброго дня, дівчино». Вона зупинилась, подивилась на мене і відповіла: «Я вас не знаю». Довелось нагадати про наші заняття.
Вона зраділа зустрічі. «Я ж казала, що прозрію, ось і прозріла, хоча мені ніхто не вірив». «Як у вас вийшло?» - спитав я. Ми вийшли з торгових рядів, знайшли вільну лавку, сіли. Більше години розповідала вона про своє життя, а головне про те, як у неї з’явився зір.
Проблеми з очами у неї почались ще в юності, були й інші хвороби. Все життя з чоловіком працювали, дітей не було. Після п’ятидесяти років чоловік важко захворів онкологічним захворюванням. Вона дуже переживала. Оперувати чоловіка вже не можна було, з’явились метастази. Лікарі припускали, що він проживе не більше шести місяців. Але чоловік виявився сильною людиною. Прийняв рішення пройти курс лікувального голодування. Голодував сорок шість діб. Хворобу вдалося перемогти. Прожив після цього більше десяти років, весь час працював на виробництві керівником. 
На фоні переживань за життя чоловіка у неї почав різко падати зір, з’явилась катаракта. Оперувати очі вона боялась, чула від когось, що може бути ще гірше і лікарі-окулісти не давали сто відсотків гарантії, що все буде добре. Декілька років вона була практично сліпою і змирилась з цим станом.
Але одного разу їй наснився сон, що вона прозріє. Свій сон вона розповіла чоловіку, а також розповідала родичам та знайомим.
Коли ми з нею займались, то вона не один раз переповідала і мені свій сон, причому в деталях.
Після смерті чоловіка, переживши похорони, вона виявилась єдиною спадкоємицею крупного пакету акцій великої компанії. Крім того, перед смертю чоловік поклав на її рахунок у банку чималу суму грошей. Та ще пенсію вона отримує непогану, грошей вистачає. Зараз займається тим, що хоче передати акції внуку свого брата.
В житті часто так буває, що одні люди заробляють великі гроші, а користуються цими грошима інші.
Десь через місяць після похорону, вона прокинулась вранці, розплющила очі і побачила на стелі сонячні промені. Подумала, що це сон, точно такий, який снився їй раніше. Заплющила очі, сонячні промені щезли. Знову розплющила очі - промені не щезали. Повернула голову, побачила ясно вікно, штори, стіни, небо за вікном, а на ньому невеличкі хмарки. Огляділась у кімнаті. Все бачила добре. Радості її не було меж. Встала з ліжка, побігла до дзеркала, довго дивилась на себе. Давно ж не бачила. Навіть сподобалась сама собі. Поснідала, дочекалась восьми годин. Подзвонила на колишню роботу чоловіка - директору. Попросила машину з’їздити на кладовище. Водій приїхав за півгодини. Як завжди, хотів піднятися за нею в квартиру, вже вийшов з машини. Але вона сама вийшла з під’їзду, впевнено підійшла до машини, відкрила дверцята і сіла на місце поряд з водієм.
Цей шофер десять років возив її чоловіка, чудово знав, що вона сліпа. Завжди допомагав їй спускатися по сходах, якщо потрібно було куди-небудь їхати.
Сівши якнайзручніше, вона сказала йому, що сьогодні вранці до неї повернувся зір і попросила відвезти її на кладовище до могили чоловіка.
Загалом зір відновився, причому на обох очах, хоча і не повністю. Та цілком вистачає, щоб без допомоги інших людей жити в цьому світі.
Її прозріння пройшло якось непомітно для знайомих, родичів, сусідів, колег чоловіка. Всі сприйняли це природно, адже ще декілька років тому вона говорила, що прозріє. Лікарів такі випадки самозцілення взагалі не цікавлять. А даремно.
Вона вірила в свій сон. Але, крім віри, регулярно робила вранці зарядку. Десять–п’ятнадцать хвилин -  вправи для хребта та суглобів. Потім дві-три хвилини - вправи для очей. Заняття закінчувала тим, що заплющувала очі та уявляла себе молодою, здоровою, а головне, тою що добре бачить. Нагадаю читачам, що їй вже за сімдесят років.
Якщо розглядати цей випадок з точки зору досягнень сучасної медицини – неймовірно, таке неможливо без операції. Лікарі не повірять. Чесно скажу, я розповів про цей випадок знайомим лікарям-окулістам, але виявилось, що це їм не цікаво.
Для звичайних людей – це виглядає чудом, а чудеса, як відомо, періодично бувають.
Але мені, як лікарю-санологу, повністю зрозумілий механізм одужання. Нічого незвичайного немає. Це результат її роботи над собою та віри. Організм кожної людини має унікальні можливості. Якщо відновлювальні здібності тіла з’єднати з творчим потенціалом свідомості та фізичними вправами, то можна звільнитися не тільки від катаракти.
А тепер все за порядком. У цієї жінки було сильне бажання повернути собі зір. Їй наснився сон, що вона бачить. Наукою доведено, сон - це робота головного мозку з частотою сім– чотирнадцять коливань електричних хвиль за одну секунду. На цій частоті в процес включається права півкуля, що відповідає за образне мислення. Його ще називають творчим. Самі по собі більшість снів ніякої сили не мають. Та коли людина  розповідає, а інколи, і по декілька раз, свій сон, то він стає Віщим. Від слова віщати або говорити. Тут «працюють» дві творчі енергії – свідомості та слів. 
На семінарах, консультаціях, лекціях я завжди нагадую – погані сни  ніколи нікому не розповідайте. Не озвучуйте. Не можна свої погані сни нікому розповідати, інакше вони можуть стать віщими або збутися.
Віщий сон - це той сон, який  розказаний, решта - справа часу. Я спеціально тричі описав, що таке віщий сон, так краще запам’ятовується. Наведу два приклада віщого сну, які закінчились погано.
Дівчині сімнадцяти років наснився сон, що вона вмирає молодою від пухлини головного мозку. Свій сон вона не раз розповідала багатьом людям, мені в тому числі, це було років п’ятнадцять тому. Тоді у мене цих знань не було. І вона дійсно померла від пухлини головного мозку в тридцятирічному віці. Слідуючий приклад.
Матері молодого чоловіка наснився сон, що її сина, студента одного з університетів, посадять у в’язницю на двадцять п’ять років. Свій сон вона одразу розповіла кумі, потім чоловіку. Коли приїхав син на канікули, то вона розповіла і йому. Юнак закінчив університет в радянський час. «Випадково» потрапив на одні таємні політичні збори, де його заарештували разом з усіма. Під час слідства вів себе зухвало, доводячи, що не винен. У результаті відсидів двадцять п’ять років у в’язницях і таборах.
Якщо так вийшло, що свій поганий сон хтось  розповів або якась ворожка наворожила вам погане, знайте, що все це можна виправити.	
Почніть з того, що попросіть у Бога прощення за те, що розповіли свій поганий сон або ходили до ворожки. Просіть прощення у Бога просто. Зайдіть у свою кімнату, і коли там нікого немає, вголос і попросіть. Якщо немає можливості попросити вголос, зробіть це подумки.
Потім виберіть час, коли ніхто не буде вам заважати три-п’ять хвилин. Сядьте в зручне крісло або на стілець. Заплющить очі. Простежте за своїм диханням. Вдих – видих, вдих – видих, вдих – видих. Згадайте той випадок, коли ви розповідали свій поганий сон або ворожка наворожила вам щось погане. У думках жирними лініями перекресліть те, що згадали. Після цього, також у думках, з заплющеними очима, уявіть, що свій сон ви нікому не розповідали, хотіли розповісти, та стримались. Або хотіли піти до ворожки, та передумали і не пішли. Подумки скажіть собі – «Хай так і буде». Трохи посидіть, повільно розплющить очі. Про зроблену роботу нікому нічого не розповідайте. Можете бути упевнені, що погане у вашому житті не станеться.
Що стосується хороших снів, розповідати  їх чи ні, вирішуйте самі. Але їх бажано розповідати не всім підряд, а тільки тим людям, хто не буде над вами сміятися або критикувати. Хороші сни також часто збуваються, особливо якщо ви, окрім озвучування їх, щось ще й зробите. Завжди повинні бути дії.
Знову повертаємось до позбавлення від катаракти. Все по Вірі робиться. Мало хто знає, що самою великою силою та творчою енергією володіє Віра. Якщо у людини є Віра, хоча б з «гірчичне зерно», в свою мрію, і вона буде щось  робити для її досягнення, то її мрія обов’язково здійсниться. Питання часу.
У цієї жінки була віра, що прозріє. Вона вперто для цього працювала. Кожний ранок робила зарядку для всього тіла й окремо для очей. Подумки уявляла себе молодою і тою, що добре бачить. 
Так і вийшло, хвороба відступила, та і виглядає, а саме головне і почуває вона себе багато молодшою семидесяти років. Навіть жартує. Питає, чи немає у мене знайомого парубка, вона ж тепер багата вдова. У кожного жарту є частка жарту.
Наведу ще один приклад покращення зору. Молода жінка, у віці трохи більше сорока років. Скільки себе пам’ятає, завжди була в окулярах. Ще коли ходила до дитячого садку, її оперували в інституті Філатова, з приводу складної вродженої хвороби очей. Все життя вона ходила в великих окулярах з товстим склом.
Одружена, дорослі діти, є онуки. Керує невеликою фірмою. Часто доводиться багато працювати за комп’ютером. Зір почав падати. Місцеві окулісти направили її знову до інституту Філатова, де її оперували близько сорока років тому. Там її оглянули спеціалісти. Запропонували операцію, але успіх не гарантували. Працювати за комп’ютером заборонили.
До мене ця жінка звернулась з питанням – зможу я їй допомогти покращити зір чи ні? У питаннях, що стосуються здоров’я, ніколи не можна гарантувати успіх, особливо якщо хвороба складна та давня. Але спробувати допомогти, якщо тебе просять, потрібно завжди.
Я провів з нею всього два заняття. Рекомендував вранці робити звичайну зарядку п’ять–десять хвилин, після чого дві–три хвилини - фізичні вправи для очей. Вони прості, робити їх потрібно не поспішаючи, без напруження. Головна умова – регулярність і не очікувати швидкого результату.
Вправи, які вона робила для очей, всього чотири. Всі вони робляться без окулярів, в положенні стоячи. Перше – повільно подивитись угору, потім повільно опустити очі униз. Шия в цей час нерухома. Зробити три-чотири рази. Ось і уся вправа.
Друге – повільно подивитись уліво, потім управо. Три-чотири рухи.
Третє – кругові оберти очима. Один-два круга проти часової стрілки. Потім один-два - за часовою стрілкою.
Сама серйозна - четверта вправа. Закрити очі, прикрити їх долонями і на протязі тридцяти секунд чи хвилини згадати що-небудь гарне із свого життя. Який-небудь приємний момент, бажано з дитинства. Після цього уявіть себе тим, хто добре бачить без окулярів. Наприклад, читаючим газету, працюючим за комп’ютером або затягуючим нитку в голку. Після цього повільно розплющуйте очі, трохи ними поморгайте і переходьте до звичайних справ.
Іноді люди хочуть якнайшвидше покращити зір і напружують очі під час вправ. Можуть з’явитися болі. Страшного нічого немає. Потрібно перестати займатися вправами для очей на три-чотири дні, біль пройде сама. А потім знову приступайте до занять, але без напруження. Вправи для очей робляться п’ять-шість разів на тиждень, один–два дні - вихідні.
Жінка, про яку йде мова, працювала з очима більше місяця. Зір значно покращився. Вона зняла окуляри, зараз вони їй не потрібні.
Іноді я заходжу до неї на роботу. В її кабінеті багато фотографій, де їх колектив перемагає в якихось конкурсах. На всіх фотографіях вона в окулярах. Та це було раніше, зараз окулярів немає, пройшло вже більше двох років.
Я завжди був і залишаюсь прихильником традиційної медицини. Лікуватися потрібно у лікарів. Та якщо з будь-яких причин здоров’я не вдається відновити чи покращити, починайте займатися собою. Ніхто з нас не знає можливостей свого організму. Дива бувають, особливо у тих, хто для цього щось робить. 

Захворювання крові і ще дещо…

За п’ять хвилин до початку семінару до мене підійшов молодий чоловік, приблизно тридцятирічного віку. Від нього виходив специфічний запах людини, що знаходиться на лікарняному голодуванні, приблизно п’ятий–шостий день голодування.
Він сказав, що у нього тяжке захворювання крові – гострий лейкоз, і, за думкою лікарів-гематологів, що його лікують, жити йому залишилось не більше двох місяців. Попросив про консультацію.
Я відповів, що готовий поговорити з ним, але після семінару, якщо він посидить і послухає, про що буде йти мова. Хлопець залишився, сів на вільне місце в першому ряді.
Як проводити семінари, структуру занять я визначаю сам. Базові знання про здоров’я нагадую слухачам кожен день. Також наводжу багато численні приклади зі своєї практики, а їх у мене за три десятки років роботи в медицині немало. Який приклад навести також вибираю сам. Все залежить від інтересу учасників семінару, які питання вони частіше задають. Нагадую, що є люди, які для себе і свого здоров’я нічого не роблять. Їх часто можна побачити в лікарнях. Вони зазвичай незадоволені життям, постійно когось  лають.
Є й такі, які, захворівши, лікуються, але одночасно починають задумуватись про своє життя. До них приходить розуміння, що для свого щастя і здоров’я потрібно самому працювати.
На кожному занятті повторюю, що у людини є розум і тіло, які самі по собі володіють величезними зцілюючими здібностями. Але розум ще може і руйнувати здоров’я, викликати різноманітні хвороби. Давно доведено, ще з часів Гіппократа, що більша частина хвороб виникає із-за руйнівної дії розуму людини. В медицині це звучить так – психосоматична причина захворювань. До таких хвороб належать – гіпертонія, виразкова хвороба шлунка, багато судинних порушень, проблеми щитовидної залози, сечостатевої системи і ряд інших.
Лікування таких хвороб потрібно починати з лікування розуму людини, а медикаменти, операції призначають тоді, коли всі резерви лікування розуму вичерпані.
Після приблизно такого вступу, поступово переходжу до хвороб крові, спеціально для молодого чоловіка, який просив про консультацію. Наводжу приклад.
Нещодавно мені довелось приймати участь в одному заході. Мова йшла про здоров’я. Я сидів у президіумі. Поруч був мер міста, керівники органів охорони здоров’я, депутати різних рівнів. В залі багато представників преси, теле- та радіожурналістів. Про цей захід було опубліковано в одній із місцевих газет, там же мимохідь згадувалось і моє прізвище.
І ось після виступу мера, слово надали мені. Хвилин п’ять я розповідав про успіхи нашої громадської організації, відповів на питання журналістів і зібрався сісти. Раптом із зали виходить гарна дівчина, справжня фотомодель. У руках у неї величезний букет квітів. Сміливо йде до президіуму, підходить до мене, дарує квіти і при всіх цілує. Грайливо дивиться мені в очі і голосно заявляє: «Цього лікаря я дуже добре знаю, часто про нього згадую».
Такого повороту подій я не очікував. Бачив її вперше в своєму житті. А вона, як ні в чому не бувало, говорить, що знає мене давно, пам’ятає наші зустрічі, що у мене ласкаві руки і добрі очі.
У мене в голові одразу виник потік думок. Пам’ять у мене добра, усіх, з ким спілкувався, пам’ятаю, але цю дівчину не знаю точно. Почав червоніти. Подякував їй за квіти, нерозбірливо пробурмотів, що вона мене з кимсь переплутала. А журналістам і кінооператорам тільки це і потрібно, всі напружились, чекають, що буде далі. 
Дівчина ще раз посміхнулась і сказала, що я її колись лікував. Назвала своє прізвище. Захворювання було дуже серйозне, а я її врятував. Захід продовжувався далі. А я одразу згадав все, що було пов’язано з цією дівчиною, тоді ще маленькою дівчинкою.
Десь біля двадцяти років тому я працював завідуючим дитячим відділенням. Якось  на моєму чергуванні, о другій годині ночі, швидка допомога привезла дівчинку чотирьох років. У неї була висока температура і дуже бліда шкіра. Я призначив все необхідне, викликав лаборанта, взяли аналіз крові. Дівчинку поклали разом з мамою. В той радянський час ми не мали права класти матерів разом  с дітьми у відділення, якщо дитина була старшою за рік. Але матері завжди доглядали за своїми дітьми краще, ніж медсестри чи санітарки. Тому я, як завідуючий відділенням, завжди йшов назустріч батькам, якщо вони просили, і клав матерів у відділення. Часто видавав їм лікарняні листи по догляду за дитиною. Адміністрація лікарні розуміла мене і сварила  не дуже, хоча перевіряючи з інших інстанцій завжди  писали з цього приводу зауваження.
На ранок були готові перші аналізи, що були взяті у дівчинки. Все показувало на те, що у неї серйозне захворювання крові. Я призначив додаткові аналізи та інші дослідження. До обіду сумнівів у тому, що у дитини захворювання крові, не залишилось. Здзвонився з завідуючою відділенням гематології дитячої обласної лікарні і перевів її туди для подальшого лікування.
Дівчинку  почали лікувати в дитячій обласній лікарні, але матір у відділення не поклали, не можна. Стан дитини погіршувався. Її направили до Києва, у республіканську лікарню. Там проконсультували, докладно розписали лікування і відправили лікуватись назад.         В той час, та і зараз, такі хвороби крові лікуються погано, хворі часто помирають, як діти, так і дорослі.
Повернувшись із Києва, мати дівчинки прийшла до мене. Показала рекомендації республіканських гематологів і попросила, щоб я лікував їх. В обласну лікарню класти дитину вона не хоче, так як її не кладуть разом з дівчинкою. Про те, що від цієї хвороби часто помирають, мати знає, в Києві сказали.
Звичайно, я їх поклав у відділення. Виділив окрему палату. На той час це була розкіш. Відділення на вісімдесят ліжок було переповнене, хворі надходили «пачками».
Дівчинка почала отримувати лікування, призначене гематологами. Кожен день крапельниці, уколи і таблетки. Лікуємо ми її тиждень, два, три – стан не покращується, а, навпаки, погіршується. Все йде до того, що вона повинна померти. Майже кожен день я дзвонив гематологам, доповідав їм про стан дитини. Ми випробували всі самі кращі ліки, та все було марно.
Дитина вже нічого не їла, лежала в ліжку зі «згаслими» оченятами. Все йшло до кінця. Медицина, на жаль, ще безсильна проти багатьох хвороб.
І ось одного разу, наприкінці робочого дня до мене в кабінет зайшла її мати. Вона попросила дозволити їй з дівчинкою завтра вранці на пару годин виїхати з відділення, ще до обходу. Я не став питати, куди вони хочуть з’їздити, але дозволив. Попередив чергового лікаря та медсестер, щоб відпустили їх.
Наступного дня, годин в одинадцять, мати зайшла до мене і сказала, що вони приїхали. Я спустився до них в палату, оглянув дівчинку. Стан був такий самий. Куди вони їздили, не питав. Це було в середу.
В четвер у нас з ранку була нарада у головного лікаря, потім ще щось. У відділення я потрапив годин в дванадцять. Мої колеги доповіли про стан справ у відділенні і між іншим сказали, що дівчинці з «привілегійованої» палати стало краще.
Швидко одягнувши халат, я побіг її оглядати. Матері в палаті не було, дівчинка сиділа біля столика і щось малювала. Такого ще не було. Вона зазвичай лежала в ліжку і в останній час взагалі не вставала. Я підійшов до неї, доторкнувся до лоба. Температури не було. Спитав, де мама. Вона відповіла, що мама пішла додому, готувати суп і скоро прийде. «Ти хочеш їсти?» - спитав я. «Так», - відповіла дитина. - «Я дуже хочу їсти, а у вас готують несмачно».
Оглядати її я не став, а хвилин десять-п’ятнадцять просто розмовляли, ще й казку їй розповів. Потім пішов оглядати інших хворих.
В той день їй крапельницю не ставили. За годину прийшла мати. Я попередив, щоб не давала дитині жирного і не перекормлювала її. «П’ятихвилинки» у відділеннях, якими я керував, завжди починались з доповіді чергової зміни - на початку про хороше, що сталося у відділенні за добу. Потім переходили до інших питань. 
Наступного ранку, перше, з чого почав доповідь черговий лікар, – це те, що дівчинці з захворюванням крові стало краще. У неї нормальна температура, стала веселішою, покращився апетит. Робота в невідкладному відділенні нагадує конвеєр. Хворі надходять вдень і вночі. Поки дитина важка, займаєшся нею довго. Коли їй стає краще, уваги приділяєш менше, тому що надійшли вже інші важкі. І так постійно. На обході, оглянувши дівчинку, я відмітив, що їй дійсно стало краще. Вона була весела, гризла яблуко і просила мене відмінити їй крапельниці та уколи. В тумбочці я помітив Біблію, а до куточка її ліжка була прив’язана листівка із зображенням Пресвятої Богородиці й маленького Ісуса Христа. Матері робити зауваження з цього приводу не став. В той, радянський час, медицина Бога не визнавала, але й особливою атеїстичною пропагандою не займалась. Головне – дівчинці стало краще.
Вже після обходу, сидячи у себе в кабінеті і розмірковуючи над історією хвороби цієї дитини, я інтуїтивно розумів, що її покращення не пов’язано з нашим лікуванням. Майже місяць вона отримувала самі найкращі ліки, її консультували провідні спеціалісти області і республіки – все марно. І раптом різке покращення. Ураховуючи, що дитина отримала за цей час дуже багато різних ліків, на свій страх і ризик я відмінив їй усі медикаменти. Залишив тільки вітаміни. Крім користі, ліки завдають і багато шкоди. Головна заповідь лікаря – не зашкодь.
З кожним днем дівчинці ставало все краще, аналізи крові теж покращувались. Я потримав її ще днів десять у відділенні і виписав  додому здоровою. Потім вони з мамою приходили здавали аналізи крові через місяць, три місяці, шість місяців. Все було добре.
В день виписки з відділення батьки дівчинки купили великий торт, шампанське – пригостили медсестер. Мені вони подарували пляшку коньяку і коробку цукерок. На той час це була подяка за лікування.
Віддаваючи матері виписку з історії хвороби, я не утримався і спитав, куди ж вони все-таки тоді вранці їздили? Трохи збентежившись, вона відповіла, що їздили до церкви. Незадовго до хвороби дочки в їхній сім’ї було багато скандалів з чоловіком. Якась бабуся порадила їм піти до церкви і покаятись  за свої гріхи, а дитину Причастити. Вони так і зробили. Покаялись за свої образи, сварки та інші гріхи. Під час служіння мовчки просили у Бога допомоги в одужанні дочки. Причастили дівчинку і самі Причастились, вперше в своєму житті.
Звичайно, двадцять років тому я не звернув увагу на її розповідь. Хвора стала здоровою, а це для лікаря головне. Роки через два випадково зустрілись з мамою дитини у магазині, спитав, як справи? Вона відповіла, що у них все добре. Я передав привіт дівчинці. Мати і передала привіт від лікаря Лебедєва. Дитина прізвище запам’ятала. Вчора ввечері дівчина продивлялась газету, випадково прочитала про майбутній захід. Там було й моє прізвище, яке здалось їй знайомим. Вона уточнила у матері прізвище лікуючого її в дитинстві лікаря. Прізвища співпадали. Подзвонила у відділення, де колись лікувалась. Там відповіли, що я звільнився і давно працюю лікарем-санологом. Вирішила подякувати  мені букетом квітів, хоча, якщо чесно, до її одужання я не маю ніякого відношення.
Після заходу ми з нею трохи поговорили. Не міг я в цій красуні упізнати ту маленьку дівчинку. Вона закінчила один із київських університетів. Працює в хорошому колективі, має нареченого. Батьки здорові. Я передав їм привіт. На цьому ми розсталися. 
Наводячи цей приклад слухачам семінару, а вірніше молодій людині з гострим лейкозом, я підкреслив, що в медицині завжди бувають випадки одужувань від начебто невиліковних хвороб. Хоча і нечасто, але дива бувають. Завжди є надія, що людина може сцілитись.
Захворювання крові у цієї дівчинки було приблизно таким самим як і хвороба молодого чоловіка, який просив перед семінаром про консультацію.
Для виникнення будь-яких, і особливо загрожуючих життю хвороб, завжди повинні бути серйозні причини. У маленьких дітей причина частіше за все знаходиться в образі життя їх батьків або дідусів, бабусь, прадідусів, прабабусь. Основна причина у дорослих – це їх відношення до життя.
У медицині є багато медичних спеціальностей. Більшість із них в практичній роботі не визнають Бога. Але лікарі-санологи у відновленні здоров’я своїх пацієнтів поряд з медикаментозною і оперативною медициною використовують Духовні знання, віру в Бога.
Тим, хто читає Біблію, відомо, що Бог є Дух, а кров – душа тіла. Тому і лікування захворювань крові завжди потрібно починати з лікування душі. Без віри в Бога і звернення до Нього за допомогою лікування часто буває неефективним.
Читаючи Біблію, мало хто розуміє саму головну заповідь, дану нам через Ісуса Христа: «Возлюби Господа Бога твого, усім серцем твоїм і усією душею твоєю, і усім розумінням твоїм».
Суть цієї істини проста і складна одночасно. Бог – це Життя у всіх його проявах. Потрібно поважати Життя, любити Його, любити людей, добре ставитись один до одного і до всього живого. Нам, тим, хто живе у  матеріальному світі і переслідує чисто людські цілі, часто важко зрозуміти Бога. Нам постійно чогось не вистачає, ми сваримось, ображаємось, ненавидимо, обдурюємо, крадемо, а іноді поводимося ще гірше.
Не можна ображатися на Життя, один на одного, жити нечесно. За все доведеться відповідати, якщо не дійде, що ми Живемо в Живому, Невидимому, Люблячому нас Бозі. Він кожному з нас дав можливість жити вільно. Не втручається в наше життя. Його не цікавлять наші матеріальні проблеми і Він не збирається допомагати нам їх вирішувати. Чим більше людина ображається на Життя, незадоволена собою чи іншими, тим далі він від Бога. Тим більше він виділяє негативної енергії, яка і викликає тяжкі хвороби.
Наприкінці семінару я навів ще деякі приклади позбавлення від захворювань крові, коли люди звертались до Бога, каялись за свої гріхи і образи, невдоволення життям. Відомі випадки зцілення від важких форм променевої хвороби у деяких учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС після звернення до Бога і молитов в Києво-Печерській лаврі та інших Святих місцях.
Бога не можна зрозуміти за допомогою розуму людини. Він пізнається серцем. Ми живемо в Живому світі, в Живому Бозі. Він завжди допомагає тим, хто Його просить, хто намагається жити чесно, просить прощення за свої гріхи або гріхи своїх близьких. Допомога приходить до тих, хто починає робити добрі справи, змінює життя на краще, допомагає іншим. Бог допомагає непомітно, і не завжди так, як хочеться нам. Допомога не завжди приходить одразу.
Після семінару я поговорив з тим хлопцем, який просив про консультацію. Мої приклади пішли йому на користь. Він назвав причину свого захворювання крові – негативне, навіть дуже погане ставлення до Життя. Коли його лікували в лікарні, він бачив як від таких хвороб, як у нього, помирають люди. Прочитав багато літератури про хвороби крові і дійшов до висновку, що дні його життя лічені. Лікарі це підтвердили, навіть приблизний строк визначили.
Але він усе ж прийняв рішення ще поборотися за своє життя. Прочитав книги про лікувальне голодування і почав голодувати. Сьогодні саме шостий день голодування. До речі, я це визначив по запаху, що виходив з його тіла. При лікувальному голодуванні є деякі моменти, відомі тільки тим, хто цим займається. Після нашого семінару ця людина багато зрозуміла. Каятися почав ще в процесі моєї лекції, подумки просив у Бога прощення за свої гріхи і погане ставлення до Життя.
Я дав йому ще деякі поради з приводу лікувального голодування і побажав вилікуватися. Подумки попросив Бога, щоб Він йому допоміг. Я завжди прошу Бога, щоб Він допомагав тим людям, які до Нього звертаються. Часто так і виходить. Ще я завжди дякую Богу, коли дізнаюсь, що моїм пацієнтам стає краще.
Як далі складеться доля цієї людини я не знаю, але пройшло вже більше шести місяців і йому не гірше.
Наприкінці хочу нагадати, що лікуватись завжди потрібно тільки у лікарів. Але одночасно потрібно вчитися любити Життя таким, яким воно є. Переглянути свої погляди, почистити каяттям минуле. Тоді шанси на одужання збільшуються в багато раз.

Біополе людини.
Допомога від чудотворних ікон, Святих місць і мощей.

Темою моєї кандидатської дисертації було вивчення дій лазерного випромінювання на імунітет людини. Займаючись наукою, я часто бував у бібліотеках. Одного разу мені до рук потрапила  невелика книга про біополе. В ній автор розповідала, що навколо нашого тіла є біополе, яке у здорових і хворих людей різне. На біополе можна впливати і зцілювати від хвороб. Цьому може навчитися практично будь-яка людина. У кінці книги були поради, як розвинути у собі здібності відчувати біополе і зцілювати хворих, а також адреса, за якою працювала автор цієї книги.
В те, що прочитав, я не повірив, та при нагоді вирішив заїхати і подивитися, як можна без ліків або операцій вилікувати хворого.
Коли у себе в кабінеті я вмикав лазерний апарат, то завжди відчував появу якоїсь енергії. Після вимкнення апарату, відчуття зникали.
Але це був прилад, і тут мені більш-менш зрозумілий принцип появи енергії. Але щоб навколо людини була енергія, тоді я цього не розумів.
Через якийсь час мене відправили у відрядження, у Київ, на тиждень. Усі питання уладнав за три дні, але замість того, щоб поїхати додому, вирішив попрацювати у бібліотеках. І мені знову «випадково» потрапила на очі книга про біополе. Недовго думаючи, сів у метро, і за півгодини знаходився за вказаною у кінці книги адресою.
Перед кабінетом, де приймала жінка–біоенергетик, чекало чоловік п’ятнадцять хворих. Я сів на крайній стілець, думаю, поспостерігаю, як людей обдурюють.
Пацієнти до неї в кабінет заходили серйозні та похмурі, а виходили в основному веселі й задоволені. З кожним вона працювала від трьох до десяти хвилин.
Деяких, що вийшли з кабінету, я тихенько розпитував. Допомагає чи ні, як вона це робить? І ті, хто відповідав на мої питання, говорили, що після її сеансів їм стало значно краще. Розповідали, що вона робить щось руками. «Водить» долонями навколо хворого місця, але не торкається, а болі зникають. Для деяких хворих вистачало одного сеансу, для інших - більше.
Українець не повірить, поки не перевірить. Вісім чоловік сказало мені, що їм стало краще. За натурою я людина довірлива, але що стосується медицини і питань здоров’я, завжди вірю тільки фактам, а не чиїм-небудь словам чи рекомендаціям. Іноді бувало надійдуть в лікарню або аптеку нові ліки. Про них так гарно розписують, нібито ці ліки мають майже чудодійні властивості. Почнеш їх призначати хворим, а все даремно. Тому не вірю я тому, що пишуть або розповідають, поки сам не перевірю.
Це стосується і теми моєї кандидатської дисертації, лазерного випромінювання. Більше трьохсот хворих я лікував ним внутрішньовенно і зовнішньо, але якоїсь користі  не виявив. Хоча всі, хто використовував його до мене, писали про хороший лікувальний ефект. Не вірю.
І ось, дочекавшись, коли останній пацієнт вийшов, я постукав і зайшов до кабінету. Побачив симпатичну, трохи втомлену, жінку середніх років. Поруч з нею сидів чоловік років шестидесяти.
Відрекомендувався, сказав що я лікар, читав її книгу. Сидів дві години під кабінетом, розпитував хворих про результати. Попросив у двох словах розповісти про метод, що вона використовує, тому що в книзі мені не все зрозуміло. Поки говорив, то було внутрішнє відчуття, що вона знає мої думки, а я її.
Вона спитала, де і  ким я працюю, який інститут закінчив. Виявилось, ми земляки, і з її чоловіком вчились на одному факультеті, тільки він на п’ять років раніше закінчив інститут. Вона сама не лікар, а фізик за освітою. Свої біоенергетичні здібності - допомагати хворим, помітила після двадцяти років. Чоловік, який сидів поруч у кабінеті, лікар, професор одного з київських медичних вузів. Вивчає її здібності, а також допомагає писати медичні висновки. Ми познайомились.
Вона приготувала чай, бутерброди, печиво. Дві години бесіди пролетіли непомітно. І, як виявилось, вплинули на моє подальше уявлення про будову людини, медицину і методах лікування. Розсталися ми друзями. Зараз ця чудова жінка працює у Німеччині, в одному з кардіологічних центрів. Допомагає своїми унікальними здібностями німцям позбавлятися від хвороб. Періодично проводить прийоми в Києві. Іноді деякі телеканали запрошують її на телепередачі. Вона розповідає про біополе, біоенергетику і про те, що кожна людина може розвинути у себе біоенергетичні здібності.
Серед своїх друзів, колег, близьких і знайомих я ніколи нічим не відрізнявся. Та й зараз не почуваю себе кращим чи гіршим за інших. Такий самий як і всі. Після цієї зустрічі прийняв рішення попрацювати над собою, щоб навчитися лікувати людей за допомогою біоенергетики.
Цікавість була чисто життєвою. Думав – навчусь, і буду сидіти у себе в кабінеті, руками «водити»; хворих лікувати, а головне – гроші заробляти.
Пішов у бібліотеку, замовив літературу по біополю. Виявилось, що в медичних книгах про біополе взагалі нічого не пишуть. Але то там, то тут дещо зібрав. З’ясував, що існує багато способів роботи над собою в цьому напрямку.
Вибрав самий простий. Вранці, після зарядки, хвилин п’ять-десять розтирав свої долоні. Розводив їх в сторони, а потім повільно зводив. В перший же день відчув, що між долонями на відстані п’ятнадцяти – двадцяти сантиметрів є щось невидиме, трохи щільне. Таке враження, що стискаєш надуту прозору кульку, тільки її не бачиш.
І так кожний ранок. Вдень, на роботі, роблячи обхід у відділенні, оглядаючи хворих, поступово навчився визначати їх біополе. Потім почав відчувати ті місця, де є хвороба. Через деякий час навчився за допомогою свого біополя, а іноді і біополя зі здорових ділянок самого хворого, відновлювати місце хвороби. Не все, але багато чого виходило. З усіх цих дослідів я виніс для себе головне – навколо кожного з нас є біополе. Його можна торкнутися, виявити місця хвороби і в багатьох випадках допомогти людині, не застосовуючи ліків або операцію.
Я не вважаю себе спеціалістом в галузі біоенергетики, але те, що біополе є – це факт, для мене - незаперечний. У мене виходило легко знімати болі у пацієнтів з різними захворюваннями – спинномозковими грижами, радикулітами, загостреними виразками шлунка, понижувати артеріальний тиск у гіпертоніків, зменшувати головні болі, болі у серці і суглобах. Мудрого нічого немає, працювати потрібно.
Але потім з’явились сумніви, на правильному я шляху чи ні?
Припустимо, допоможу якому-небудь хворому на виразку шлунку, а через місяць–другий знову загострення хвороби. Адже характер у нього не змінився. Він продовжує до когось чіплятися, критикувати, сваритися або зсередини сам себе «з’їдати» за щось.
Те ж саме стосується і тих, у кого радикуліт або спинномозкова грижа. Допоможу їм і рекомендую почати собою займатися, робити зарядку, лежати на жорсткому, змінити харчування. А вони лінуються собою займатися, через деякий час хвороба повертається.
Так бувало і з сердечниками, гіпертоніками. Зніму їм болі в серці або знижу тиск, даю рекомендації – учитися жити спокійно, очистити минуле каяттям, правильно харчуватися, виконувати фізичні вправи, любити життя. Але до них не доходить. Після прийому ідуть задоволені, обіцяють собою займатися. Але перемагають лінощі і хвороба за деякий час повертається.
Тому кожен хворий повинен знати, що, крім лікування у лікарів або інших спеціалістів, завжди потрібно щось змінювати в своєму житті. Іноді це характер, та  частіше за все – боротися зі своїми лінощами. Причини більшості хвороб чи проблем знаходяться всередині людини. Хто шукає, той завжди знайде.
Поступово, займаючись енергетичними вправами, і не тільки ними, мені стало цікаво, чому іноді відбуваються зцілення у Святих місцях, біля мощей Святих або Чудотворних ікон.
Одного разу до нас у місто, в один із храмів, привезли чудотворну ікону Пресвятої Богородиці. Я вирішив піти подивитись.
Як тільки зайшов до храму, то відразу відчув усім своїм тілом якусь ніжну, добру, лагідну енергію. Таке враження, що я купався в ній. На душі стало по-особливому спокійно і радісно. До самої ікони стояла довга черга. Обличчя у людей були серйозні і похмурі. Я став у куточку храму, хвилин п’ятнадцять мовчки молився і дякував Богу за Його любов і доброту до нас. Періодично в наше місто привозять і інші чудотворні ікони. Я спеціально ходив, щоб відчути їх енергетику. Не у всіх, але у більшості з них, у мене виходило відчувати ту саму енергію, тільки різної інтенсивності.
В одному випадку від ікони виходила якась важка енергія.
Одна з моїх пацієнток розповіла, що у нас у місті є могила, на яку приходять хворі. Деяким із них там стає краще. В цій могилі похований священик, який за життя допомагав людям позбавлятися від різних хвороб. Я докладно розпитав у неї, де знаходиться ця могила і вирішив сходити.
Лагідну, ніжну, добру енергію почав відчувати десь за двадцять  метрів від могили. Зараз цього священика возвели в образ Святих і мощі його знаходяться в одному з храмів.
На цьому мої дослідження не припинились. За сто кілометрів від нашого міста є старий монастир. В перші роки радянської влади його зруйнували, деяких монахів розстріляли, інші самі розбіглися. Пізніше там були різні колгоспні склади й інші господарські приміщення.
Років десять тому троє молодих  монахів почали його відновлювати. Першою вони відремонтували одну з церков, кожного дня ведуть служби. З’явились і добрі люди, які їм допомагають. Зараз там буває багато паломників, є хороший готель. Виявляється – це був один із самих знаменитих монастирів царської Росії. Представники царської сім’ї, знаті з Санкт-Петербургу і Москви вважали для себе за честь хоча б одного разу в житті в ньому побувати, помолитися Богу. На жаль, багато чого із свого минулого ми не знаємо, причому хорошого не знаємо.
Мій друг запропонував з’їздити в цей монастир. Ми сіли в машину і поїхали. Коли приїхали і вийшли з машини, я одразу відчув ту саму лагідну, добру, ніжну енергію. Все повітря було нею наповнено.
Ми знайшли старшого монаха і попросили його організувати нам екскурсію. Він по мобільному телефону викликав жінку-екскурсовода, місцеву жительку. Цілих три години вона водила нас по території монастиря, розповідала його історію. Там, на дніпровських скелях, є і печери, де жили монахи–самотники. Але на самому початку, ще до екскурсії, я спитав у неї, чи відчуває вона особливу енергію? Вона не здивувалась моєму питанню, а просто відповіла, що відчуває. І називається ця енергія – Божа Благодать. Вона від своєї бабусі почула таку назву.
З місцевих жителів сьогодні ніхто Божу Благодать не відчуває, та і до церкви майже не ходять. Але іноді, хто-небудь із приїжджих паломників задає їй таке ж питання, яке і я задав.
У цікавому, і багато в чому невідомому для нас, людей, світі ми живемо. Таку ж енергію, Божу Благодать, я відчував у деяких храмах Києва, Одеси. А у Києво-Печерський лаврі, дальніх печерах, відчував ще дещо. Але про це як-небудь іншого разу. Знаю, що є люди, які зрозуміють чому я не написав, що там відчував.
Для тих, хто сподівається отримати допомогу від чудотворних ікон, мощей Святих и Святих місць, я хочу дати декілька рекомендацій. Потрібно знати, що там дійсно можуть відбуватися чудесні зцілення. Допомога не завжди приходить одразу, іноді через якийсь час.
Перед відвідуванням такого місця постарайтесь передивитися своє життя. Знайдіть свої гріхи – образи, ревнощі, сварки, заздрість, нечесність, погані учинки, критику, невдоволення, а може ще дещо. Підіть до церкви, покайтесь. Якщо не ходите до церкви, то подумки або уголос, коли ніхто не чує, попросіть у Бога прощення. Після цього, у проханні до Святинь, подумки покажіть бажання своє. Бажання чи прохання повинні бути чесними й хорошими. Хочете бути здоровими – уявіть себе здоровими, щасливими - уявіть себе щасливими. Можете не сумніватися, ваше прохання «почуте». І нікому нічого не говоріть.
Наведу приклад учасниці одного з проведених мною семінарів. У молодої жінки, матері–героїні, помер чоловік. У самий розпал розвалу Радянського Союзу вона залишилась сама з декількома маленькими дітьми. Молодшому три роки, старшому чотирнадцять. Решті – шість, вісім, десять, одинадцять і дванадцять років. Вона не працювала. На дітей тоді держава давала копійки. Обійшла все місто в пошуках роботи, але ніхто її не взяв, безробітних і так вистачало. Фабрики і заводи зупинились, роботи не було.
У відчаї, вона випадково потрапила на мій семінар, а після заняття попросила про консультацію. Розповіла свою історію і чесно сказала, що не знає, як далі жити, а головне, нічим дітей годувати. На індивідуальних консультаціях я часто прошу пацієнтів записувати те, що вони хочуть покращити у своєму житті. Адже здоров’я – це не тільки наявність або відсутність якої-небудь хвороби, а й стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя. Вона записала, що хоче мати удома харчі, речі для дітей, гроші для оплати комунальних послуг, роботу, здоров’я.
Жінка виглядала неважно, одягнута була дуже скромно. Не дивлячись на надлишкову вагу, в ній помітна була краса. Далі я диктував їй – чоловіка, автомобіль, дім. Спочатку вона не хотіла це писати, але я її переконав записати. Потім дав рекомендацію лікаря-санолога: прямо зараз, після нашої бесіди, зайти до найближчого храму і усе, що записала, подумки попросити у Бога. А вранці робити зарядку, щоб здоров’я повернути і дітям приклад показувати. Вона прийняла мої поради.
На слідуючий день на занятті вона була весела і якось дивно поглядала на мене. Після семінару підійшла до мене і розповіла, що вчора, коли після церкви прийшла додому, діти готували обід. У квартирі було багато продуктів. Якісь далекі родичі, про яких вона і не чула, привезли мішок картоплі, вершкове масло та олію, багато інших продуктів, та ще й залишили трохи грошей.
Семінари я зазвичай проводжу два тижні. До останнього заняття її вже взяли на роботу прибиральницею в один із банків. Зарплату пообіцяли платити більшу, ніж отримують лікарі й учителя. Та і виглядала вона вже не такою пригніченою, як на першому занятті.
Чудеса тільки починались. Зустрів я її за півроку. Помітно схудла, гарно одягнена. На питання, як справи, одразу відповіла, що все добре. Потім додала: «Виходжу заміж». Випадково познайомилась з чоловіком, він на десять років старший за неї. Виявляється, завжди хотів мати велику сім’ю, був одружений, своїх дітей не було, дружина померла. Живе в районному центрі, недалеко від нашого міста. Має дім, автомобіль. Пропонує їй з дітьми переїхати до нього. Часто буває у них, а вона з дітьми їздить до нього. Дітям там подобається, поруч річка, ліс, школа, стадіон.
Пройшло п’ять років. У них все добре. Таких прикладів, коли у людей змінювалась доля на краще після прохань до Бога, особливо в Святих місцях, я знаю немало. Бо написано:  «Просіть – і дано буде вам; шукайте – і знайдете; стукайте – і відкриють вам».
Про здоров’я і щастя дітей, 
яких всиновили або  які живуть 
з одним із батьків.

З чоловіком, що сидів напроти мене, ми були знайомі давно. В радянський час, молодими комуністами, разом ходили до університету марксизму–ленінізму.
Кар’єра його складалась вдало, як і моя, зрештою. Він швидко став начальником цеху на одному із заводів, потім замісником директора. І, якби не перебудова, то напевне давно вже був би директором. Але заводу цього немає. Працює простим інженером. Зрідка ми зустрічались і про життя один  одного мали уяву.
В свій час він одружився з гарною жінкою, що мала дитину від першого невдало шлюбу. Хлопчику було три роки. Він полюбив його як рідного сина, всиновив. Через два роки народилася донька. Діти росли слухняними, добре училися в школі. Сім’я була щасливою.
Причина, з якої  ми сьогодні зустрілись, знаходилась у сині. Хлопець закінчив університет, одружився, має дитину. Але останнім часом став пиячити, знайшов собі іншу жінку, збирається розлучатися з дружиною. Повністю повторює все, як і його рідний батько, який зпився і рано помер. Вони з дружиною бояться, що подібне може статися і з їхнім сином. Просить мене, щоб я позаймався з ним, допоміг позбавитися від пияцтва, а якщо можливо, то і повернутися в сім’ю. Син згодний на зустрічі зі мною.
Дана ситуація була прогнозованою. Не дивлячись на те, що у виховання хлопчика були вкладені любов матері і прийомного батька, хороша освіта і матеріальний достаток, він повинен був стати п’яницею, розлучитися з дружиною і, скоріше за все, рано піти з життя. Хтось повинен був «відпрацьовувати» гріхи його рідного батька. Нерідко бувають випадки, коли сім’ї всиновлюють дітей, вкладають в них любов, освіту, матеріальний достаток. Та життя у цих дітей не складається, вони повторюють помилки своїх рідних батьків, яких ніколи і не знали.
Все тому, що у багатьох із нас, тих, хто отримав виховання або закваску» в країні, що не визнавала Бога, відсутні істинні знання.
Для початку, я попросив знайомого, щоб на прийом до мене прийшла його дружина. Від неї багато залежало.
На консультації вона мені розповіла про свій невдалий шлюб. Про першого чоловіка говорила тільки погано. Він був п’яницею, зраджував їй. Прожили вони разом близько двох років, часто сварились, і розлучення для неї було радістю. Потім пощастило, зустріла хорошу людину, сьогоднішнього чоловіка. Живуть разом близько тридцяти років. Він полюбив її сина і завжди ставився до нього як до рідного. Свого батька ця жінка не знала, мати виховувала її сама. Батько, начебто, теж дуже пив і гуляв, але достеменно вона не знає.
Я спитав у цієї жінки, чи вірить вона в Бога і коли останнього  разу ходила до церкви. Вона відповіла, що у церкві була останнього разу десь півроку тому. Іноді молиться, але рідко. Мати її Вірі не вчила, а у школі, інституті, на роботі в той час про Бога говорити було не заведено.
Основи духовності завжди закладаються в сім’ї.
«Ситуація в вашій сім’ї поправна, – пояснив я їй, - але зробити це можете тільки ви самі. Хочете чи ні, але потрібно буде молитися і просити Бога, щоб Він простив вашого батька і першого чоловіка за їх гріхи. Самій доведеться покаятися за розлучення, образи, сварки і, можливо, інші гріхи.
В Біблії написано, що покарання  за гріхи передається до третього-четвертого коліна. Ваш син зараз йде по «стопам» свого дідуся і рідного батька. Вони померли і,  скоріше за все, не покаялись за свої гріхи – пияцтво, подружні зради, розлучення. Все це спадкувалось і вашим сином. Потім перейде до внука. Так буде до тих пір, поки у вашій родині не з’явиться хтось, хто буде просити Бога простити гріхи вашого роду».
Нелегко деяким із нас, ось так просто, без підготовки, вбирати в себе закони Життя. Одних горе примушує або хвороби, іншим і це не допомагає. Та істини вічні й незмінні. Зробив щось погане, нечесне – покайся. Не покаявся - через деякий час у житті виникають проблеми або хвороби, які  передаються у спадок. Так завжди було і так буде. Незнання закону не звільняє від відповідальності.
Недавно ця жінка перенесла серйозну гінекологічну операцію. Хто читав мої попередні книги знає, що «спрацювала» її образа на першого чоловіка. У неї був час покаятися за свою образу, але вона не знала цього, а підказати було нікому. Не буває справедливих образ. Будь-яка образа – це викид великої кількості негативної енергії, яка через деякий час сприяє утворенню хвороб. За моїм спостереженням, більшість захворювань жіночої статевої сфери виникають із-за образ жінок на своїх чоловіків. Образа могла бути давно, але хвороба все рівно виникає. Лікування в таких випадках необхідно починати з покаяння, тоді добре допомагає і медицина. Якщо жінка не покається за свою образу, тоді хвороба носить хронічний характер, нерідко доводиться застосовувати й операції.
Потім я займався з чоловіком і дружиною окремо. Розповідав їм, що наші думки і слова мають енергію. Коли вони хвилюються за життя свого сина, обговорюють його проблеми в сім’ї, то тим самим направляють на нього погану енергію. Йому й так погано, а вони роблять його життя ще гіршим. «Вороги людині домашні його». Але головні мої рекомендації торкались все ж покаяння за свої помилки, а також молитви, щоб Бог простив її першого чоловіка, батька, а тепер і сина. Щастя і здоров’я дітей багато в чому залежить від молитов батьків.
На семінарах, консультаціях, зустрічах, телевізійних передачах, торкаючись питання всиновлення дітей, я завжди рекомендую новим батькам молитися за рідних батьків дитини. Неважливо, знаєте ви їх чи ні. Просіть Бога, щоб Він простив їх, просіть як за своїх близьких, тоді життя всиновленої дитини дійсно буде щасливою.
Після двох занять з батьками, я запросив на прийом їх сина, призначив йому на шістнадцяту годин. Логіка вибору години прийому була проста. Якщо він дуже п’є, як говорять батьки, то на прийом прийде не тверезий.
Дійсно, він прийшов на консультацію з запахом випитого алкоголю, який намагався приховати м’ятною жувальною гумкою. Почали бесіду. Хлопець виявився розумним, університет закінчив з червоним дипломом. Зараз працює замісником генерального директора однієї компанії. Заробляє непогано.
Останні півтора-два роки з’явились проблеми в подружньому житті. Вони з дружиною стали начебто чужими один одному. Тільки чужі люди між собою не лаються, а у них у сім’ї постійно сварки, образи, ревнощі. Наче і причин особливих на те не було. Зараз у нього є інша жінка, яка любить його, і він збирається піти до неї. Дружині поки про це не казав. Ще є син, якого він дуже любить і боїться, що після розлучення, дружина не дасть йому спілкуватися з дитиною. Алкоголь вживає майже кожного дня, але не напивається, норму знає.
«Це поки Ви норму знаєте», - сказав я. На консультаціях я завжди даю можливість пацієнту максимально виговоритися, іноді задаю навідні питання. Але частіше за все люди самі розповідають чи «виказують», справжню причину своїх хвороб чи проблем. Так і на цей раз. Молодий чоловік повідомив, інтуїтивно чи підсвідомо,  відчуває, що його проблеми пов’язані з рідним батьком, якого він не знав. Коли став підлітком, мати розповіла йому, чому розлучилася з батьком. Той дуже пив, ходив до інших жінок.
«Те ж саме зараз робите і Ви, - знову не утримався я. – Так само буде поводитись в своєму житті і Ваш улюблений син». «Так що ж робити?» - спитав він. - Дружина мене давно не любить, я її теж. У сім’ї постійно сварки. Не життя, а каторга».
З досвіду лікаря-санолога мені давно відомо, що в багатьох шлюбах ніхто нічого не робить для зміцнення або збереження сім’ї. Витрачається багато сил на те, щоб сваритися, ображатися, ненавидіти один одного. Потім розлучитись і всім говорити, що винна друга половина.
Але якщо хоча б крапельку енергії, затраченої на взаємні докори, хтось із подружжя намагається направити на збереження сім’ї і покращення відносин, то розлучення не буде. А за деякий час настане мир и взаємопорозуміння, тепло і справжнє  кохання. Та й у дітей буде повноцінна сім’я – рідні мати й батько. Але багато хто цього не знає, тому і розлучень у нас поки вистачає. Для покращення взаємовідносин і збереження сім’ї завжди потрібно працювати тільки з самим собою і ні в якому випадку не «переробляти» чоловіка чи дружину.
На першій зустрічі ми домовились «попрацювати» над питанням нормалізації відносин у сім’ї. Наступну зустріч намітили на завтра, о  шістнадцятій годині за умови, що від нього не буде запаху алкоголю.
Працюючи з хворими, а ненормальні сімейні відносини – це також хвороба, я давно помітив, що на шляху до хорошого завжди виникають якісь перепони. Наступного дня хлопець прийти не зміг. По роботі йому терміново потрібно було поїхати в один із віддалених районів області. Через день мені потрібно було поїхати з міста, але те, що у нього все буде добре, я не сумнівався. Адже мати почала молитися и просити Бога про прощення гріхов дідуся і його рідного батька. Сама пішла до церкви і покаялась за гріхи. Материнські молитви мають величезну силу, особливо коли матері очищають своє життя покаянням. Бог чує усіх, але чує і допомагає тим, хто покаявся про вчинені гріхи і намагається жити чесно.
Приблизно за тиждень ми знову зустрілись. Запаху алкоголю не було, і він радісно повідомив, що вже третю добу не брав у рот спиртне. Відношення у сім’ї за цей час не змінились, але дружина стала начебто трохи спокійнішою.
Далі було так. Я пояснив йому, що таке розум людини. Як і чому у спадок передаються хвороби і проблеми. Попросив під час наших зустрічей не намагатися аналізувати мої рекомендації, а просто виконувати їх. Я призначав, а він одразу ж, у мене в кабінеті виконував.
Призначення: заплющити очі і подумки попросити прощення у своєї дружини за погане ставлення до неї, сварки, образи, зради.
Виконання: він заплющив очі, трохи розслабився, уявив дружину і попросив у неї прощення.
Призначення: заплющити очі, подумки попросити Бога, щоб Він простив гріхи його діду, батьку, матері і дружині.
Виконання: заплющив очі, розслабився, попросив у Бога прощення за гріхи своїх близьких.
Призначення: заплющити очі, подумки попросити у Бога прощення за свої гріхи – сварки, образи, подружні зради, пиятику та інші, які згадає.
Виконання: заплющив очі, трохи розслабився, попросив у Бога прощення за свої гріхи.
На виконання всіх призначень пішло не більше десяти хвилин. Легко і просто. Тільки розумом цього не зрозуміти. Розум «працює» на інших, більш грубих частотах. Розум створює проблеми, а вирішує їх серце або, навпаки, страждає за них серце. Зараз у нас більше за все серцево-судинних захворювань тому, що у багатьох серця заблоковані. Немає доступу до чистоти життя, до більш тонких частот і енергій.
Потім я навчив свого пацієнта дізнаватись думки інших людей про нього. Почали з думок дружини. Попросив його розповісти, як він думає про свою дружину, тільки чесно.
Трохи зам’явшись, він сказав, що думає про дружину погано. Вона у нього негарна, нудна, лінива і т.д. На якомусь етапі я його зупинив. Як би погано чоловіки не думали про жінок, останні думають про них ще гірше.
Далі пояснив йому, що дружина думає про нього так само, як він про неї, якщо не гірше. Але кожна людина може змінювати свої думки. В даному випадку потрібно убрати свою гордість або дурість.
Призначення: подумки попросити прощення у дружини за те, що зараз про неї погано думав і говорив.
Виконання: заплющив очі, трохи розслабився, уявив дружину і попросив у неї прощення.
Призначення: для початку, начебто жартома, розкажіть, яка хороша у Вас дружина.
Виконання: він, не поспішаючи, почав перелічувати, що дружина у нього красива, спокійна, добра, працьовита, любить його, прекрасна дружина і мати.
Я попросив його ще раз все це переповісти. Потім дав папір, ручку, и він все хороше, що тільки що говорив, ще й записав. Що записано пером – не вирубати сокирою.
Для відновлення сімейних відносин, як і для видужання від інших хвороб, завжди потрібний час. Швидко нічого не буває.
Призначив консультацію за три дні і дав домашнє завдання. Кожен день, уголос, коли ніхто не чує, молитися і просити Бога, щоб Він простив гріхи його рідному батьку і матері, дідусям і бабусям. Ще, в молитві, просити прощення за свої конкретні гріхи і за дружину.
Ми зустрічались з цим хлопцем трохи більше двох місяців, по два рази на тиждень. Від алкоголю він відмовився швидко, почав робити зарядку, навіть у спортивний зал записався. Я ділився з ним знаннями про те, що наші думки і слова мають творчу енергію і передаються на відстані. У світі багато спокус жити нечесно. Всі люди помиляються, хтось більше, хтось менше. За гріхи батьків, дідусів і бабусь нащадки несуть покарання. Але якщо люди починають каятися і просити у Бога прощення, то покарання відміняється.
Стосунки в сім’ї поступово покращувались. Спокійно розстався з коханкою, виявляється дружина не гірша. На зустрічах, у моєму кабінеті, про дружину говорив тільки хороше. І вона дійсно такою ставала. Цілий місяць виконував обов’язки генерального директора, коли той був у відпустці. Отримав солідну премію. До алкогольних напоїв тяги немає, може по два–три тижні до спиртного не доторкуватися. Продовжує кожний ранок молитися, дякує Богу за все хороше, що Він йому дає. Почали з дружиною думати про другу дитину. Розстались ми з ним друзями.
На закінчення я хочу ще один раз нагадати тим, хто всиновив чужу дитину. Моліться і просіть у Бога прощення гріхів рідним батькам дитини, його дідусям і бабусям. Неважливо, що може ви їх і не знаєте. Просіть Бога, щоб Він простив їх. Така молитва займе у вас декілька секунд, але сила її забезпечує щастя вашій всиновленій дитині.
Окремо хочу дати рекомендацію батькам, які самотужки виховують дітей. Частіше це бувають жінки. Не держіть зла і образ на своїх колишніх чоловіків. Подумки попросіть у них прощення, якщо ображались. За свою образу попросіть. Моліться і просіть Бога, щоб Він простив їм гріхи їх. Тоді гріхи батька не передадуться вашій дитині або онуку. Вони будуть здорові і щасливі в особистому житті. Та і у вас проблем зі здоров’ям буде набагато менше.

Серйозні хвороби, що виникають
у дитинстві і молодому віці

До мене звернувся молодий чоловік, двадцяти чотирьох років. Худий, блідий, вуха стирчать. Ходить з важкістю пересуваючи ноги, опираючись на паличку. «Дунь - впаде». Інвалід  дитинства. Має вищу економічну освіту, вільно володіє двома іноземними мовами. Прекрасно працює на комп’ютері, навіть створює особисті програми. 
Але життя його обмежене. Постійні лікарні, санаторії, гори випитих ліків, відра прийнятих крапельниць, сотні різних консультацій. Взимку на вулиці практично не бував, а навесні і восени, мінімум по місяцю, лежав у лікарні. Головні медичні діагнози були такі – ревматоїдний артрит и неспецифічний виразковий коліт. Але, крім того, у нього часто бували застуди, захворювання шкіри, а  останнім часом з’явились періодичні запаморочення і головні болі.
Раніше, працюючи завідуючим відділення у лікарні, такого хворого я обов’язково поклав би в стаціонар. Провів би йому масу різноманітних дуже розумних і дорогих досліджень, призначив би й дороге лікування. Сьогодні офіційна медицина такі хвороби ще не навчилась лікувати. Періодично, за допомогою ліків, допомагає хворим, видає їм інвалідність, але хвороба залишається.
У лікарів–санологів свої підходи до хвороб і хворих, які багато в чому відрізняються від поглядів лікарів інших спеціальностей. Завжди потрібно шукати справжню причину хвороби, а не зациклюватися тільки на матеріалістичних поглядах.
Повертаємось до нашого пацієнта. Хворіти хлопчик почав років з десяти, з’явились болі в суглобах, скутість у рухах. Йому  поставили діагноз – ревматоїдний артрит. Обстежувався і лікувався в обласній і республіканській лікарнях. Потім був санаторій у Криму. Так повторювалось часто, але хвороба постійно прогресувала. Навчання у школі йому давалось легко. Не дивлячись на те, що часто доводилось лежати в лікарнях, учився добре.
Років з дванадцяти з’явився один маленький нюанс. Він почав жартувати і підсмикувати однокласників, сперечатися з учителями. З’явилась заздрість до здорових дітей. Із-за складного характеру, батьки переводили його з одної школи в іншу. До п’ятнадцяти років у юнака з’явився виразковий коліт, який, як і ревматоїдний артрит, сьогоднішньою медициною майже не лікується. Школу закінчив без трійок, але з інвалідністю. Легко вступив на заочний факультет одного з економічних університетів. Іноземні мови вивчав самостійно, в основному в періоди загострення хвороб, лежачи в лікарні. Ніде не працював, здоров’я не вистачало на цілий робочий день. Отримує пенсію по інвалідності. Зрідка підробляє за допомогою комп’ютера. Грошей не вистачає, вистачає тільки на харчування, та деякі медикаменти.
Живе з батьками і молодшим братом. Мати працює бухгалтером, батько -  інженером, брат навчається у школі.
У всіх учбових медичних закладах студентів вчать, що лікувати потрібно не хворобу, а хворого. Для лікування хвороб існують ліки або оперативні методи, а ось для лікування хворого потрібно ще дещо.
Якщо серйозна хвороба виникає в дитинстві, то завжди причину потрібно шукати у способі життя батьків дитини або бабусь та дідусів, прадідусів і прабабусь. Медицина, яка лікує хворобу, цього не знає, тому багато хвороб і не лікується.
Не секрет, що діти з’являються на світ від матері і батька. Ті, в свою чергу, також з’явились від своїх батьків і т.д. Існує рід людини. Спадково передаються не тільки матеріальні цінності, хвороби, зовнішня схожість, а також риси характеру, схильність до добрих, чесних або, навпаки, - злих і нечесних учинків. Доля або життя людини багато в чому визначається тим, як жили або ще живуть її предки. Яблуко від яблуні недалеко падає.
Раніше, до революції 1917 року, більшість жителів Росії про це знала. Але з приходом до влади більшовиків було нав’язане однобоке, матеріалістичне сприйняття світу, що повністю заперечую Духовне начало. Тих, хто думав інакше, знищували. Результати не змусили себе довго чекати. Сьогодні, на жаль, на території України і Росії, більшість людей живуть коротше і менш якісно, ніж у багатьох інших країнах. І причини більшості хвороб і проблем потрібно шукати саме в духовній сфері.
У процесі бесіди з цим молодим хлопцем я дізнався, що його мати, після закінчення інституту, поїхала за направленням на північ. Там закохалась, почала зустрічатися з одним  чоловіком. Але як  тільки завагітніла, він її кинув. Важко їй було. Народила дитину, працювала, виховувала сина сама. Ночами не спала, хлопчик ріс неспокійним. Через три роки зустріла хорошого чоловіка, вони одружились. Її дитину він всиновив, за деякий час у них з’явився ще один хлопчик. Вітчим до дітей ставився добре. Любив, та й зараз любить, як прийомного, так і свого сина. Рідного батька хлопець ніколи не знав і не цікавився ним.
Повторю ще раз, що для виникнення серйозних захворювань повинна бути причина. В даному випадку, вона знаходиться в його рідному батьку, який учинив підло, кинув вагітну від нього молоду жінку. До того ж ще, під час вагітності, мати дуже нервувала і зненавиділа чоловіка, що кинув її. Хотіла навіть переривати вагітність, але строки не дозволяли.
Відновлення здоров’я в таких випадках потрібно починати з Покаяння. Тим, хто не вірить у Бога, вихований в однобічному, матеріальному сприйнятті світу, це важко зрозуміти. Вони не знають, що за гріхи, погані, нечесні, підлі вчинки завжди в родині хтось буде відповідати.
Хлопчик хворобами й інвалідним життям «розплачується» за гріхи своїх батьків. Гріх батька в тому, що він спокусив дівчину, а потім кинув її вагітною. Напевно у нього було ще багато й інших гріхів, адже складний характер юнак від когось теж успадкував. Гріх матері – ненависть і образа, що виходили від  неї під час вагітності на чоловіка, що кинув її, а також бажання позбавитись від плоду.
У кожної людини в житті можуть бути важкі моменти, святих серед нас, тих, хто живе сьогодні, немає, або принаймні, я про них не чув. Але кожного разу, коли ми робили який-небудь поганий учинок, дуже ображались, ненавиділи – за це потрібно попросити у Бога прощення, або – Покаятися. Добре ще помолитися за тих людей, хто нас образив. Все це має пряме відношення до нашого здоров’я, а також щастя і здоров’я наших близьких. Так було завжди і так буде завжди, закони Життя вивчати потрібно.
Молодий чоловік, що сидить напроти мене, в Бога не вірить, його мати теж не вірить. У школі цьому ніколи не учили. В багато численних лікарнях, в яких він побував, про Бога навіть не згадували. Мені він теж не вірить. Сподівався, що я буду його лікувати, а замість того прослухав лекцію, де ні слова немає про ліки, просто звичайна проповідь про Бога, покаяння, гріхи.
Чесно кажучи, ще декілька років тому, якщо б мені хто-небудь прочитав подібну лекцію, я також не повірив би. Але коли я, врач-практик, який багато років пропрацював завідуючим невідкладним відділенням, побачив, як хворі позбавляються  різних хвороб або їх здоров’я покращується після того, коли вони каються за свої гріхи, сумнівів не залишилось.
Періодично мені доводиться проводити заняття в лікарнях з лікарями різних спеціальностей. Коли хтось із них сумнівається по відношенню до покаяння, то я рекомендую їм перевірити на практиці цей метод, а потім робити висновки. Не віриш – перевір, тоді сумнівів не залишиться. Доводити в таких ситуаціях марно.
Консультації зі своїми пацієнтами я проводжу на підставі вже існуючих фактів. Так як здоров’я цього юнака не покращувалось, а, навпаки, поступово погіршувалось, виходу у нього не залишалось. Всі, відомі науці, способи лікування, він вже пройшов. Попереду було життя інваліда на маленьку пенсію або можливість спробувати прислухатись моїм порадам–рекомендаціям, призначенням лікаря-санолога.
Я пояснив йому, що здоров’я відновлюється поступово. В його ситуації потрібно два-три роки роботи. Займатися собою доведеться самому, а я буду давати тільки знання і трохи допомагати. Існує багато способів допомоги хворим. Але якщо вони не почнуть самі для себе щось робити, змінювати свій характер, погляди на життя, користі від допомоги не буде. Хвороба все рівно через деякий час повернеться.
Етапи або схема відновлення його здоров’я були наступні.
У мене в кабінеті він заплющував очі і подумки очищував своє минуле від поганих учинків. Просив пробачення у всіх людей, кого образив, кому заздрив, про кого погано думав і говорив, на кого сам ображався. Виявилось, що таких людей у його житті було багато, адже характер складний. Що не згадав у мене в кабінеті, потім «допрацьовував» дома.
Наступне – нормалізація відносин з тими людьми, з якими йому зараз доводиться спілкуватися. Учитися думати і говорити про життя добре.
Кожен ранок молитися і просити Бога, щоб Він простив гріхи його матері і рідному батьку, дідусям і бабусям, а також йому самому. Ввечері, перед сном, дякувати Богу за все гарне, що в цей день у нього було.
Довелось мені зустрітися і з його матір’ю. Нелегко їй було згадувати минуле. Але заради здоров’я і щастя сина, пішла до церкви, покаялась за свої гріхи, молилась також за рідного батька дитини.
У процесі консультацій я навчив його комплексу легких фізичних вправ, які потрібно робити кожен ранок, п’ять–сім хвилин. Призначив також щоденні прогулянки в прилеглому біля його будинку парку. Під час прогулянок звертати увагу на природу, дерева, небо, птахів, повітря, людей і свої відчуття. Періодично спостерігати за думками, особливо за поганими і не вірити їм.
З цим молодим чоловіком ми зустрічались два-три рази на тиждень, іноді рідше. Я контролював його заняття собою, підтримував і  «завантажував» новими знаннями.
Перші, невеликі покращення в здоров’ї почались місяці за два-три. Бували потім і періоди погіршень, але він продовжував займатися собою. Кожен ранок починав з молитви, причому молився усвідомлено. Просив у Бога допомоги, а головне просив, щоб Бог простив його рідного батька і матір. Після молитви займався фізичними, дихальними та іншими вправами, яким я його поступово навчав. Навчився застосовувати покаяння в повсякденному житті. Якщо виникали з ким-небудь конфлікти, то подумки каявся або молився за кривдника.
Поступово здоров’я покращилось, причому без медикаментів. Але на шляху до хорошого завжди є перепони. Це як контрольна робота в школі по пройденій темі. Опанував тему добре – написав контрольну, отримав хорошу оцінку. Не освоїв тему – на контрольній отримуєш двійку.
Приблизно через рік, чи трохи більше, він відчув себе вже добре й улаштувався на роботу. Пропрацював два місяці нормально, потім почались суперечності з керівництвом, його звільнили. Знайшов нову роботу, через деякий час почав виявляти надмірну активність, критикувати товаришів по службі. Його знову  звільнили. Познайомився з дівчиною, трохи позустрічались, посварились. Вона його кинула.
Почались загострення хвороб. Місяця три змушений був «валятися» у ліжку. Лікувався в лікарні, потім удома. До мене не звертався.
Чомусь хворі вважають, що лікарі повинні про них піклуватися. Але є правило: не просять, не лізь. Не дивлячись на те, що хвороби залишались, він продовжував кожен день молитися і потрохи читати Біблію. Потім, пересилив свою гордість, знову подзвонив мені, записався на прийом. Зустрілись. Зовні він виглядав краще, ніж при першій зустрічі, ходив вже без палички, та все рівно був слабким.
Швидко знайшли причини погіршення здоров’я і загострення хвороб. Це були невдоволення керівництвом на першій роботі. Образа за звільнення. Критика співробітників на іншій роботі, знову образа за звільнення і, звичайно, образа на дівчину, яка його кинула. Ще він ображався і на мене за те, що я не цікавився його здоров’ям.
Будь-яка образа – це хворий стан розуму людини, викид негативної енергії. Хворий розум і привів до загострення хвороб у тілі.
Знову повертаємось до покаяння. Сівши в зручне крісло у мене в кабінеті, він заплющив очі, розслабився. По черзі подумки уявив усіх людей, на кого ображався і у кожного попросив прощення. Потім попросив у Бога допомоги навчитися  не ображатися і бути задоволеним життям. На все пішло не більше п’яти хвилин. За свою образу на мене він попросив прощення уголос.
Ми зустрілись декілька раз. Він знову почав робити зарядку, гуляти у парку, милуватися життям. Коли чим-небудь або ким-небудь був незадоволений, одразу подумки каявся.
Пройшов ще рік. Сьогодні це зовсім інша людина. Працює на декількох роботах, часто їздить у відрядження в інші міста. Добре заробляє. У нього чарівна подруга, задоволений життям. Ліків ніяких не приймає.

Позбавлення від алкоголізму, 
наркоманії, ігроманії

Якось увечері мені подзвонив знайомий, з яким ми раніше працювали в одній лікарні. Попросив про консультацію. Зустрілись наступного дня, у кінці робочого дня, поговорили про життя, потім перейшли до діла.
Його сину двадцять чотири роки, закінчив університет. Проблема у тому, що син наркоман. Чи можу я йому чим-небудь допомогти? Вони вже звертались до психіатрів, наркологів, декілька раз робили «очищення» крові через апарати, навіть намагались кодувати юнака, але толку немає. Хлопчик після школи поїхав навчатися до університету в інше місто. Поїхав нормальним, але після третього курсу батьки помітили, що син уживає наркотики. Боролись усіма можливими способами. Якось закінчив учбовий заклад. Зараз він живе з ними, ніде не працює. Незрозуміло, яким чином постійно десь дістає наркотики.
Про те, що подібні проблеми виникають там, де слабкий духовний захист, я вже писав. У цьому розділі додам ще дещо. Після того, коли знайомий виклав мені суть питання, я запропонував йому прийти до мене на прийом разом з дружиною, а сином я буду займатися після бесіди з ними. Та й то, якщо він сам цього захоче. Син хоче кинути вживати наркотики, запевнив мене батько, але сам цього зробити не може.
Наступного дня, вранці, батьки прийшли до мене. Ми були знайомі давно, і вони знали мене як завідуючого відділенням, який колись працював у лікарні. Думали, що я буду призначати їх сину якісь ліки або застосовувати психіатричні практики. Але в процесі бесіди-лекції, щось до них почало доходити.
Години півтори-дві я розповідав подружжю про гріхи і духовний захист, про спокуси, які підстерігають нас у житті, і особливо молодь. Про те, що дуже важко дітям, що захворіли наркоманією, алкоголізмом або ігроманією, самим, або за допомогою медицини, позбавитися від цих хвороб.
Спочатку подружжя дивилось на мене трохи дивно, але коли я запропонував їм подумки продивитися своє  життя і самим собі чесно відповісти, чи є у їхньому житті нечесні учинки, їх відношення до бесіди змінилось. Як потім зізнався мені батько юнака, згадуючи своє життя, він виявив, що нечесних учинків було багато. Наприклад: регулярно зраджував дружині, постійно брав хабарі з пацієнтів, обдурював керівництво, крав і продавав ліки і т.д. Все це він мені розповів, звичайно, один на один, коли нікого в кабінеті не було. Міг би й не розповідати, я це й так знав, адже ми працювали колись в одній лікарні. А у будь-якому колективі усі один про одного все знають.
Коли батьки згадали своє життя і побачили там багато нечесних учинків, то погодились зі мною, що у хворобі сина винні вони. Не учили нас, дорослих, що за нечесні, погані учинки – гріхи можуть відповідати діти чи онуки.
Лікування у таких випадках завжди потрібно починати з очищення життя батьків, якщо у них виходить це зрозуміти.
Я запропонував їм у себе в кабінеті заплющити очі і подумки попросити у Бога прощення за свої конкретні гріхи. Потім повторити цю процедуру у себе дома, а, якщо вистачить мудрості, то піти до будь-якої церкви і сповідатися у священика. Після цього можуть приводити на консультацію сина.
Дні через три батько привів до мене сина. Наркомани дуже грамотні хлопці. Вони прекрасно розуміються в різноманітних наркотичних речовинах. Знають і про сучасні методи лікування, які, на жаль, не допомагають.
На мене юнак подивився, як на звичайного лікаря, від якого користі не буде. Так, він хоче відмовитися віт наркотиків, але нічого з собою зробити не може.
Читати лекцію про шкоду наркотиків я не став. Трохи поговорили про життя. Потім запропонував йому записати своє бажання. Він взяв аркуш паперу і ручку, записав: «Хочу позбавитися від наркотиків, хочу бути здоровим». Потім тричі прочитав своє бажання уголос.
Далі я диктував, а він записував Ісусову молитву: «Господи, Ісусе Христос, Син Божий, помилуй мене грішного і допоможи позбавитися від наркотиків». Попросив тричі прочитати цю молитву уголос, що він і зробив. У кабінеті ми були удвох, батько сидів у коридорі.
Потім хвилин десять-п’ятнадцять я розповідав йому про те, що ми живемо у світі, який не розуміємо, багато не знаємо. Існують вічні істини і знання, але більшість у нашій країні їх не вивчає, тому не розуміє і не застосовує. Як результат, виникає багато хвороб і проблем. Його хвороба, наприклад, теж від незнання. Але тепер у нього з’явився шанс одужати, за умови, що він буде виконувати мої рекомендації лікаря–санолога, які були наступними. Три рази на день, вранці, вдень і увечері по три рази подумки, а якщо нікого не буде поруч, то уголос, читати Ісусову молитву. «Господи, Ісусе Христос, Син Божий, помилуй мене грішного і допоможи позбавитися від наркотиків». Читати молитву на протязі тижня. Якщо з якої-небудь причини забуде прочитати молитву, то все рівно наступного дня знову читати.
Хлопець чесно сказав, що не вірить моїм призначенням. Я з ним погодився, сказав, що й сам не дуже вірю, але декому допомагає. Ми домовились, що він постарається читати молитву і тоді ми перевіримо «працює» вона чи ні. На прощання я попросив його прочитати молитву уголос, три рази. «Господи, Ісусе Христос, Син Божий, помилуй мене грішного і допоможи позбавитись від наркотиків». Він прочитав. Аркуш паперу з записаним бажанням і молитвою взяв з собою. Ще я нагадав йому, щоб нікому нічого не говорив, а коли одужає, то обов’язково потрібно сходити до церкви і подякувати Богу.
Визнаю чесно, я не дуже вірив у хороший результат. Приблизно через рік після описаного випадку, на одній конференції, я зустрівся з батьком хлопця.  В перерві поговорили, спитав, як син? «Нормально, - відповів він, наркотики давно не вживає, працює за спеціальністю, збирається одружуватися».
Мені стало цікаво. Іноді я призначав Ісусову молитву алкоголікам, а також молодим хлопцям, хворим ігроманією. Вирішив перевірити, як у них справи.
Подзвонив додому молодому чоловіку, якого колись консультував з приводу алкоголізму. Давно кинув пити, змінив роботу, почуває себе чудово.
Пішов на роботу до батька, син якого страждав ігроманією. Поговорили про життя, спитав за сина. Все нормально, син кинув грати, працює, живе громадянським шлюбом з дівчиною.
Колись одна жінка приводила до мене на консультацію доньку-наркоманку. Спеціально зайшов до неї на роботу. Спитав про доньку. Вона посміхнулась, усе добре, донька давно вийшла заміж, чекає дитину.
Схема, за якою відбувалось одужання молодих людей, які потрапили в пастку наркотиків, алкоголю чи ігрових автоматів виглядає, приблизно, наступним чином.
До мене звертався один із батьків дитини, що захворіла. В процесі бесіди виявилось, що в кожній сім’ї вистачало якихось нечесних учинків, сварок, образ або інших гріхів. За тридцять–сорок хвилин спілкування до них «доходило», що за свої гріхи потрібно покаятися. Бажано це зробити і чоловіку, і дружині. Бувало й так, що хтось із батьків не вірив моїм рекомендаціям і на бесіду не приходив. Але один із них все рівно каявся і подумки просив у Бога прощення. Деякі з них ходили до церкви на сповідь до священиків і молились, просили Бога допомогти одужати їх дитині.
Потім на прийом приходили їх діти, як правило, у супроводі одного з батьків. З хворою дитиною ми бесідували удвох, у кабінеті, а батько чи мати сиділи в коридорі. Всі діти виказували бажання позбавитися від хвороби. Деяким із них я пропонував своє бажання записати. Потім ми бесідували. Діти розповідали про свої проблеми, чому, на їх думку, з ними виникла така ситуація, якими способами вони намагались від неї позбавитися. Виявилось, що майже усі вони «підчепили» хворобу, поїхавши навчатися в інше місто, хоча були й такі, хто захворів удома. У процесі нашого спілкування я погоджувався з ними, що позбавитися від їх хвороби дуже важко, але можливо. Пропонував записувати, а деяким просто запам’ятати Ісусову молитву і при мені декілька разів повторити її уголос. У подальшому рекомендував усім їм читати її на протязі тижня по три рази на день подумки чи уголос, якщо ніхто не чує. Попереджував, що, якщо з якоїсь причини забудуть її прочитати, наприклад, завтра, то післязавтра все рівно читайте. Хлопці мені не вірили, що молитва допоможе, але ми домовлялись, що вони будуть читати. А допоможе вона чи ні, буде видно потім. Ще я просив хлопців нікому не говорити про те, що вони будуть робити, а коли хвороба пройде, то потрібно сходити до будь-якої церкви і подякувати Богу.
Я описав приблизну схему роботи з такими хворими, хоча у кожному випадку були деякі відмінні деталі.
Після зустрічей зі мною, одразу життя молодих людей не змінювалась. Якийсь час вони продовжували знаходитися в залежності від своїх хвороб, але за три-чотири місяця  у кожного з них у житті відбулись неприємні ситуації, після яких від хвороб не залишилось і сліду. Всі вони одужали. 
Молодого чоловіка, що страждав від алкоголізму, звільнили з роботи, та ще завели карну справу, звинувачуючи у крадіжці. У в’язницю його не посадили, але на допити викликали часто. Потім справжніх крадіїв знайшли, а він за цей час кинув пити. Знайшов нову роботу, причому кращу, ніж та, що була, до алкоголю байдужий.
Дівчина, наркоманка, для купівлі наркотиків напозичала багато грошей. Прийшов час віддавати, а нічим. Їй почали погрожувати, один раз навіть побили. Дійшло до того, що вона боялася сама виходити з дому. Частину її боргів батько погасив, потім звернувся за допомогою в міліцію. Поки вирішувалась проблема з боргами, дівчина сиділа удома й від наркотиків звільнилась. Потім батьки відправили її в інше місто, до бабусі. Там вона зустріла гарного хлопця, закохалась, вийшла заміж, зараз чекає дитину. Ні про які наркотики не згадує.
Приблизно так, за допомогою різноманітних неприємних ситуацій, позбавились від своїх хвороб й інші мої пацієнти. Ніхто з них серйозно не постраждав, зате всі одужали й життя їх покращилось.
Багато зрозуміли і їх батьки, а одного з них, свого колегу, я недавно бачив у церкві. Що він там робив, не знаю, але я радію за нього і його сина, а також за усіх, хто за допомогою Ісусової  молитви звільнились від своїх хвороб. 
У процесі роботи мені часто доводиться зустрічатися з різними людьми. У деяких із них діти навчаються або збираються навчатися в інших містах. Не усі молоді люди  можуть справитись зі своєю самотністю. Дуже багато спокус звалюється на них. «Зло людини від юності його». Тому батькам, чиї діти їдуть навчатися в інші міста, я рекомендую частіше молитися за них. Батьківські молитви мають величезну силу, що здатна захистити дитину від шкідливого впливу.

Цього не може бути, або що дають 
знання чоловікам середнього віку

Чоловіку шістдесят чотири роки. Лікар-ендокринолог, що лікувала його на протязі  трьох років з приводу вузла у щитовидній залозі, не повірила черговому ультразвуковому дослідженню. Три роки у щитовидній залозі був великий вузол, потрібно було робити операцію, а зараз його не стало. «Цього не може бути», - сказала вона й направила його ще раз пройти обстеження щитовидної залози. Він знову пройшов ультразвукове дослідження, вузла не виявили.
Так само здивувався і лікар-уролог, коли оглянув його передміхурову залозу. У пацієнта був хронічний простатит і аденома, та зараз все було нормально. Він призначив йому додаткові дослідження – передміхурова залоза виявилася здоровою.
Не повірив і лікар–кардіолог, який близько десяти років лікував його гіпертонію і атеросклероз. На  протязі року у цього чоловіка не підвищувався тиск, ліків ніяких не приймав. Зробив діагностику серця і судин – атеросклероз зник. Хоча на протязі десяти років, при обстеженні, виявлялись ознаки атеросклерозу судин.
Одразу зазначу, що ніяких чудес не відбулось. Просто чоловік отримав знання і почав собою займатися, захотів бути здоровим. Із своїх спостережень я виявив, що більшість хворих людей не розуміє простої істини: лікуватися і бути здоровим – це дві великі різниці. Зазвичай на семінарах, які я проводжу, ця простота «доходить» дні через три-чотири. Лікуватися – значить застосовувати ліки та інші призначення лікарів. Бути здоровим – починати змінювати свої погляди на життя і собою займатися.
В організмі кожної людини є могутня відновнувальна система. Повторю ще раз – в організмі кожної живої людини є сили, здатні покращити здоров’я або повністю її зцілити від більшості хвороб. Але для того, щоб ці сили запрацювали, потрібні знання, віра, час і якісь дії.
Пацієнту, про якого йде мова, зараз за сімдесят років. Почуває себе чудово, живе повноцінним сімейним життям. Усі органи працюють. Виглядає набагато молодшим за свій вік, його дружина теж, хоча за віком вони майже ровесники.
На семінари, «Як бути здоровим», він потрапив за порадою знайомих. Сидів і слухав мої лекції-розповіді про те, що у кожної людини є розум і тіло. Хвороби частіше за все виникають у тих людей, хто незадоволений життям. Але варто людині переглянути деякі свої погляди, почати робити легкі фізичні вправи, частіше ходити пішки і багато хвороб зникає без ліків чи операцій.
Навчений життєвим досвідом, цей чоловік мало вірив моїм міркуванням. Коли ж я говорив, що наші думки передаються на відстані й інші люди, про яких ми думаємо, «чують їх», то не повірив жодному моєму слову. Але все ж вирішив перевірити.
Ще зі школи у нього були погані відносини з одним однокласником. І хоча обидва вони вже давно дідусі, погані відносини залишились. Завжди, коли вони де-небудь зустрічались, відчували один до одного неприязнь.
На заняттях я всім нагадую, що шлях до здоров’я потрібно починати з нормалізації відносин з тими людьми, з якими у вас є проблеми. Робиться це просто. Ви починаєте добре про них думати і говорити. Кожна людина може змінювати свої думки, якщо захоче, звичайно. Тільки нерозумні люблять сваритися й ображатися, не розуміючи, що роблять собі гірше.
З досвіду спілкування з людьми, я виявив: мало хто знає, що як ми думаємо і говоримо про людину, так само вона думає і говорить про нас.
І ось герой нашої розповіді вирішив перевірити, правду я кажу чи ні. Сидячи на семінарі, він почав добре думати про свого однокласника, та ще подумки попросив у нього прощення за свої образи на нього. Це було у вівторок.
В середу він йшов на семінар і по дорозі «випадково» зустрів саме цього однокласника. Раніше вони навіть не вітались, відвертались один від одного. Але сьогодні той, побачивши його, радісно посміхнувся, привітно помахав рукою. Вони зупинились і хвилин п’ятнадцять поговорили, як старі добрі друзі. Домовились навіть на риболовлю разом сходити, та й пива попити.
Але наш пацієнт, як справжній «Фома невіруючий», вирішив знову погано думати про свого однокласника. Дні через три вони «випадково» зустрілись. Однокласник пройшов повз нього, не відповів на привітання. Він голосно покликав його, але той грубо відповів – «відчепись» і пішов своєю дорогою.
Шановні читачі, знайте, що люди, про яких ви думаєте або говорите «позаочі», відчувають як ви до них ставитесь. Що посієш, те й пожнеш. Будете добре думати чи говорити про людину, так само вона буде думати й говорити про вас. І, навпаки, на погані думки і слова буде відповідати тим самим.
Семінари я проводжу по два тижні. За цей час у всіх, а це приблизно сто-двісті чоловік, покращуються взаємини у сім’ях, на роботі, з сусідами або іншими людьми, з ким у них були або є проблеми. Покращення взаємовідносин – це початок відновлення здоров’я. Нас цьому, на жаль, не учили.
У 1986 році мене, у складі бригади українських лікарів, направили в літній період в одну із середньоазіатських республік на допомогу місцевим лікарям. Влітку, у спеку, там часто бувають спалахи інфекційних хвороб: дизентерії, сальмонельозу, гепатиту, холери, черевного тифу та інших. Відзначається висока дитяча смертність. Ми приїхали в невелику лікарню на сто п’ятдесят місць. За десять днів, перед нашим приїздом, там померла двадцять одна дитина. В перший же день ми оглянули всіх хворих, призначили правильне лікування, в основному крапельниці й антибіотики. За сорок п’ять діб нашої роботи в цій лікарні померла всього одна людина. Порівняйте - двадцять одна за десять днів і одна за сорок п’ять. Інфекційні хворі, в більшості випадків, при правильному лікуванні легко виліковуються. Спеціалісти повинні бути, які знають свою справу.
Так само й у нас, щоб люди менше хворіли, довше і краще жили – потрібні спеціалісти, які б не тільки лікували, але й розповідали, учили, як жити без хвороб або позбавитися від тих, які вже є. У нас поки справжній спалах «інфекційної безграмотності».
Не знають люди, що відновлювати своє здоров’я потрібно кожному самому. Коли пацієнт, про якого йшла мова на початку, перевірив, що думки передаються, то почав уважніше ставитись до моїх рекомендацій, а головне виконувати їх.
Після відновлення нормальних стосунків, потрібно очистити своє минуле від сварок і образ, поганих і нечесних учинків. Люди, які отримали однополярне або матеріалістичне виховання, не знають, що вчені уже давно довели наявність Бога. Тільки називають вони Його різними, близькими до науки назвами, наприклад Єдина Свідомість. Усі свідомості людей пов’язані між собою. Наші думки і учинки теж фіксуються у цій Єдиній Свідомості. Коли ми згадуємо те, що робили погане, нечесне і просимо за це прощення, нам завжди прощається. Краще це робити у церкві, на сповіді. Але тим, хто до церкви не ходить, можна удома сісти в зручне крісло або на стілець, заплющити очі, продивитися своє життя, згадати погане і попросити за це прощення.
Коли на семінарах я прошу людей заплющити очі на декілька хвилин, продивитись своє минуле, очистити його від поганого і нечесного, то навіть повітря у залі після цієї процедури стає свіжішим і чистішим.
Шестидесятичотирьохрічний чоловік, у якого був вузол у щитовидній залозі, гіпертонія, хронічний простатит і аденома, продивився своє життя, знайшов там багато різних поганих і нечесних учинків. Подумки попросив прощення. Не посоромився сходити до церкви, сповідався.
Здоров’я завжди відновлюється поступово, про це я теж нагадую учасникам занять. Якщо ви почали шлях до мирного життя, очистили своє минуле, вчитеся жити без сварок і образ – шлях відкрито.
Помірні фізичні вправи, до десяти хвилин, сприяють покращенню кровообігу і «включають» механізми самозцілення.
Він почав робити зарядку, більше ходити пішки. Помирився зі своїм однокласником. Перестав сваритися з дружиною, критикувати інших людей. Став кожного дня згадувати своє дитинство, молодість, уявляти себе молодим і здоровим. Поступово почав помічати, що здоров’я його покращується, дякує за це Богу.
Бачачи, що чоловік займається собою, почала робити зарядку і дружина, вчиться у нього бути здоровою. Сходила до церкви, покаялась за свої гріхи і невдоволення життям, старі сварки і образи. Її здоров’я теж покращилось. Зараз вони просто живуть і радіють Життю. Дякують за це Богу.
Я спеціально навів приклад того, що при правильному лікуванні інфекційні хворі легко одужують. Так само позбавляються від своїх хвороб і проблем ті люди, які отримують знання і починають собою займатися. Не потрібно соромитися бути здоровим, змінити деякі свої життєві переконання. Хороше, як і погане, заразливе. Якщо у сім’ї одна людина змінюється на краще і не нав’язує свої нові погляди іншим, то через деякий час інші члени сім’ї починають учитися у неї.
Здається, нічого складного для того, щоб бути здоровим, немає. Але на шляху до Знань завжди є перепони. Ніхто поки закликати людей бути здоровими не збирається. Кожному потрібно самому шукати знання, а тим більше застосовувати їх.
На мої семінари приходять звичайні люди. Багато хто з них відвідував різноманітні оздоровчі тренінги, читав книги про відновлення здоров’я. Деякі володіють різноманітними практиками, і, як правило, всі помічають, що сьогоднішня медицина до здоров’я ніякого відношення не має. До лікування хвороб і профілактики інфекційних хвороб має, а до здоров’я людей не має. Медицина стала економічною, чим більше хворих, тим більше грошей. Тому бути здоровим або лікуватися кожен повинен вирішувати сам.

Як бути здоровим в Україні і Росії

Теплим травневим вечором я насолоджувався співом птахів у себе в саду. Пролунав міжміський телефонний дзвінок. Молодий, приємний жіночий голос повідомив, що дзвонять із Москви, телестудії «Останкіно». Мене хочуть запросити для участі в телепередачі за темою «Образи і здоров’я» у якості лікаря-експерта. Всі витрати, пов’язані з проїздом, проживанням і харчуванням, беруть на себе.
Я подякував за запрошення і сказав, що відповідь зможу дати за день. Домовились, що дівчина мені передзвонить. За  день вона знову подзвонила, я дав згоду. Домовились про дату і деталі поїздки.
До того часу у мене вже був невеликий досвід телевізійного спілкування з людьми. Близько року тому організував і провів цикл телепередач про здоров’я на обласному телебаченні. Тому, подивитись, як роблять телепередачі в Останкіно, мені було цікаво.
Тим більше тема була добре знайома. Я навіть зрадів за росіян, що не жалкують телевізійного ефіру для такої злободенної проблеми.
Поїздка була приємною. У купе трапились хороші попутники. На вокзалі, у Москві, зустрів водій і відвіз у готель, де був заброньований номер. Запис передачі був запланований на завтра, на другу годину дня. Водій сказав, що о першій він за мною заїде.
Наступного дня, вранці, я зробив зарядку, поснідав і пішов гуляти в останкінський ботанічний сад. Скоріше за все це не сад, а справжній ліс. Повернувся о дванадцятій, пообідав у кафе. О першій під’їхала машина і відвезла на студію.
Я не спеціаліст у телевізійній галузі, але, якщо з чим-небудь порівнювати увесь Останкінський комплекс, – це величезний завод, з тисячами співробітників, цехами й іншими підрозділами.
Біля пропускного пункту чекала дівчина, яка мені дзвонила, ми познайомились. Пройшли у велику кімнату, де вже було декілька учасників майбутньої передачі. З кожним із нас бесідували представники програми. У мою задачу входило вислуховувати виступи всіх «героїв» і в кінці передачі дати професійну оцінку.
О другій годині нас запросили в студію, де й проходив запис передачі. Там уже було багато глядачів. Ведучий, відомий на всю Росію, і не тільки, спеціаліст в області здоров’я, почав передачу. Запрошував із-за куліс по черзі «героїв» і задавав їм різні питання. Учасники були підібрані за темою. Кожен із них розповідав свою історію, свої проблеми і хвороби.
У мене склалось враження, що я нікуди не виїздив, а знаходжусь у себе у Херсоні. Проводжу семінар чи консультацію. Люди із Санкт-Петербурга, Москви чи Іркутська говорили те, що я чую часто й від українців.
У молодої жінки не склалось особисте життя, багато хвороб, образа на рідну матір, яка постійно їй заважає. 
Чоловік розповідає про серйозні хвороби своєї матері, після того, коли вона дуже образилась на чоловіка, який її покинув, його батька.
Жінка, з постійними головними болями і не зовсім вдалою долею, усе життя ображалась на п’яницю-батька.
У наступної героїні чоловік – п’яниця. У неї на цьому ґрунті порушення мозкового кровообігу, збільшена щитовидна залоза.
Ведучий професійно підкреслює зв’язок між образами, невдалими долями і здоров’ям. Дає рекомендації всім прощати тих людей, на кого вони ображаються. Не тримати образу в собі. Пропонує тут, у студії, подумки чи уголос, простити тих людей, на кого вони ображаються.
Виступає психолог, який теж говорить про те, що образи приводять до хвороб і негараздів в особистому житті.
Потім надається слово мені. Зазвичай, подумки посилаю любов усім присутнім у залі, а також телеглядачам. Підтверджую, що сварки і образи дійсно є причиною багатьох захворювань. Більшість жіночих хвороб пов’язана з образами жінок на своїх чоловіків. 
Сильні образи на своїх батьків можуть приводити до негараздів у особистому житті чи  серйозним захворюванням.
Давно виявлено зв’язок захворювань щитовидної залози і образ. Перелік хвороб у тілі людини, причиною яких можуть бути сварки й образи, можна продовжувати до безкінечності.
Раніше, роблячи перші кроки в санології, я теж рекомендував пацієнтам простити своїх кривдників. Але на практиці помітив, що дуже рідко кому вдається це зробити. Важко людині прощати когось, адже кожен вважає себе правим. Навіть якщо хтось і прощає когось, то образа часто залишається і через деякий час знову починає «працювати». А ось, щоб образа зникла повністю, потрібно трохи знань і інший підхід.
У людини є тіло і розум. Вони пов’язані один з одним. Сварки, образи, заздрість, ревнощі, гордість, брехня – хворий стан розуму людини. Це звичайні хвороби, на які мало хто звертає увагу. Результатом цих хвороб є негаразди в особистому житті і проблеми в тілі. Гіппократ завжди починав лікування пацієнтів з лікування розуму, і тільки потім переходив до тіла.
Працюючи з хворими, я помітив, що мало хто з них звертає увагу на свій розум. Дні три потрібно пояснювати людині, раніше, в більшості випадків, не «доходить», що причина її особистих негараздів і хвороб у тілі, знаходиться в її ж розумі. Що лікуються такі хвороби легко, якщо вона починає «лікувати» розум.
Далі я даю такі рекомендації «героям» телепередачі. Подумки уявіть тих людей, на яких ображаєтесь, і попросіть у них прощення за свою образу на них. Коли попросите у них прощення, тоді ви зможете налагодити стосунки з ними. Ті люди, на яких ви ображаєтесь, вважають, що винні ви самі. І правильно роблять. Людина, яка ображається, невдоволена – завжди робить собі гірше і поступово стає хворою. Хочете когось простити,  спочатку попросіть прощення у людини, на яку образились, просіть прощення за свою образу. І тільки потім у вас вийде її простити.
Робити все це можна подумки, адже наші думки «передаються» на відстань і час. Для думок немає перепон. Дуже важливо попросити прощення у тих людей, яких вже немає серед живих, якщо ви на них колись ображались.
Ще я додав, що ми живемо у Живому, невидимому і незрозумілому для багатьох із нас Світі. Цей Світ завжди реагує на будь-які наші думки, слова і учинки. На добрі думки, слова, справи у відповідь отримуємо те ж саме. На погані – погане. Що посієш, те й пожнеш.
Всього я виступав хвилин двадцять. Але після редагування передачі, в ефірі мій виступ зайняв не більше чотирьох хвилин. У цілому я залишився задоволений – показали головне. Прощення образ завжди починати з того, що потрібно самому просити прощення у кривдників за свою образу на них. Тоді легко виходить простити і їх самих. А через деякий час починає покращуватись здоров’я, вдало складається особисте життя, зникають серйозні проблеми. Стосунки покращуються одразу, а  решта  через деякий час.
Зйомки проходили більше двох годин. По закінченню, до мене звернулось декілька чоловік з проханням про консультації. Вперше в житті я консультував у Останкіно, серед них були й відомі артисти.
Потім мене провели в бухгалтерію, виплатили всі витрати і гонорар. Тепло попрощався з організаторами програми і учасниками передачі. Чергова машина відвезла мене на вокзал.
За всю поїздку, перебування у Москві, участь у передачі, спілкування з росіянами – мені траплялись тільки добрі і хороші люди. Такі самі, як і у нас, в Україні. Я вдячний авторам програми про здоров’я. Вони дійсно роблять важливу і корисну справу.
Дуже багато спільного між українцями і росіянами. Ми жили в одній країні, отримали однакове виховання, «закваску». Тому більшість проблем і хвороб мають одні й ті самі корні. Нам нав’язали, у системі тої країни, однобоке, матеріалістичне сприйняття світу і людини в тому числі. Державні інститути повністю заперечували наявність Духовного начала. Так продовжувалось майже сімдесят років.
Ті, хто читає Біблію, написану дві тисячі років тому, знають, що є справи плоті і плоди Духу. Апостол Павло, у посланні до Галатів розділ 5, пункти 16-26 описує це докладніше. Ось деякі прояви плоті, або матеріалістичного сприйняття світу: сварки, образи, заздрість, гнів, незгоди, подружні зради, ненависть, пияцтво, вбивство, чародійство, непотребство і тому подібне.
Плоди Духа: любов, радість, довготерпимість, милосердя, віра, мир, стислість, стриманість. Не знаючи цих моментів, у багатьох російських і українських сім’ях часто бувають сварки, образи, гнів і ненависть, подружні зради, розлучення, пияцтво. Все це супроводжується викидом негативної енергії, яка викликає хвороби, знижує якість і тривалість життя.
Потрібно розуміти, що ми живемо у Живому Світі. Хто читає молитву «Отче наш», знає, що в ній ми звертаємось до Сущого (Існуючого, Живого) Бога. Нам Його своїм розумом не зрозуміти, але знати, що Він є, потрібно. Тому кожного разу, коли робимо щось погане, сваримося чи ображаємося, живемо нечесно, когось засуджуємо, чимось незадоволені – потрібно за це покаятися і попросити у Бога прощення.
Зараз у наших країнах ситуація змінилась. Все більше людей навідують храми, розвиваються духовно. Віру в Бога, як  і безвір’я, нав’язувати не можна. Кожна людина сама приймає рішення як їй жити, виховувати дітей, який приклад їм подавати, що залишати у спадок.  Основи здоров’я і щастя закладаються у сім’ї. Чим більше любові, радості, поваги один до одного, розуміння і терпимості в ній буде, тим краще життя буде у дітей і онуків.
Мені пощастило стати одним із не багатьох лікарів на території колишнього Радянського Союзу, який застосовує у своїй практичній роботі духовні принципи.
Наведу приклад.
До мене звернулась молода жінка, мати двох дітей. З чоловіком стало неможливо жити. Постійно чіпляється до неї, усім незадоволений. Сім’я на грані розриву. Вона вже хоче подавати на розлучення, та дітей шкода без батька залишати.
Чекаю поки заспокоїться. Коли людина емоційно напружена, їй марно щось говорити, не почує. Звичайно в сім’ях, у момент сварок, ніхто один одного не чує, емоції гніву або страху заважають. Повторю ще раз. Коли людина знаходиться у стані негативних емоцій – марно їй щось доводити. Вона просто не чує нікого, крім себе.
Якщо ви побачите таку людину, або вона знаходиться поруч з вами, знайте, що це хвора людина. Монахи афонського монастиря ще сотні років тому вивчили і описали такий стан. Вони назвали їх – хворий стан розуму. А на хворих, як відомо, не ображаються.
Всі знають, що інфекційні хвороби небезпечні тим, що передаються іншим. Так само, як і інфекційні хвороби, передається хворий стан розуму людини. Один починає критикувати, чіплятися, виказувати невдоволення, і через деякий час, а іноді й одразу, інший розум відповідає тим самим.
Я спитав у жінки, яка прийшла на прийом: «А як ви поводите себе, коли чоловік чіпляється?»
Вона відповіла, що спочатку мовчала, потім намагалась виправдовуватись. Зараз відповідає тим самим. Кожен день у сім’ї крики, сварки.
На щастя, у більшості таких хворих на стан розуму легко лікується, якщо хоча б один із подружжя почне з собою працювати.
Для лікування будь-яких хвороб потрібен час. Одразу, за один день або сеанс, ніяка серйозна «зараза» не відчепиться.
На першій консультації вона поставила ціль – нормалізація стосунків у сім’ї. Потім я рекомендував їй подумки попросити прощення у чоловіка за те, що на нього ображалась. В сімейних стосунках дуже важливо одному із подружжя викинути свою гордість, свою дурість. Гордість – це також хворий стан розуму. Потім вона розповіла мені, який чоловік був добрий, спокійний, дбайливий. Згадувала про нього тільки хороше.
Я попросив її знову переповісти все добре про чоловіка, тільки в теперішньому часі.
Два місяці, по два рази на тиждень, приходила ця жінка до мене на прийом. Не одразу, але поступово, сварок у сім’ї ставало все менше.
На заняттях-консультаціях, ми просто бесідували про духовні основи. Вона розуміла, що розлучення – це гріх, тим більше серйозна травма для дітей, але і жити в постійних сварках уже не могла. Тому і боролась – училась, для себе і своїх дітей.
На видному місці, у кухні, вона повісила аркуш паперу, на якому великим літерами написала: «Критика, сварки, образи – це хворий стан розуму. На хворих не ображаються».
Спочатку чоловік сердився, зривав цей аркуш, вона вішала новий. Стримувала себе, молилась Богу і просила Його, щоб Він допоміг її чоловіку, допоміг їх сім’ї жити мирно і спокійно.
Бувало і зривалась, відповідала грубощами на чіпляння чоловіка, але, заспокоївшись, каялась і подумки просила прощення. Працювала з собою, не намагалась перероблювати чоловіка.
На роботі, при зустрічі з родичами чи знайомими, якщо заходила мова про сім’ю, говорила тільки хороше. «Не виносила сміття з дому».
Є закон. Якщо один із подружжя хоче, щоб у сім’ї був мир, і починає перероблювати себе, і тільки себе, то через деякий час змінюється й інший.
На жаль, деякі сімейні пари цього не знають. Один із подружжя, з якоїсь причини, починає ображатися на іншого, у сім’ї виникають сварки, образи. Кожен із них вважає винуватцем іншу половину і намагається її переробити. А цього робити не можна, все рівно, що для гасіння пожежі використовувати бензин замість води.
Для щастя і здоров’я сім’ї потрібні духовні основи, а якщо їх немає, сім’я слабка.
По моїй рекомендації, або призначенню лікаря-санолога, ця жінка ходила до церкви на сповідь. Сповідуючись, вона не говорила ні одного поганого слова на адресу чоловіка, каялась тільки за свої гріхи, сварки і образи. Під час служби, у церкві, мовчки молилась і просила допомоги у Бога, щоб у їхній сім’ї були мир и взаємопорозуміння.
Поступово і її чоловік почав розуміти, що критикувати, чіплятися до дружини і постійно сваритися – це ненормально. Не повинно так бути. Та й діти почали його побоюватися. Він вважав, що якщо добре заробляє, то близькі повинні любити його. Але виявляється є дещо важливіше матеріального достатку – любов і мирні сімейні стосунки.
Людина щаслива, якщо щаслива у себе удома, і гроші далеко не головне мірило щастя сім’ї.
Близько чотирьох місяців знадобилось цій сім’ї, щоб у ній наступив мир, зникли сварки, образи, ненависть. Пройшло більше трьох років, вони живуть у любові і злагоді. Якщо й виникають які-небудь непорозуміння, то подумки чи уголос, попросять один у одного прощення. Образи як і не бувало. Та й діти навчаються у них нормальному сімейному життю. Щиро люблячи матерь і батька, хоча вони й карають їх іноді за які-небудь проступки.
За моїми спостереженнями, в середньому, для хворої сім’ї, щоб у ній не було сварок, образ, ненависті, зрад – потрібно від двох до шести місяців. Для цього, хоча б один із подружжя повинен розуміти, що для щастя сім’ї потрібно працювати, потрібні духовні знання. Якщо вас образили, подумки попросіть прощення у кривдника за свою образу на нього. Помоліться за цю людину.
І завжди знайте, що сварки, образи, ненависть, невдоволення – це хвороби розуму людини, які легко лікуються за допомогою духовних знань. Матеріальний світ може змінитися, а духовний завжди залишається Незмінним, Невидимим, Праведним і Живим.
Як покращити своє життя

У всіх, хто приходить на семінари, які я проводжу два тижні підряд, щось покращується у житті. У деяких у процесі занять, у інших - пізніше. Одні почувають себе молодшими, позбавляються від якихось хвороб чи проблем. Хтось зненацька для себе купує будинки чи квартири. Ще комусь щастить в особистому життя – виходять заміж чи одружуються. Багатьом починають надходити «неочікувані гроші», ремонтують будинки, квартири або дахи. У всіх покращуються взаємовідносини, а дехто позбавляється від боргів чи навпаки йому повертають борги.
Наведу приклади.
Молода жінка втратила в автокатастрофі чоловіка, залишилась з двома маленькими дітьми. Пройшло чотири роки після смерті чоловіка. Одній виховувати дітей важко. Поставила на занятті ціль – вийти заміж. За півроку після семінарів, у електричці, випадково познайомилась з молодим, цікавим, а головне неодруженим чоловіком. Зараз у них міцна сім’я, чоловік любить її дітей від першого шлюбу, чекають ще одну дитину.
Чоловік з дружиною, середніх років, поставили на семінарі ціль - купити будинок, їм набридло жити в квартирі багатоповерхового будинку. Взимку холодно, центральне опалення обігріває слабко, гарячої води немає, оплата за комунальні послуги висока. Семінари були навесні, а восени вони вже жили в своєму будинку. Вдало продали квартиру і, за приблизно таку ж ціну, купили будинок, навіть залишились гроші на ремонт. У будинку тепло, стоїть газовий котел і колонка.
Жінка пенсійного віку обурюється, що вже чотири роки у них взимку протікає дах. Будинок п’ятиповерховий, вона живе на п’ятому поверсі. Влада міста ремонтувати не хоче, мешканці нижніх поверхів на ремонт складатися теж не бажають. Вона вже і до суду на ЖЕК подавала, десятки заяв писала, та все марно. Семінари були у вересні, і вона знову боялася приходу дощів і зими. Але до кінця наших занять їй вже почали ремонтувати дах.
Жінка, близько сорока років. Після інституту, молодим спеціалістом прийшла на завод. Оселилась у гуртожитку. Особисте життя не склалось, до цих пір живе у гуртожитку. На семінарах поставила ціль – вийти заміж і мати своє житло. На зарплату, яку вона отримує, купити квартиру чи будинок неможливо. Несподівано, від онкологічного захворювання помирає одна її близька знайома. Перед смертю дає їй гроші на однокімнатну квартиру, просить, щоб її частіше   поминала. Квартиру вона купила. Нещодавно звернулась до мене за порадою. Не знає, за кого виходити заміж. З’явилося одразу двоє чоловіків, бажаючих одружитися з нею. Один молодший, подобається їй, але випиває. Інший трохи старший, теж подобається їй, але був одружений, розлучився, дорослі діти. Ніякої поради я їй не дав, сказав, щоб сама вирішувала. Звідки я знаю, з ким їй краще жити?
Чоловік з дружиною, пенсіонери. Живуть на пенсію, доходів більше ніяких немає. Гроші йдуть на харчування, ліки та оплату житла. Поставили ціль зробити ремонт у квартирі. Грошей на ремонт не було. Несподівано прийшов переказ на крупну суму, вистачило не тільки на ремонт, а й на купівлю нового телевізору, холодильника, меблів. Ще в радянський час вони позичили сусідам тисячу рублів. Ті поїхали в іншу країну, борг не повернули. Вони вже й забули про цей випадок. Та сусіди не забули, і надіслали їм суму в іншій валюті і набагато більшу ніж одна тисяча.
Таких прикладів я можу наводити багато. Люди самі мені пишуть у відгуках після семінарів або розповідають, коли ми зустрічаємося де-небудь у місті.
Тепер перейдемо до головного, того,  чому присвячений цей розділ. Як же все відбувається?
Семінари тривають два тижні поспіль. Приходять усі бажаючі, незалежно від віку, віросповідання, соціального положення або хвороб. 
Перша умова – бажання самої людини щось змінити у своєму житті на краще. Ще раз повторю, що змінити на краще щось тільки у Своєму житті.
На першому занятті я розповідаю, що здоров’є за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я – це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не наявність чи відсутність будь-яких хвороб. Здорова людина – задоволена життям. Прошу всіх записати, що вони хочуть покращити в своєму житті, крім фізичного здоров’я. Що заважає їм бути задоволеними? При постановці цілі головна умова – вона повинна бути чесною и стосуватися тільки самої людини.
На протязі п’яти-десяти хвилин всі роздумують і записують, що вони хочуть покращити у своєму житті. Нагадаю, що про свої бажання краще нікому не розповідати. Можна довіряти тільки тим людям, хто думає так само як ви, і не буде критикувати чи заздрити.
Семінари проходять під девізом «Як бути здоровим». На них, зазвичай, присутні в основному люди старшого віку і хворі. Ті, хто працюють з хворими, знають, що вони нагадують дітей. З дітьми, як і з дорослими хворими, завжди потрібно говорити чесно, просто і доступно. Свої книги я намагаюсь писати доступною мовою, хоча й не завжди виходить.
Після того, коли всі, хто хотів, записали свої бажання з покращення життя, я пропоную кожному згадати що-небудь гарне, чесне, приємне зі свого дитинства. На семінарах, як і в житті, бувають різні люди. Одні чесно «працюють», сидять і згадують своє дитинство, шукають там хороші моменти, інші просто сидять і нічого не роблять. Чекають, що їх будуть зцілювати. Але я наголошую, що успіх приходить до того, хто щось робить, а до нероб не приходить.
Одна-дві хвилини йде на те, щоб згадати своє дитинство. На обличчях людей видно, кому це вдалося. Вони стають «світлішими».
У різні вікові періоди свого життя люди по-різному сприймають навколишній світ. Наше завдання частіше згадувати своє дитинство. Тільки в дитинстві більшість людей бачить світ таким, який він є насправді. При дорослішанні у багатьох очі на світ «заплющуються». Вони стають сліпими, хоча й мають зір. Думаєте, чому Ісус Христос говорив: «Будьте як діти». Дітям дано те, що не дано мудрецям. А саме, щиро радіти життю і Вірити.
Потім я розповідаю про те, що відомо багатьом – наші думки - це магніт. Що думаємо, те і притягуємо в своє життя. Прошу жінку, яка з обуренням скаржилась на протікаючий дах, розповісти про свої думки на тих людей, до яких вона зверталась з приводу ремонту. Тільки чесно розповісти. Вона трохи збентежилась, але потім почала: «У ЖЕКу – усі погані і нечесні, мешканці нижніх поверхів її будинку погані, у виконкомі ніхто нічого не робить, від суду ніякого толку немає. І взагалі вона не вірить, що коли-небудь вийде полагодити дах». Дякую їй за те, що не посоромилась чесно розповісти про свої думки.
Потім прошу всіх учасників семінарських занять подивитися на поставлені цілі. Згадати свої думки навколо цих бажань. Всі згадують. Ось, наприклад, жінка, яка жила в гуртожитку, не мала квартири і сім’ї, думала, що ніколи не зможе купити собі квартиру. Грошей немає. Та й заміж мабуть не вийде. Пенсіонери думали, що вже ніколи не зможуть зробити ремонт і будуть доживати життя в чистій та затишній квартирі.
Чоловік з дружиною думали, що вони ніколи не  придбають хороший будинок. Адже якщо продати їх квартиру, то грошей на будинок не вистачить.
Взагалі, поєднує всіх, кого я наводжу в прикладах, те, що вони думали про неможливість вирішення своїх проблем.
Відкрию секрет.  «Що пов’язано на землі, те пов’язано на небесах». Розшифровувати цю фразу–секрет спеціально не буду. Кому потрібно, той додумається. Не можна все розжовувати, іноді кожному з нас і самому жувати потрібно.
Наші думки, найчастіше за все, - це результат того, що ми спостерігаємо, того, що є у нашому житті. А подібне притягується подібним. Думає жінка, що ремонту даху не буде, його й не буде. Думають пенсіонери, що будуть жити в затишній квартирі, так і буде. Думають чоловік з дружиною, що ніколи не куплять собі будинок – ніколи й не куплять. Думає жінка, яка живе в гуртожитку, що ніколи не купить собі квартиру і не вийде заміж, так і станеться.
На семінарах ми вчимося Не думати про те, чого не хочеш. Вчимося думати Про те, чого хочеш. 
Дуже важливо точно знати, чого людина хоче. Тому на семінарах я кожного дня прошу всіх чітко знати, чого вони насправді хочуть. Бажання повинні бути чесними і хорошими. Думки завжди викликають емоції, а емоції – почуття.
Думаєте про хороше – вам добре, думаєте про погане – погано. Ще я помітив таку деталь. Консультую кого-небудь один чи два рази, люди розуміють мене з півслова. Погоджуються з тим, що потрібно вчитися думати про хороше. Але за одну–дві зустрічі нічого не виходить, за три-чотири дні вони знову повертаються до своїх звичайних думок. Але якщо два тижні поспіль нагадувати, що потрібно вчитися думати про хороше, то результати бувають чудові. Мінімум два тижні.
Після того, коли всі «передивились», згадали, як вони думають про свої проблеми, я попросив їх звернути увагу на свої почуття –  емоції на той момент. Що вони відчувають – радість чи розчарування. Усі чесно звернули увагу на свої емоції і ніхто не сказав, що йому чи їй приємно думати про свої проблеми. Навпаки – неприємно, але все рівно часто думається.
Наступний важливий момент. Ми часто отримуємо в житті не те, що думаємо, а те, що почуваємо, коли про щось думаємо. Все визначають думки і почуття чи емоції, які викликають у нас думки. Пропоную всім спробувати уявити, що вони будуть почувати, коли їх чесне бажання здійсниться. Люди в залі, не поспішаючи, заплющують очі і кожен «працює», намагається уявити, що ж він чи вона будуть почувати, коли їх бажання здійсниться.
З першого разу не у всіх виходить, але попереду два тижні, і я впевнений, що вийде у всіх, хто буде приходити і працювати для себе. Не перший раз проводжу семінари, і не свої знання пропоную. Всі вони викладені у Біблії, але не всі можуть їх звідти взяти.
Зараз багато книг з’явилося з образного мислення, періодично проводяться різноманітні тренінги під різними назвами. Зміст один – кожен повинен працювати сам для себе, за допомогою свого розуму.
Для того, щоб бажання здійснилось і думки перетворились в реальні предмети, речі або щось інше, матеріальне – бажано очистити своє минуле від нечесних учинків, образ, сварок, брехні і усього поганого. Даю домашнє завдання. Удома попросити близьких, щоб не заважали їм п’ять–десять хвилин. Сісти на стілець чи у крісло, заплющити очі, згадати свої погані учинки, образи, ревнощі, сварки, брехню і подумки попросити прощення у тих людей, з ким у вас ці проблеми виникали.
Жінці, у якої протікає дах, я рекомендував подумки попросити прощення у всіх людей, на кого вона ображалась у процесі спроби відремонтувати дах: робітників ЖЕКу, виконкому, суду, сусідів. 
Тим, хто вірить у Бога, я рекомендував сходити до церкви, на сповідь. Не віруючим сказав, щоб не засмучувались. Бог справедливий, допомагає всім, хто просить, і тим, хто не просить. Але краще все-таки, хоча б подумки, попросити допомоги.
Семінари проходять легко, з жартами, прикладами, веселими історіями. Дві години пролітають непомітно. Люди у нас в Україні, як і в Росії, прекрасні.
На наступному занятті, після привітання, я пропоную всім подивитися на свої записані цілі-бажання. Не поспішаючи, згадати що-небудь добре з дитинства, а після цього спробувати уявити, що вони будуть почувати, коли їх бажання здійсниться. Працюємо з одним бажанням. На всю вправу пішло не більше трьох хвилин.
Потім я розповідаю, що потрібно уміти звертати увагу на те, що вам потрібно. Наприклад, хочете купити будинок, а грошей у вас поки немає, починайте придивлятись до будинків, який, у якому місці, скільки коштує. Хочете, щоб вам полагодили дах? Частіше звертайте увагу на дахи будинків, думайте про те, чим краще накрити дах. Хочете вийти заміж? Звертайте увагу на чоловіків, думайте про те, який вам чоловік потрібен, головне, щоб це був не чужий чоловік. Не можна про чужих думати. Краще свого мати, хорошого.
Одного разу на моїх семінарах був такий випадок. Жінка середніх років, трохи старша за п’ятдесят років, незаміжня, поставила ціль вийти заміж. Семінари були навесні, а в кінці літа вона вже була заміжньою і поїхала жити до чоловіка  в іншу країну, колишню республіку Радянського Союзу.
У грудні приїхала у справах додому і прийшла до мене на прийом. Поскаржилась, що чоловік часто п’є горілку. Я спитав у неї: «Коли ви ставили за ціль вийти заміж, думали про те, щоб був непитущий?» Вона відповіла, що не думала, просто дуже хотілось мати сім’ю. Декілька днів я позаймався з нею на тему, як допомогти чоловіку кинути пити. За деякий час він дійсно перестав пиячити. Але тут я хочу підкреслити інше. Коли жінки ставлять за ціль вийти заміж, то потрібно точно знати, за якого чоловіка ви хочете вийти. Не просто вийти заміж, а за людину, яка, наприклад, не п’є, добре заробляє і т.д. Завжди повинна бути конкретика. Звичайно, у житті все може вийти по-іншому, але імовірність того, що вам трапиться порядний чоловік, збільшується в багато разів. Повторю ще раз, частіше звертайте увагу на те, що вам потрібно, побільше конкретних деталей. На семінарах ми це робимо кожного дня, два тижні поспіль.
У Біблії є такий вислів: «Тому, хто має, дається, а у того, хто не має, відбирається й те, що хоче мати». Тому на другому занятті я пропоную усім, хто для себе працює, записати все саме важливе й дороге, що він чи вона на сьогодні мають, і подякувати за це Богу. В США навіть є національний день Подяки, сьогодні це найзаможніша країна світу. У наших предків теж був звичай дякувати Богу. Потрібно учитися дякувати. Умієш дякувати – умієш і отримувати.
П’ять-сім хвилин люди в залі записують те хороше, що мають, подумки дякують Богу.
Зробивши цю вправу, ми переходимо знову до якої-небудь поставленої цілі. У кожного вона різна.
Я пропоную знову згадати дитинство, особливо якийсь момент, коли ви хотіли щось отримати, дуже чекали і в кінці кінців отримали те, що бажали. У кожного в дитинстві є такі моменти. Хтось дуже чекав на канікули, щоб гуляти ціле літо, хтось дуже хотів попити лимонаду, стоячи в довгій черзі, хтось хотів м’яч і т. д. Прошу звернути увагу на почуття очікування хорошого.
Є дуже могутня притягуюча Сила Очікування.
Моє завдання допомогти учасникам семінарських занять «розбудити» в собі хороші творчі сили. Вони є у кожного, тільки багато хто про них не знає.
Люди сидять, згадують своє дитинство, шукають, що ж вони колись дуже чекали. Вся вправа три-чотири хвилини. Тим, хто не згадав, я пропоную удома повторити цю вправу.
Після цього знову працюємо з розумом. Прошу всіх уявити, що їх бажання вже здійснилось, зосередитись на кінцевому результаті. Спробувати звернути увагу на те, що вони будуть почувати, коли їх бажання здійсниться. Тренуємо в собі здібність відчувати результат, не потрібно думати як це вийде, головне – результат. Вся вправа займає три-чотири хвилини. Виходить далеко не у всіх, але це поки не важливо, головне, що люди самі для себе працюють. Не ждуть від когось допомоги, а самі, поки що подумки, покращують своє життя.
Якщо сказати словами психологів, ми тренуємо позитивне образне мислення. Як  висловився Ейнштейн: «Уява – попередній перегляд того, що буде у вашому житті». На семінарах кожен намагається думати про чесне і хороше. Наші сьогоденні думки – це чернетка завтрашнього дня. Деякі спеціалісти роботу наших думок визначили в Закон тяжіння. Думки – це магніт. Про що думаємо, те і притягуємо в своє життя. Думки мають свою частоту і за якийсь час стають предметами. Закон «тяжіння» працює, незалежно від того, знаємо ми його чи ні.
Ось так, поступово, кожного дня, на семінарах ми тренуємо в собі здібності бачити себе здоровими, щасливими, успішними. Люди, які приходять з якимись хворобами, уявляють  себе здоровими. Але при цьому починають удома робити зарядку, частіше посміхатися, вчаться правильно харчуватися, очищувати своє минуле каяттям, а попереду ставити для себе чесні і хороші цілі. На семінарах завжди є люди, які діляться своїми успіхами.
Ще далеко не стара жінка, семидесяти двох років, розповідає, як півроку тому ходила за допомогою палички. Років десять у неї боліли суглоби, лікувалась у лікарні, але ефекту не було. На семінарах зрозуміла, що собою потрібно займатися. Почала робити зарядку, уявляти себе зі здоровими суглобами, а головне - відчувати радість від того, що одужає. Чекала з нетерпінням того дня, коли зможе ходити легко, швидко і без палички. За деякий час так і вийшло. Зараз вона вирішила ще повчитися, попрацювати для себе не тільки у питаннях здоров’я. Виглядає набагато молодшою за свій вік.
Повторю ще раз. Коли вирішите для себе, що конкретно ви хочете, чесне і хороше, думайте про це частіше. Вся сила знаходиться всередині нас самих.
У процесі занять я нагадую, що якщо чогось дуже не хочеш, але часто про це думаєш, то це й трапляється. Тому потрібно уміти Перемикати думки з поганих на хороші. Примушувати себе. Якщо вас долають погані думки, можна розтягнути посмішку до вух і погані думки підуть. Можна уголос чи подумки почати наспівувати веселу пісеньку, погані думки теж зникнуть. Способів перемикання думок з поганих на хороші безліч. Не дозволяйте поганим думкам надовго затримуватись і заважати вам жити. 
Ще дам одну пораду. Не говори уголос того, що не хочеш і не приєднуйся до тих, хто про це говорить. Ті, хто обурюється про щось погане, створюють собі ще більше проблем.
На кожному семінарському занятті, на протязі двох тижнів, учасники представляють подумки результат своїх чесних поставлених цілей. Відповідь намагаються знайти в тілі, в почуттях. Якщо при здійсненні бажання в тілі з’являється радість, значить все буде нормально, бажання здійсниться.
Частину часу одного із занять відводимо на малюнки. Кожен намагається намалювати те, що хоче. Неважливо хто і як малює,  головне просто взяти аркуш паперу і малювати. Жінка, яка ходила з паличкою, малювала себе такою, що біжить, і без палички. Чоловік з дружиною, які хотіли придбати будинок, малювали будинок, сад, а не квартиру. Кожен малював своє щире, чесне бажання, хто як умів.
Всі навчаються бути у стані отриманого результату. Одна жінка на семінарі записала двадцять дев’ять бажань. На протязі року здійснилось двадцять сім, серед яких були й ремонт квартири, морська подорож, покращення здоров’я, підвищення пенсії і т.д. 
Коли люди тренують свій	розум частіше думати про хороше, покращується  біохімія крові. Щасливі думки, позитивні емоції, хороша біохімія крові та ще ранкова зарядка – автоматично покращують здоров’я.
Шановні читачі, цим розділом я хотів просто привернути вашу увагу до самих себе і своїх думок. Кожна людина може покращити, а якщо чесно, то й повинна покращити своє життя. Ніхто за вас самих думати не буде. Результати ваших чесних бажань настають не завжди одразу, а через якийсь певний час. Намагайтесь частіше думати про те, чого хочете і викиньте з голови те, чого не хочете. 
Бажаю всім, хто дочитав до кінця цю книгу, здійснення всіх чесних і хороших бажань. Частіше згадуйте радісні моменти з дитинства і бажайте іншим того, чого собі бажаєте.

Олександр Лебедєв,
лікар-санолог
(Санологія – наука про здоров’я).




