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Безнадійний хворий,
або до чого приводить образа на брата

Прийом закінчувався, хворих уже не було, і я збирався йти додому. 
Раптом наприкінці коридору почулися повільні, важкі, що шаркають, кроки. Хтось невпевненою ходою намагався добратися до мого кабінету. Кроки наближалися, а разом з ними добре був чутно важкий подих.
Двері без стукоту відчинилася, і на порозі з’явився літній чоловік. Зібравши останні сили, він підійшов до мого столу й опустився на стілець. Трохи віддихавшись, слабким голосом просто сказав: «Синку, я хочу ще трохи пожити». 
У медицині на той час я вже пропрацював близько двадцяти років, більшу частину з яких завідував невідкладними відділеннями. Тому по зовнішньому вигляду цього хворого, ході, важкому подиху, вираженим набрякам і ряду інших ознак попередній діагноз поставив. 
Він явно мав потребу в невідкладній терапії в умовах стаціонару, і, швидше за все, у реанімації. Моя рука потягнулася до телефону, щоб викликати машину швидкої допомоги й відправити його в лікарню. Але, немов прочитавши мої думки, він сказав, що тільки вчора пішов з лікарні, де провів останні шість місяців. 
У нього хронічна серцева недостатність, хворіє близько п’ятнадцяти років, багато разів лікувався у лікарнях, санаторіях, постійно п’є різні ліки. Останні півроку стан почав поступово погіршуватися. У лікарні йому ставили крапельниці, робили багато уколів, відкачували рідину з живота, але стан не поліпшується, а навпаки, усе гірше. 
Він уже почав розуміти, що дні його полічені, і вирішив померти удома. Тому попросив дружину й дітей, щоб вони забрали його додому. Діти порадилися з лікарями, і ті чесно сказали, що надії на порятунок їхнього батька мало. 
Удома він цілу ніч не спав, а ранком, коли дружина й син пішли на роботу, випадково побачив на столі газету, у якій повідомлялося про прийом лікаря-санолога. Хто такий санолог, він не знав, та й лікарям уже не вірив. До обіду лежав у ліжку, почував себе погано, а потім прийшла думка з’їздити до цього лікаря: «Може, чим-небудь допоможе?» Із труднощами одягся, викликав таксі й приїхав до мене на прийом. 
«Якщо приїхав, треба хоч вислухати», - подумав я й запропонував йому розповісти про своє життя. Як правило, розповідаючи про себе, хвора людина, сам того не підозрюючи, розповідає дійсну причину хвороби. Знаючи причину, у багатьох випадках можна допомогти пацієнтові поліпшити здоров’я або повністю позбутися від захворювання. 
Історія його життя звичайна: школа, військове училище, одруження, народження дітей. Служив офіцером, на пенсію пішов у сорок п’ять років. Нічим не хворів. Йому шістдесят один рік, уперше відчув болі у серці в сорок сім років, потім болі почали підсилюватися. Неодноразово лікувався, але хвороба розвивалася, якість життя погіршувалося. Лікарі говорили, що це вік. 
Прошу його розповісти докладніше про можливі стресові ситуації: може, з кимсь сварився або ображався. 
Під час служби в армії всяке бувало, але образ ні на кого не тримав. Перед самим його виходом на пенсію померли батьки. Вони жили в середній смузі України. Спочатку помер батько, а за півроку мати. Поховали їх добре.
Перед смертю батьки заповіли свій будинок його молодшому братові, що жив зі своєю родиною в тому самому місті, де й батьки. Після похорону вони із братом домовилися, що, оформивши всі необхідні юридичні документи про спадщину, будинок продадуть, а гроші поділять. З раннього дитинства вони із братом були друзями, любили один одного. Він, як старший, завжди захищав молодшого брата від інших хлопчиськ. Потім, коли брат учився в технікумі, служив в армії, та й після армії, іноді допомагав йому грішми. 
Після похорону батьків пройшло півроку. Його брат оформив на себе спадщину й будинок продав. А старшому братові, сьогоднішньому моєму пацієнтові, ні копійки не дав, пояснивши, що все втратив. 
Службу в армії він закінчував на півдні України, у прекрасному місті Херсоні. Одержав квартиру в новому будинку, яку потрібно було ремонтувати, а грошей не вистачало. Сподівався одержати свою частину грошей від продажу рідного дому. Коли брат повідомив йому, що гроші втратив і нічого йому дати не може, дуже образився на свого РІДНОГО брата. Потім почав ображатися на померлих БАТЬКІВ, які не згадали його в заповіті. 
Образа наростала. Із братом він перестав спілкуватися, а в останній телефонній розмові наговорив йому багато брутальних слів. Протягом останніх п’ятнадцяти років із братом не розмовляв і листів вони один одному не писали. Навіть у рідне місто провідати могилки батьків він жодного разу не їздив. 
Коли в сорок п’ять років пішов на пенсію, відразу влаштувався на роботу, заробляв непогано. За два роки навів порядок у квартирі, купив нові меблі. Усе було начебто б непогано, але почало поболювати серце - почалася хвороба, що і привела його до нинішнього стану.
З досвіду спілкування з людьми я знаю, що багато хто з віком здобувають хвороби, але не здобувають мудрості. І як її було здобувати у країні, в якій справжні знання замовчувалися. А люди, що вірять у Бога, вважалися відсталими. Якщо в якому-небудь трудовому колективі дізнавалися, що їхній співробітник вірить у Бога або відвідує церкву, то на кар’єрі, підвищенні зарплати або яких-небудь інших соціальних благах цієї людині можна було ставити хрест. Діставалося й дітям, якщо їхні батьки відкрито вірили у Бога. У школах таких дітей часто принижували, кривдили, соромили на батьківських, піонерських або комсомольських зборах. Якщо при надходженні в інститут приймальна комісія дізнавалася, що абітурієнт вірить у Бога, то на іспитах йому навмисне ставили двійку.
Але, на щастя, часи змінилися, і тепер ніхто нікому не нав’язує вірити або не вірити, або як вірити у Бога. У людей з’явився вибір, а значить, з’явилася можливість одержувати справжні знання й застосовувати їх у своєму житті або не застосовувати. Вибір є у кожної людини. Віру в Бога, як і безвір’я, нав’язувати не можна. Коли мій пацієнт закінчив свою розповідь, то за деякими ознаками я відзначив у нього невелике поліпшення загального стану. 
Випадок, що описую, відбувся кілька років тому, на самому початку моєї роботи лікарем-санологом. Багато чого я й сам тоді не розумів. Це були мої перші кроки. Але з Біблії я знав, що не можна ображатися на брата свого, а тим більше, на БАТЬКІВ - це вважається великим гріхом. Фізики довели: будь-яка негативна реакція - це викид великої кількості поганої, негативної енергії. Якщо є образа, тобто викид негативної енергії, що триває, то рано або пізно у такої людини виникають хвороби. А мій пацієнт сильно й довго ображався на свого брата, і зараз іноді думає й говорить про нього погано. 
Мовою простих людей це називається ЗЛОпам’ятство, ЗЛОмислення, ЗЛОмовлення. А, як відомо, що посієш, те й пожнеш. Мало хто знає, що своє, а часто й чуже життя, ми «сіємо» своїми думками й словами. Насіння це сходить поступово й дає плоди. Той, хто читає Біблію або одержує знання з інших джерел, знає, що думки народжуються в серці. Серце - це МИСЛЯЧИЙ орган. Зі злого серця, незадоволеного, скривдженого народжуються погані думки, які супроводжуються викидом поганої, негативної енергії. Ця енергія й приводить до розвитку багатьох захворювань. У Біблії написано, що потрібно прощати брата свого, шукати з усіма миру, а головне, уміти каятися за своє невдоволення життям або зроблені погані вчинки, сказані погані слова або неправильні думки.
Важко хворий чоловік, який сидів переді мною, щось про це чув, але ніколи не застосовував у своєму житті, не надавав значення. До церкви ніколи не ходив, він і помолився, напевно, уперше в житті близько місяця тому, коли почав розуміти, що ліки й зусилля лікарів уже не допомагають. 
Про все це  і деякі інші моменти я йому докладно розповів. Колись мене бентежили сльози хворих, але пізніше я помітив, що коли людина плаче, після цього завжди наступає поліпшення його загального стану. 
До кінця нашої бесіди у мого пацієнта на очах були сльози. До нього дійшло, що причиною його хвороби була його ж образа на брата, на батьків. До того ж, я ще йому розповів, що такі ж проблеми будуть у його дітей, онуків або правнуків - до третього або четвертого покоління, поки хтось із його нащадків не почне покаянням очищати свій рід. 
Раніше до революції 1917 року одним зі страшних гріхів було померти без покаяння. Люди знали, що якщо вони не попросять прощення у Бога за свої помилки, неправильні, погані вчинки, думки, слова, або одним словом гріхи, то покарання понесе хтось із їхніх нащадків. Люди піклувалися про майбутнє своїх дітей, онуків, правнуків. Але в період радянської влади справжні знання перекручувалися, заборонялися. Ті, хто замовляв революцію 1917 року, знали, що робили. До 1913 року Росія виходила на передові економічні рубежі у світі, і її потрібно було зупинити. А суспільство, позбавлене духовних істин, приречене на погане життя більшості людей. Поняття гріха радянська влада скасувала.
Все це має пряме відношення до здоров’я. Багато хто з нас не знає, що якщо причину хвороби не забрати зі свого життя, то хвороба буде залишатися, поступово розвиватися. Знижується якість і тривалість життя.
У пацієнта, що сидів напроти мене,  причиною виникнення хвороби серця була образа, сильна образа. 
Починаємо лікування. Намагаємося забрати причину. Я пропоную йому подумки попросити прощення у свого брата за те, що дуже на нього ображався. Потім попросити прощення, теж подумки, у своїх померлих батьків. Мій пацієнт намагається щось заперечити. Пояснює мені, що він був правий: брат продав будинок, а грошей йому ні копійки не дав. 
У моїй роботі лікаря-санолога пацієнтам або слухачам семінарів по кілька разів доводиться пояснювати прості істини. Не з першого разу багато хто розуміє. Так і сьогодні. Знову пояснюю цьому побіленому сивиною, важко хворому чоловіку, що є один суддя - Бог. Нам нікому не дано право засуджувати людей і особливо своїх близьких. У Біблії написано, що вороги людині - домашні його. Деякі близькі люди часто ображаються один на одного, лаються, ненавидять, обманюють, не розуміючи, що тим самим завдають шкоди самим собі. Лікування цих станів просте - ПОКАЯННЯ. Образився на когось, то хоча б подумки за свою образу потрібно попросити прощення у тієї людини, на яку образився. Точно так само потрібно просити прощення й у тієї людини, яку сам скривдив або засудив. Не судіть, не суджені будете.
Мій пацієнт закрив очі, подумки уявив перед собою брата й попросив у нього прощення за свою образу. Точно так само він попросив прощення й у своїх померлих батьків. Трохи поплакав. Я порадив йому ще подумки подякувати Богу за те, що Він дозволив йому ПОКАЯТИСЯ. 
Лікування, а також профілактику серйозних захворювань завжди потрібно починати з усвідомлення важливості вічних, простих істин і, у першу чергу, з ПОКАЯННЯ, перегляду свого минулого. Іноді потрібно каятися й за можливі гріхи своїх предків до третього-четвертого покоління, навіть якщо ми не знаємо, які у них були гріхи. Просто просити Бога, щоб Він простив наших предків, які давно пішли з життя. Один літній священик якось сказав мені, що вони там цього дуже чекають.
Мій пацієнт поплакав, заспокоївся. Далі я рекомендував йому почати курс лікувального голодування. Пояснив загальні принципи цього методу, але перед початком порадив помолитися й попросити у Бога допомоги. 
Події ці відбувалися наприкінці квітня, попереду були першотравневі свята. Повторну консультацію йому я призначив на 4 травня о 10.00. Усередині себе я сумнівався, що ще побачу цього пацієнта. Бувають, і нерідко, випадки, коли хворі на повторні консультації не приходять. Люди звикли, щоб їх лікували: деякі навіть не підозрюють, якою СИЛОЮ володіє ПОКАЯННЯ й МОЛИТВА.
І от 4 травня о 10.00 мій пацієнт не приходить. Немає його і о 11.00, 12.00, 13.00 і 14.00. На 15.30 у мене була призначена лекція для викладачів одного з університетів, і я вже збирався йти. Раптом чую - хтось біжить по коридору. Стукіт у двері, і на порозі той, хто повинен був прийти о 10.00. Бадьорою, упевненою ходою заходить у кабінет, здоровається й вибачається за запізнення. Очі блищать, подих рівний. Задишки й набряків немає, зовні виглядає набагато молодшим. Починає розповідати, що після першої зустрічі із важкістю добрався додому. Ще раз попросив подумки прощення у брата й батьків. Потім ще у деяких людей, на яких ображався колись або сам скривдив. Помолився Богу, попросив у Нього допомоги й почав лікувальне голодування. Пив тільки воду й нічого не їв. Уперше за останні два місяці цілу ніч проспав, як дитина, хоча до цього страждав сильним безсонням. Зате дружина й син всю ніч по черзі заходили до нього в кімнату. Прислухалися, живий він чи ні.
Прокинувшись ранком, знову помолився, взяв у руки Біблію, і отут пролунав міжміський телефонний дзвінок. Зняв трубку й... почув голос рідного брата, з яким не розмовляв п’ятнадцять (!) років. Більше години вони  проговорили, жодного разу не дорікнули один одного. 
А сьогодні ранком брат приїхав до нього. Поїзд трохи затримався, тому мій пацієнт спізнився, за що ще раз вибачився. Незважаючи на те, що я квапився, ще раз докладно пояснив йому принципи лікувального голодування, режиму дня, очищення кишечнику. Про всякий випадок дав йому номер свого домашнього телефону й наступну зустріч призначив через три дні. 
У цілому, він голодував більше двох тижнів. Здоров’я відновлювалося поступово, ознаки хронічної серцевої недостатності повністю зникли пізніше. Я навчив його правильному, природному харчуванню. Він повністю відмовився від м’ясних і молочних продуктів, став більше вживати овочів, фруктів, круп, які багаті на  калій, вітаміни та інші корисні речовини. 
Почав раз на тиждень ходити до церкви на сповідь і Причастя, читати Біблію, регулярно молитися Богу й дякувати Йому. Усе літо провів у себе на дачі, у мальовничому місці на березі Дніпра. У місто приїжджав тільки за продуктами й щоб сходити до церкви. 
У серпні до нього знову приїжджав брат зі своїми онуками. А у вересні він їздив на батьківщину, зупинявся у брата, був там цілий місяць. Через два роки я випадково побачився із цією людиною. Почував він себе, у цілому, непогано й життям був задоволений.
У медицині дрібниць не буває, їх просто потрібно вміти помічати. Працюючи із численними групами людей, я помітив, що часто думки передаються на відстані. 
Коли цей «сердечник» почав подумки просити прощення у свого брата за образу, то брат «почув» його думки й відразу ж зателефонував. У них знову відновилися прекрасні родинні відносини. 
Шановні читачі! Якщо у вас є або були з кимсь сварки, образи, то зараз подумки попросіть у цієї людини прощення. Зробіть так два-три рази, і ви помітите, що ваше самопочуття покращиться, і взаємини з тими людьми, у кого ви просили прощення, покращаться. Світ, що створив Бог, - це люди, природа, птахи, звірі, ріки й моря; загалом, все природне, що нас оточує. Цей світ вічний, прекрасний, у ньому завжди існує порядок, любов, повага й правда. І є світ, що створили люди. У цьому світі часто буває неправда, користь, заздрість, ревнощі, образи, невдоволення. Все це має безпосереднє відношення до здоров’я. У Біблії написано: «Господь творить правду й суд всім скривдженим». Якщо людина сильно й довго на когось ображається, ким-небудь або чим-небудь незадоволена, то це приводить до серйозних захворювань.
Головна причина переважної більшості серцево-судинних захворювань (і не тільки їх) - це незнання або невміле застосування у своєму житті ВІЧНИХ, ПРОСТИХ ІСТИН. Поки є причина, хвороба буде залишатися. Щире покаяння, усвідомлення, що не можна ображатися на брата, батьків, урятувало життя цьому колишньому військовому. А лікувальне голодування було лише одним з методів відновлення здоров’я. 
Тіло кожної людини має величезні відбудовні здібності. Методів лікування або способів відновлення дуже багато. У практичній медицині я працюю близько тридцяти років. З них близько двадцяти провів безпосередньо у лікарні, біля ліжка хворого. Удень і вночі крапельниці, уколи, обстеження, наради, консиліуми, п’ятихвилинки. І от я помітив, що більшість хворих самі для свого здоров’я нічого не роблять. Вони повністю покладаються на лікарів, ліки, операції або екстрасенсів, цілителів. Деякі моляться, ходять до церкви, просять допомоги у Бога, але палець об палець не вдарять, щоб самим щось для себе зробити. Вони не знають, що усередині кожного з нас є наймогутніші механізми самозахисту й відновлення. Потрібно тільки створити умови, і наше тіло в стані самостійно позбутися від більшості захворювань.

Жіночі хвороби і шляхи  їх усунення

У мене була відпустка, але якась жінка, довідавшись номер домашнього телефону, наполегливо просила про консультації. З її слів я довідався, що вона лежить у лікарні у відділенні неврології, п’є ліки, їй ставлять крапельниці. Незабаром три тижні від початку лікування, а їй не краще. Постійні запаморочення, невпевнена хода, багато страхів. Два місяці тому лікувалася у відділенні кардіології, були й зараз залишилися періодичні болі в серці, прискорене серцебиття. До того  ж у неї мастопатія, ерозія шийки матки, остеохондроз, гастродуоденіт. 
Домовилися, що я проконсультую її після того, коли вона випишеться з лікарні. Днів через десять знову телефонує, її виписали, але почуває себе погано. Лікарі рекомендували їй пити багато ліків. 
Іноді консультації своїм пацієнтам я проводжу де-небудь на природі, наприклад, у парку або кафе. Домовилися з нею зустрітися біля входу до кафе в центрі міста через пару годин. 
На зустріч її привезла дорога машина. Звичайно роботу з пацієнтами я починаю з моменту першого спілкування. З бесід по телефону у мене вже склалася загальна уява про пацієнтку. Тепер вона підтвердилася. 
Висока, струнка, гарна, незаміжня, має коханця. Робила аборт, лікувалася у різних екстрасенсів, біоенергетиків і, природно, у багатьох лікарів. Але, що явно впадало в око, - це страх на її обличчі й невпевнена хода.  Я замовив зелений чай і тістечко. Дивитися виписки з її історії хвороб не став: для мене й так було ясно, що причини всіх її хвороб і проблем перебувають усередині неї, а вона намагається їх вирішити за допомогою лікарів або екстрасенсів. Коли вона діставала виписки, з її сумочки вивалилася ціла гірка різних ліків. 
Замість того, щоб слухати скарги, я попросив її розповісти про своє життя. Виросла у звичайній родині, має брата. Батьки на пенсії. У школі вчилася добре, трохи займалася спортом. Закінчила університет, організувала свою фірму. Із чоловіками почала зустрічатися після двадцяти років, але заміж не поспішала. Зараз їй трохи за тридцять років. 
До двадцяти п’яти років нічим не хворіла. Але потім поступово почали з’являтися хвороби, то одні, то інші, а в останній рік зовсім погано стало. Перший аборт зробила у двадцять чотири роки, тоді саме у фірмі проблеми були, і їй народжувати не хотілося. Має свою квартиру, двох коханців, один із яких чекає її у своїй машині біля кафе. Другий живе в іншому місті, з ним вона зустрічається рідко. Обоє одружені. На питання, чи вірить вона в Бога, відповіла, що вірить, навіть до церкви іноді ходить. Виявляється, у родині бабуся була віруючою і її іноді брала із собою до церкви. 
Я задав їй своє традиційне питання: «Ви хочете бути здоровою або лікуватися?» 
Багато з людей не розуміють, що лікуватися й бути здоровим - це різні речі. Лікуватися потрібно у лікарів, але щоб бути здоровими, потрібно займатися собою. Менталітет наш український поки віддає перевагу лікуванню. Зустрічаючись із хворими, я виявив дивну закономірність. Усі хочуть бути здоровими, але далеко не всі для цього щось роблять самі. Сподіваються на лікарів, ліки, кого завгодно, тільки самі нічого для себе не роблять. 
Молода жінка теж відповіла, що хоче бути здоровою, але не знає як. Медицина їй уже не допомагає, ворожки говорять, що їй наврочили, біоенергетики знайшли пробої в аурі. Розповідаючи все це, вона навіть трохи заплакала. 
Зі свого досвіду знаю, що сльози - одна з перших ознак видужання, що починається. Тим більше, її бабуся була віруючою у Бога жінкою, виходить, і духовний захист у неї непоганий. А те, що у цієї красуні були й зараз поки є помилки у житті, не страшно - вони поправні. Та й у кого з нас, українців, помилок не було в житті? Закваска, або виховання, нас, дорослих відбувалося у високоідейній, але малодуховній державі. Свої помилки ми поки передаємо й дітям. 
Кожний хворий для мене - це досвід, який я потім використовую для лікування інших. Подібних випадків у моїй практиці, тільки з різними клінічними проявами, було багато. 
Коли вона заспокоїлася, я пояснив їй причини всіх її хвороб, основна з яких - неправильне відношення до життя. Замість того, щоб мати родину й виховувати дітей, вона зробила аборт і зараз зустрічається з одруженими чоловіками. А це називається блуд - одна з головних причин багатьох захворювань. «Як же так? - заперечила вона. - Адже багато моїх знайомих мають коханців або коханок, хоча самі заміжні або одружені. І здоров’я у них нормальне».  «Це Вам так здається, - пояснив я їй. - У них теж вистачає своїх проблем, але Ви думайте про своє здоров’я, а вони нехай самі розбираються». 
У кожної людини є вибір, як йому жити - чесно або нечесно, обманювати й зраджувати близьку  людину чи ні. Жити зі зрадником, повірте, нелегко. У родинах, де хтось із подружжя зраджує іншому, завжди є серйозні проблеми. Адже  чоловік або дружина відчуває зраду, як би її не приховували. Наші близькі завжди знають наші думки. Все таємне рано або пізно стає явним. Тому кількість розлучень, нещасливих родин і хвороб у нас, українців, набагато більша, ніж у інших країнах. Але це поки. Потрібно років сорок-шістдесят, щоб виросло більш чесне покоління людей, що знає справжні цінності, що вірить у Бога й щиро поважає і любить близьких людей. Все це має пряме відношення до здоров’я й особистого щастя.
Своїй пацієнтці я пояснив, що спочатку їй буде нелегко відмовитися від своїх друзів. Але зробити це потрібно, як би не було приємно їй з ними зустрічатися. Іншого шляху немає. Сходити до церкви, висповідатися й покаятися за свої гріхи, причаститися. 
Коли людина починає сповідати свої гріхи, каятися, причащатися, зростає духовний захист. Від кого або чого захист? Сьогодні сама більша проблема в Україні - нечесність. Вона є в усіх сферах, і потрібен час, щоб від неї позбутися. Тому й потрібний духовний захист від нечесності, від спокус.
«Що, і це все?» - запитала вона. «Ні, далеко не все, - відповів я. - Не думайте, що Вам так швидко вдасться сходити до церкви й відмовитися від своїх приятелів. На шляху до гарного, у цьому випадку до здоров’я й нормального життя, завжди є перешкоди. Здоров’я відновлюється поступово. Надалі Вас потрібно буде навчити деяким фізичним і дихальним вправам, правильному харчуванню. Але зараз головне - вирвати Вас із болота, у якому Ви застрягли, інакше далі буде гірше». На цьому ми розсталися, домовившись зустрітися після того, коли вона сходить до церкви. 
Думаєте, повірила вона мені? У цей же день поїхала до одного екстрасенса, той знайшов у неї сильний відтік енергії й почав його відновлювати. Дні три вона їздила до нього. Поки він щось робив, їй було краще, але потім усе поверталося, і найбільше її турбували страхи. Потім вона поїхала до однієї знахарки. Та відразу поставила їй діагноз - пристріт. І почала лікувати молитвами й свічею. Добре хоч порадила їй сходити до церкви, покаятися. Однаково у неї тривали безпричинні страхи, невпевнена хода, періодичні серцебиття, порушення менструального циклу. Вона шукала, хто ж їй допоможе. Невропатолог робив масажі, кардіолог і гінеколог призначали різні ліки. Добре хоч на фірмі у неї були розумні фахівці й успішно справлялися зі справами. 
Шановні читачі! Я спеціально описую цю історію в подробицях. Серед нас, українців, ще багато таких, хто хоче чужими зусиллями бути здоровим, щасливим, хто хоче за допомогою ліків або операцій повернути втрачене здоров’я. На щастя, так ніколи не було й не буде. Будь-яка хвороба - це попередження, що ми щось не так робимо, не так живемо. Так, потрібно лікуватися у лікарів, можна звертатися й до людей, хто від природи наділений цілющими здібностями. Але все це короткочасна допомога. Хвороба однаково змусить вас змінити спосіб життя, поки ви не станете самі трохи замислюватися. Причини хвороб і невдач завжди потрібно шукати усередині себе, у своєму способі життя й думках.
Повторно моя пацієнтка зателефонувала місяці через півтора. Їй нарешті вдалося сходити до церкви, вистояти службу, висповідатися й причаститися. 
Зустрілися ми в парку. Ідемо гуляємо. Але метрів через двісті їй стало знову погано, напади запаморочення й страхи. Сіли на лавку, трохи заспокоїлася. Розповіла мені все, що з нею відбувалося за цей період, у кого лікувалася, що робила, які ліки продовжує пити. Від одного друга вже відмовилася, а от з іншим поки порвати не може. Виявляється, важко від блуду відмовитися. «А хворіти й погано жити подобається?» - запитую її. 
Люди завжди шукають виправдання своїм неправильним, нечесним учинкам. Серце завжди знає нашу неправду, але розум або не помічає її, або всякими способами викручується. 
Вона починає мені розповідати, що деякі психологи й гінекологи рекомендують регулярне статеве життя, що це, мовляв, корисно для здоров’я. «А як же бути тим, хто не має чоловіка або не одружений?»  «Вийти заміж або женитися», - рекомендував я. 
Потрібно знати, що статеве життя нам потрібно, у першу чергу, для дітородіння, а потім уже для одержання задоволень. Але тому що багато хто про це забув, то й у родинах, і в особистому здоров’ї багато проблем. Замість того, щоб мати гармонійні відносини у родині, деякі шукають задоволення на стороні. А деякі психологи й гінекологи таким людям потурають. Досвідчений фахівець ніколи не порадить своїм пацієнтам мати позашлюбні зв’язки. Навпаки, він рекомендує трохи потрудитися й зробити свої стосунки в родині такими, що не потрібно буде шукати партнерів поза родиною. Людина по-справжньому щаслива, якщо щаслива у себе удома, для цього іноді потрібно бути просто чесним. А от чесності нам і не вистачає. 
«Скажіть, які відносини в родинах Ваших коханців?» - запитав я у неї.  «У одного дружина хвора, він часто з нею свариться, а інший зі своєю дружиною живе заради дітей, теж часто свариться», - відповіла вона. 
От такими роз’яснювальними бесідами мені доводиться іноді лікувати своїх пацієнтів. Не хочуть люди відразу визнавати прості істини, не готові ще. Тому проблем, хвороб і неякісного життя в українських родинах ще багато. Те, що у цієї молодої жінки все буде в порядку, я не сумнівався. Потрібен час, щоб вона почала щось розуміти. Але головне, у неї в родині була бабуся, що вірила у Бога, часто ходила до церкви і її із собою іноді брала. Бабусі вже давно немає в живих, але духовне багатство з роду не зникає, у важку хвилину або період життя завжди допоможе. Якщо у родині були віруючі у Бога люди, що творили добро, то це величезне багатство, яке не купиш ні за які гроші. 
Близько двох годин ми гуляли в парку, говорили про прості, вічні істини. Крім того, я рекомендував їй почати щоранку робити легку зарядку, не більше п’яти хвилин. Наступну зустріч-консультацію намітили тоді, коли вона відмовиться від свого друга й сходить  до церкви на сповідь. 
Зустрілися ми приблизно через місяць. Їй стало краще, ніяких ліків уже не пила й до лікарів не ходила. Поговорила із другом, пояснила йому, що хоче жити чесно, і попросила його, щоб він її залишив. Важко було, але зробила. Почала читати Біблію по п’ять-десять хвилин щодня, молитися й дякувати Богу. На роботі у неї все було гарно. 
Гуляючи, ми пройшли більше п’яти кілометрів. Почувала вона себе прекрасно. Розмова йшла про правильне харчування, про фізичні вправи, за допомогою яких зникають мастопатія й остеохондроз. Також я навчив її простим дихальним вправам, що зміцнюють імунітет і нервову систему. Але головне, що мене порадувало, у неї з’явилося бажання мати свою родину. Бажання чесне й гарне, а головне, щире. 
Зрідка вона мені телефонувала, радилася по тих або інших питаннях. У її житті почали з’являтися неодружені чоловіки. Але місяця через три знову телефонує і переляканим голосом повідомляє, що хвороба повернулася. Знову невпевнена хода, запаморочення, страхи, болі у серці. Просить про консультацію. 
Для виникнення хвороби або загострення, повернення старого захворювання завжди повинні бути причини. Вона поїхала до санаторію. Один з її колишніх друзів вирішив її відвідати. І вона не встояла, три дні провела у нього в готелі. Але через тиждень знову почалися проблеми зі здоров’ям. Так, важко уникнути спокус, вони такі прекрасні, але наслідок після них - хвороби або зіпсовані долі. 
Для тих читачів, хто знає молитву «Отче наш», нагадую, що там є такі слова: «... не введи нас у спокусу, позбав нас від лукавого...». Треба завжди серйозно ставитися до тих заповідей, які для нас викладені у Біблії, уважно читати текст молитов. У них для нас є попередження. 
Я знову рекомендував цій жінці піти до церкви, висповідатися й покаятися. Ну, не можна гуляти із чужими чоловіками. Покарання буває завжди, хоча й не відразу. Часто за гріхи батьків зазнають кари діти. Не я це придумав, усе написано у Біблії, читати тільки уважно потрібно й міркувати над прочитаним. 
Близько року знадобилося цій молодій жінці, щоб змінити свої погляди на життя, позбутися від минулих помилок, навчитися уникати спокус. Зараз вона повністю здорова, щаслива, має гарного друга, за якого найближчим часом збирається вийти заміж.
Іноді мене запитують, чи займаюся я лікувальною роботою чи ні. Відповідаю, що займаюся просвітньою діяльністю, а лікувальною роботою не займаюся. Не знаю, правильно роблю чи ні. Не мені судити. Але те, що після зустрічей із мною у багатьох здоров’я поліпшується, це факт. І головне, чесно всім скажу, до поліпшення здоров’я своїх пацієнтів я ніякого відношення не маю. Моє завдання - дати знання, а застосовувати їх чи ні, вирішує сам пацієнт. 
Приклад. Молода жінка, трохи старша за тридцять років, лікується у гінекологів шість років. У двадцять два роки народила першу дитину, але більше завагітніти не може. Лікарі говорять, що хвороби заважають. Я теж лікар, але хвороби вважаю не головним - вся справа в причинах, що їх викликали. 
Прошу жінку чесно розповісти про взаємини в родині і коли з’явилися її перші образи на чоловіка, ревнощі, сварки. «Звідки Ви знаєте?» - запитує вона. Відповідаю їй, що про це мені розповіли її хвороби. Плаче. Коли вона заплакала, я зрадів. Адже сльози - це один з перших ознак видужання. Але їй поки нічого не сказав. Сиджу, чекаю. Трохи поплакавши, вона розповіла, що приблизно через рік після народження сина почала підозрювати чоловіка в зраді. Ревнощі підсилювалися, з’явилися сварки. Образа на чоловіка накопичувалася. Хотіла народити ще одну дитину. Але не виходило завагітніти. Почала навіть подумувати завести собі коханця, але боялася венеричних захворювань. У момент інтимних стосунків із чоловіком іноді уявляла замість нього іншого чоловіка. 
Багато чого мені розповідають пацієнти, усього не опишеш. Причини хвороб, як правило, називають усі. Люди іноді не підозрюють, що про це говорить їхнє тіло. Воно називає справжні причини, використовуючи при цьому РОЗУМ і мову. Людина щаслива, якщо щаслива у себе удома. Але там, де з’являються сварки, образи, ревнощі - щастя стає усе менше, і починають з’являтися хвороби або інші проблеми. 
Так і в цьому випадку. Лікування таких захворювань полягає в наступному: 
•  перегляд свого минулого;
• нормалізація стосунків з тими людьми, з якими часто доводиться спілкуватися у житті;
• фізичні вправи.
У Біблії є приклад, коли Ісус Христос зцілив жінку, що страждала кровотечею дванадцять років. Він сказав їй: «Віра твоя врятувала тебе». Як відомо, віра без справ мертва. Одним із серйозних проявів справ віри є покаяння - усвідомлення неправильності своїх слів, думок або вчинків. 
Цій молодій жінці я пояснив, що ревнощі, образи й сварки є великим гріхом. Крім того, її думки про зраду чоловікові, уява іншого чоловіка в моменти інтимної близькості теж є гріхом. Це і є справжня причина її хвороб і проблем. Запропонував їй подумки покаятися й подумки попросити прощення у чоловіка за свої ревнощі, образи, сварки й уявну зраду. 
Зі своїми пацієнтами роботу над їхнім видужанням я починаю спочатку з думок. Потім рекомендую сходити до церкви на сповідь і там покаятися. Тоді видужання настає набагато швидше. 
Моя пацієнтка так і зробила. На наступній зустрічі я навчив її деяким фізичним вправам, а також дав рекомендації нікому словами не говорити про свої проблеми. 
Наші думки, а особливо вимовні слова, мають творчу енергію. У Біблії написано, що першим було СЛОВО. Люди мало приділяють значення вимовним словам, не знають, що вони мають силу, яка може творити як добро, так і зло. 
Із цією жінкою я провів сім занять. Поліпшення взаємин у родині відбувалося поступово. Почали зникати образи й сварки, пішли й ревнощі. Трохи пізніше хвороби зникли неначе самі по собі. Через рік вона знову завагітніла, народила другу дитини. Пройшло ще три роки, вона здорова, взаємини із чоловіком прекрасні. Ніяких ревнощів, образ або сварок у родині немає. 
В одній пісні є такі слова: «Я вам не скажу за всю Одесу». Так і я не можу сказати про всі причини жіночих хвороб. Але серед моїх пацієнток майже в усіх відзначалися ревнощі, образи й сварки. Коли вони починали щось розуміти, подумки просили прощення у своїх чоловіків або коханих за свої ревнощі або образу, здоров’я починало поліпшуватися. Я лікар і завжди вірю фактам. Поліпшення здоров’я, взаємин, зникнення багатьох захворювань саме і є тими фактами, які відбуваються з моїми пацієнтками, коли вони починають застосовувати у своєму житті вічні, прості істини й робити фізичні вправи. 

Як змінити свою фігуру, нормалізувати вагу. Трохи про безплідність

За консультацією звернулася молода, гарна, струнка жінка. Їй двадцять дев’ять років, живуть із чоловіком шість років, але завагітніти не може. Лікувалася у багатьох фахівців, а результату немає. 
Поки вона розповідала свою історію, я звернув увагу на риси її обличчя, ніс. Попросив встати. Фігура 90-60-90, і мені все стало зрозуміло. Про всякий випадок запитав, якою вона була в дитинстві, у школі. Виявляється, починаючи з раннього дитинства й до двадцяти років, була повною. Але потім почала займатися собою - сиділа на різних дієтах, освоїла деякі методи зниження ваги, багато займалася у спортивному залі. І зараз продовжує собою займатися.
Хворі завжди розповідають причину своїх хвороб, або життєвих проблем, потрібно тільки вміти чути. Знаючи причину, можна легко допомогти. Цій дівчині дуже хотілося бути стрункою і гарною. А якій дівчині або жінці цього не хочеться! З великими труднощами вона свого домоглася, навіть кодувалася від повноти. Освоїла деякі практики образного мислення, і тіло, підкорюючись її бажанню й створеному образу, поступово стало струнким. Коли вийшла заміж за кохану людину, захотіла мати дітей. Але не виходить, хоча всі лікарі говорять, що вони із чоловіком здорові. Зверталася вона й до цілителів, екстрасенсів, ворожок. Деякі з них говорили, що їй наврочили. Тепер вона добралася й до мене. 
Звичайно люди, які побували у багатьох фахівців, що займаються питаннями здоров’я, кожному наступному лікареві вірять мало. Але ситуація тут була дуже проста. Від народження кожна людина має свій психосоматичний тип. Хтось народжується, щоб бути високим або низьким, хтось - повним або худим, хтось - середнім. Хтось блондин або брюнет, а деякі шатени або руді. Всі ми різні, так повинно бути. 
Деякі люди під впливом моди або інших причин дуже хочуть змінити свою фігуру. Якщо добре попрацювати, то фігуру змінити можна, тільки до розумних меж. У цьому випадку дівчина перестаралася, і її тіло включило захист. Потрібно завжди пам’ятати, що тіло людини живе, має власний розум. Але коли під впливом яких-небудь причин, а в цьому випадку моди, людина переробляє своє тіло, то воно захищається. Можуть з’явитися хвороби, страхи й безплідність. 
На семінарах я давно помітив, що повні люди знижують вагу, а худі поправляються, коли починають правильно мислити. Тому, працюючи зі своїм тілом, на перше місце потрібно ставити здоров’я, а не моду або красу. До речі, це стосується й тих, хто користується послугами косметичної хірургії. Працюючи зі своїм тілом, завжди на перше місце ставте здоров’я.
Моя пацієнтка від народження повинна була бути повненькою жінкою. Так воно й було до двадцяти років. А потім переробила себе, за що тепер і страждає безплідністю. Дуже добре типи людей описані в тибетській медицині й Аюрведі. Тому по деяким рисам обличчя й формі тіла я зрозумів, що ця жінка повинна бути не стрункою, а трохи повнішою. 
Лікування було наступним. Перше: розуміння, чому так відбувається. Я розповів їй про різні типи людей. Друге: піти до церкви, покаятися за те, що ходила до ворожок і кодувалася. Подумки або вголос, коли ніхто не чує, попросити допомоги у Бога. Подумки попросити прощення у свого тіла за те, що так завзято його переробляла й не любила. Нагадаю, що наше тіло має розум і чує всі наші думки. Потім: частіше переглядати свої фотографії в шістнадцяти-двадцятилітньому віці. Трохи зменшити фізичні вправи й не боятися нормально харчуватися. Я провів з нею всього дві консультації, або дві роз’яснювальні бесіди. Місяці через півтора вона почала поправлятися й додавати у вазі, а через три місяці завагітніла. Виносила й народила здорову дитину. Зараз це гарна, трохи повненька, здорова й щаслива жінка. Думають із чоловіком про другу дитину.
Наступний приклад. Один знайомий попросив позайматися з його племінницею. Дівчина живе в іншому місті, але може перед Новим роком приїхати до нього. Їй двадцять шість років, уже більше двох років вона живе зі своїм другом цивільним шлюбом. Домовилися одружитися, коли завагітніє, але поки не виходить. 
Коли вона прийшла на прийом, то відразу стало все зрозуміло. Невисокого зросту, симпатична пампушечка, кілограм п’ятнадцять зайвої ваги. Живуть вони в районному центрі. Із приводу зайвої ваги лікувалася в ендокринологів, п’є якісь ліки. Намагається дотримуватися дієти, але не виходить. У спортивному залі була кілька разів, але там деякі дівчата над нею сміялися, і вона перестала його відвідувати. Під час бесіди розповіла, що у школі ніколи не була повною, а середньої статури. Але в дев’ятнадцять років, коли вчилася в інституті, почала потроху поправлятися. Веде пасивний у фізичному відношенні спосіб життя. На роботу, а це біля шести кілометрів від квартири, де вони живуть із другом, їздять машиною. З роботи ввечері теж забирає друг на машині. Працює вона економістом. Робота більше сидяча. У її батьків свій непоганий бізнес, тому матеріально вона ні в чому не має потреби. Але боїться, що якщо не завагітніє, то друг її кине й знайде іншу.
У відновленні здоров’я або рішенні якихось життєвих ситуацій існує кілька моментів. Кожній людині потрібно знати, що вона може це зробити сама. Наступне: завжди повинні бути дії. У нас в Україні більшість дорослих людей  не знають, що вони самі можуть змінити здоров’я й життя на краще. Навіть якщо й знають, то нічого не роблять, а немає дії, немає результату. Але якщо людина починає сама для себе щось робити, то завжди приходить результат, тільки не відразу, а поступово. 
Із цією дівчиною ми домовилися завтра о дев’ятій годині ранку зустрітися в парку. Тільки я попросив її надягти взуття без підборів. Наступного дня в призначений час ми зустрілися й пішли гуляти. Легкий мороз, сонячне небо, сніг. Хтось квапиться на роботу, діти катаються на санках з гірки. Так ми, не поспішаючи, пройшли один парк, інший, потім центральну вулицю міста. 
Є багато способів відновлення здоров’я, зниження ваги, рішення проблем. Але всі ці питання вирішуються найкраще, коли людина рухається. Завданням першої прогулянки-заняття було висмикнути її з колишнього способу життя. 
Ми гуляли біля двох годин, пройшли, не поспішаючи, вісім-дев’ять кілометрів, потім зайшли в мій офіс, вона зважилася. Домовилися знову завтра зустрітися  о дев’ятій годині. Наступного дня знову прогулянка-заняття. Я показав їй, як робити ранкову зарядку, і попросив, щоб вона зробила це при мені. Звичайно люди знаходять масу причин, щоб собою не займатися - мені це добре відомо. Я знаю, як працює людський розум, але знаю, як працює й тіло. Не поспішаючи, вона зарядку зробила, на що пішло всього п’ять хвилин.
Домовилися знову зустрітися завтра. І так два тижні. Вона робила зарядку, гуляли. По дорозі я розповідав їй, як правильно харчуватися, для чого потрібно робити зарядку, ходити пішки. Навчив її одній дихальній вправі: вдих коротший, видих довший. 
Робиться це так. Під час ходьби зробити вдих через ніс, видих через рот, але видих повинен бути довшим, ніж вдих. Робити не поспішаючи, від десяти до двадцяти дихальних рухів. По-науковому це називається короткочасна керована гіпоксія. Вправа дуже гарна. Підвищує імунітет, регулює нервову систему, спалює жир. 
Через два тижні знову зайшли до мене в офіс, зважилися, трьох кілограмів наче й не було. І джинси з неї вже спадали. Зовні покращала, посвіжіла. Тридцятого грудня за нею на машині приїхали батько й друг, з яким вона жила. Я запросив їх до себе в офіс, прочитав лекцію про здоровий спосіб життя. Дівчині дав призначення - ранком робити зарядку й на роботу ходити пішки. Особливо не припиняти собою займатися, коли завагітніє. Тільки під час вагітності не слід робити дихальні вправи. Вони мене поздоровили з наступаючим Новим роком, я їх поздоровив. На цьому й розсталися. 
У другій половині березня молода пара надіслала мені запрошення на весілля, що було призначено на кінець квітня. У конверті разом із запрошенням був маленький лист, де дівчина повідомляла, що скинула шістнадцять кілограмів ваги, а головне, вагітна. Наприкінці року вона народила здорову дитину, а на весілля я приїхати не зміг.
Звичайно до виникнення якихось захворювань або проблем приводить той спосіб життя, який ми ведемо. Треба тільки трохи цей спосіб життя змінити, як проблема або хвороба зникає сама по собі. Сьогодні існує багато способів, як регулювати вагу. Більшість із них спрямована на ледачих людей. Ті, хто пояснює, що їм ніколи собою займатися, таким чином  виправдують свою лінь. Тому їм і пропонують різні чудо-таблетки, кодування або технічні винаходи. Але якщо людина дійсно хоче бути здоровою, мати гарну фігуру й бути щасливою, то потрібно самій собою займатися. Тоді успіх гарантований. Ваше тіло самостійно здатне впоратися з будь-яким порушенням обміну речовин, але це тільки в тому випадку, якщо вам удасться перемогти свою лінь і набратися трохи терпіння. 
Трохи загострю вашу увагу на нашій рідній українській ліні. Лінь українця відрізняється від ліні людей інших країн. Візьмемо, наприклад, японців. Сьогодні вони живуть довше всіх у світі. У середньому, дев’яносто років. Причому, фізично повноцінно живуть як чоловіки, так і жінки. Переважна більшість дорослого населення робить фізичні вправи, бігають або ходять пішки. Їм і  в голову не прийде думка, що собою не потрібно займатися. Бачачи, як працюють над собою батьки, те ж саме роблять і діти.  Наша лінь займатися собою не хоче. Трохи щось - до лікарів або до кого іншого: допоможіть. Японці рідко комусь скаржаться або висловлюють невдоволення. До них доходить, що ніхто, крім них самих, своє здоров’я й життя в цілому не поліпшить, незважаючи на два атомних вибухи, які були в Японії у 1945 році. 
Наша лінь має свої риси: уміє викручуватися, заздра й безграмотна. Тому роботу зі своєю лінню завжди потрібно починати з невеликої зміни способу життя. Наприклад, хтось вирішив змінити свою фігуру, знизити або, навпаки, збільшити вагу. Потрібно трохи посидіти й подумати, чого ж точно ви хочете. Деякі відразу ж побачать свою лінь. Вона виявиться в тому, що у вас не буде часу посидіти подумати або не вийде точно уявити, що ви хочете. Починайте робити звичайну ранкову зарядку не більше десяти хвилин. Найкраще, коли ви починаєте собою займатися регулярно, але з невеликими навантаженнями. До невеликих навантажень лінь звикає швидше. Сама більша перемога - це перемога над самим собою, над своєю лінню. Вчіться довіряти собі. Ніколи в роботі над собою не чекайте швидких результатів. Вони приходять поступово й надовго. 
Фізичні вправи поліпшать кровообіг у вашому тілі, а виходить, і розумову діяльність, а це вже чимало. Там, де поліпшується кровообіг, відновлюється обмін речовин. Ви почнете помічати, як вам почнуть заздрити деякі колеги, сусіди або знайомі. Зовні ви почнете змінюватися, ставати гарнішим і привабливішим. Коли відчуєте, що вам починають заздрити, виходить, ви на правильному шляху. Помоліться за своїх заздрісників, побажайте їм усього, чого хочете собі. Починайте радуватися за тих людей, хто успішніший вас, тоді успіх почне приходити й до вас. Намагайтеся менше когось критикувати або, принаймні, висловлювати критику вголос. 
При роботі над нормалізацією ваги, неважливо зменшенні або збільшенні її, поступово звертайте увагу на їжу. Ми складаємося з того, що їмо. Найкраще харчуватися їжею, що готуєте самі з натуральних продуктів. Намагайтеся поменше вживати гарних і смачних продуктів, що готуються за допомогою технологій. У них завжди додаються консерванти, барвники, наповнювачі, ароматизатори, чужорідні ферменти. Всі ці речовини сприяють виникненню порушення обміну речовин у нашому організмі. Це стосується м’яса, риби й морепродуктів, що вирощують на фермах або в штучних водоймах. Для швидкого росту й захисту від хвороб там завжди додають гормони й антибіотики. 
В Україні завдяки підсобним господарствам сільського населення ще вистачає нормальних, натуральних продуктів. Але й сюди вже проникнули генетично змінені насіння деяких овочів і фруктів. Чим гарніший товар, тим більше він далекий від природного продукту. Не все, що смачно й зовні привабливо, корисно. 
Постарайтеся частіше ходити пішки, гуляти на вулиці, у парку. Хоча б у вихідні дні. Чим рідше людина буває на природі, тим швидше вона віддаляється від здоров’я, від нормального життя. 
Коли ви вкладаєте працю у своє тіло, завжди одержите результат. Треба пам’ятати, що тіло може змінюватися, але в розумних межах. Деякі молоді жінки хочуть збільшити або зменшити свої груди, хтось змінити талію або стегна. 
Наведу приклад. Колись я проводив заняття зі студентами одного з вузів. Після лекції дві дівчини, дочекавшись, коли всі підуть, попросили, щоб я розповів їм, як працювати із грудьми. Одна була повна; її турбувало те, що їй усього двадцять років, а груди п’ятого розміру. Інша була худенька й носила бюстгальтер нульового розміру. Одна хотіла зменшити, а інша, навпаки, збільшити груди.
Іноді з подібними проханнями звертаються й молоді жінки після годівлі дітей грудьми. Їм хочеться знову мати пружні груди. Зі свого досвіду скажу вам, що жінки й у сорок-п’ятдесят років можуть зробити свої груди здоровими й пружними. Будь-яка частина тіла, якщо з нею працювати трохи більше, ніж з іншими, і звертати на неї увагу, починає змінюватися. 
Дівчатам я дав наступні рекомендації: ранком робити зарядку, а після неї кілька хвилин, але не більше п’яти, позайматися із грудним відділом хребта. Тій дівчині, у якої груди були великими, хребет у положенні стоячи потрібно вигинати назад: рівно, назад, випрямитися й знову хребет назад. Груди при цьому втягуються. Саме головне у цій вправі  - увага на груди. Ви повинні відчувати, почувати їх. Іншій дівчині, що хотіла збільшити груди, робити те ж саме, тільки хребет вигинати вперед: випрямитися, уперед, а увага на груди. 
Через деякий час дівчата повідомили мені, що та, у якої був п’ятий розмір, носить уже третій, а та, у якої був нульовий, носить бюстгальтер другого розміру. Першій для досягнення результату знадобилося три місяці, другій чотири місяці, хоча перші зміни в обох дівчат почалися наприкінці першого місяця занять собою. Будь-яка частина тіла, коли ви самі нею займаєтеся, поступово видужує, змінюється або омолоджується. Та частина тіла, на яку ви звертаєте увагу, що ви відчуваєте, з якою працюєте, змінюється. Там, де розум з’єднується з тілом, з’являється життя. Не потрібно тільки лінуватися. 
У цій книзі я привожу більше прикладів для жінок. Чоловіки у своїй більшості у нас поки набагато лінивіші за жінок. Не те, що займатися собою, а навіть читати книги про здоров’я вони не завжди хочуть. На семінари й на консультації завжди приходить більше жінок. Тому жінки й живуть в Україні  років на десять-п’ятнадцять довше чоловіків. І у храмах наших християнських завжди більше жінок. 
Страх втратити чоловіка

Мій колишній пацієнт попросив мене поговорити з його другом. Зустрілися, і той розповів, що у нього хвора дружина. Чи не зможу я їй допомогти? Тільки дружина у нього особлива, з лікарями спілкуватися не хоче. Сидить удома, тому що ходити не може, дивиться телевізор, іноді спілкується з подругами, а раз на тиждень до них приходить жінка прибирати й прати. 
«Як же я з нею зустрінуся, якщо вона не хоче з лікарями спілкуватися?» - запитав я. Домовилися, що чоловік їй трохи розповість  про мене, а потім дасть домашній номер телефону, і якщо нам удасться знайти загальну мову, то почну з нею працювати. 
Цей чоловік  працював директором одного успішного підприємства. Пообіцяв мені гарну оплату, а також фінансування одного проекту, якщо вдасться хоч трохи допомогти дружині. Про фінансову сторону питання домовилися його дружині не говорити. Йому тоді було під шістдесят років, а вона була трохи старшою. Двоє дорослих дітей давно від них виїхали й жили зі своїми родинами в інших країнах. 
І от дня через три зателефонував цей чоловік і дав домашній номер телефону, назвав ім’я та по батькові дружини. Я зателефонував приблизно через тиждень. Представився, сказав, що лікар. Вона відразу ж мені у грубій формі сказала, що знає всіх нас, лікарів. Всі ми тільки й думаємо, як більше грошей із хворого урвати, а користі від нас ніякої. Кілька років тому вона лікувалася у різних лікарнях і столичних клініках. Грошей було витрачено багато, а здоров’я не покращилося. Після всього цього думка у неї про нас, лікарів, однозначно погана. Хвилин п’ять вона мені розповідала, які ми погані, а на закінчення сказала, що я теж такий самий. Довідався, що її чоловік багатий, і захотів на ній заробити. Чесно говорячи, у відношенні мене вона була недалека від істини. Коли вона видихнула, я їй сказав, що на її брутальність не ображаюся, на хворих ображатися не можна, а вона  хвора. Здорова людина ніколи інших людей поливати брудом не буде. Чи то мій тон голосу, чи то прямота, з якою я відповів, її трохи заспокоїли. «А що ти вмієш лікувати?» - запитала вона. «Нічого не вмію, - відповів я, - але деяким іноді допомагаю, особливо безглуздим». Поступово розмова перейшла в жартівливу форму, і ми домовилися, що завтра ранком я до них прийду, коли чоловік буде удома. «Тільки грошей я тобі ніяких не дам, не сподівайся», - закінчила вона.
Наступного дня о восьмій ранку я прийшов до них. Чоловік нас познайомив і швидко виїхав на роботу, попередивши мене, щоб захлопнув двері, коли буду йти. Почали розмовляти. У твердій формі вона перелічила мені з десяток діагнозів і імена відомих професорів, які не змогли її вилікувати. Але мені це було нецікаво. 
Я побачив перед собою розумну, сильну жінку, що намагалася сховати страх під брутальністю. Причина всіх її хвороб стала мені зрозуміла. Колись вона була керівником середнього рівня. До них на роботу прийшов молодий інженер і закохався у неї, хоча вона була набагато старшою й заміжньою. Дітей від першого чоловіка не було. Вона стала потихеньку зустрічатися з молодим інженером. Потім розлучилася із чоловіком і вийшла заміж за інженера. Коли народилися діти, залишила роботу. Чоловік непогано заробляв і ріс на роботі. Все це я довідався пізніше, але при першій зустрічі бачив страх у глибині цієї жінки, бачив причину більшості хвороб. Коли діти підросли, страх підсилився, почали з’являтися хвороби. Всі ці роки, та й зараз, вона боїться, що чоловік її кине. Адже вона на кілька років старша за нього, а він гарний чоловік, на якого заглядаються молоді дівчата. Години дві ми розмовляли з нею при першій зустрічі й домовилися спробувати відновити її здоров’я. 
Шість місяців я приходив до них додому, дві години займався з нею, потім їхав до себе в офіс, приймав інших хворих. Увечері проводив семінари в університеті. Умови занять були наступними. Я їй говорю, що робити, а вона це робить. Адже раніше її всі намагалися лікувати, а я запропонував їй самій почати відновлювати себе. У мене були знання, а у неї поступово з’явилося бажання стати здоровою, до дітей з’їздити, на онуків подивитися. Приблизно через тиждень вона зрозуміла, що мені відомі всі її страхи. Трохи поплакала й перестала грубіянити. Тижня через два сиділа у ліжку, хоча до цього більше лежала. Через місяць сиділа у кріслі, потім поступово почала ходити. Приблизно місяця через чотири почала помітно гарнішати. 
Біля двадцяти років я керував переважно жіночими колективами, тому знаю, чому жінки цвітуть. До цього часу у нас із нею були гарні стосунки. Вона ставилася до мене, як до молодшого брата, а я до неї, як до старшої сестри. Після кожного заняття вона мене годувала, я їхав по своїх справах ситим. З її чоловіком бачилися рідко, він нам не заважав. 
Секрети поліпшення здоров’я, рятування від багатьох захворювань завжди дуже прості. Нас у інституті вчили, що лікувати потрібно не хвороби, а хворого. У нас у лікарнях поки лікують хвороби, хоча є й інші шляхи. Більшість хвороб люди створюють самі собі за допомогою способу життя, а також внутрішніх переживань, страхів і невдоволень. Але якщо вони створили самі хворобу, то самі ж можуть від неї й позбутися, потрібно їм тільки про це розповідати й допомагати. Людське тіло має величезні відбудовні здатності, поки людина живе, вона сильна. Потрібно тільки її ж силу використати для неї. Так часто роблять у деяких східних бойових мистецтвах. Чекають, коли супротивник атакує, трохи відступають назад, а потім, коли він по інерції ще рухається вперед, допомагають йому заточитися й упасти. Така сама справа  і з хворими. 
Переді мною була сильна й розумна жінка, хоча й прикута до ліжка. Причиною її хвороб був страх втратити чоловіка, а також різні образи й невдоволення. Нерозумно було б з моєї сторони не використати її силу й розум для її ж користі. 
Але лікування ми почали зі звичайних фізичних вправ. Лежачи у ліжку, вона почала робити рухи суглобами, кожним по черзі, а також хребтом. Спочатку подекуди виникали болі. Там де з’являвся біль, рухи припиняли або робили їх дуже повільно. Зарядку при мені вона робила щодня, розповідаючи про свої відчуття в тому або іншому відділі хребта або суглобах. Так поступово вона почала відчувати своє тіло, а головне, помітила, що їй стало краще. Одночасно я їй розповідав, що причинами різних хвороб у людей бувають негативні емоції, особливо якщо вони носять тривалий або хронічний характер. 
Афонські ченці, до них Гіппократ, а також сучасні психологи помітили, що той, хто мовчить і не висловлює свої потаєні страхи, тривоги, образи, часто буває невиліковним. Існує два види висловлень або сповіді своїх потаєних проблем. Перший - це уявна молитва Богу або висловлення вголос, коли ніхто не чує. Другий - сповідь духовній особі. Моя пацієнтка до церкви піти не могла, священикам  не довіряла. Тому я запропонував їй самій, коли піду, переглянути подумки своє життя. І там, де є страхи, образи, невдоволення й інші гріхи, попросити прощення у Бога. 
Ви не повірите, але коли вона це зробила, то наступного дня вже сиділа в ліжку. Так поступово, день у день, зарядка, відчуття свого тіла, молитва робили свою справу. Почалося видужання. Звичайно, я навчив її подумки вдихати й видихати через хребет і деякі інші ділянки тіла, відчувати там холод і тепло. Учениця виявилася здібна, навіть своє біополе навчилася визначати. Іноді ми з нею сварилися, особливо коли у неї щось не відразу виходило. Коли вона почала вставати й робити перші кроки, то дуже боялася, але я змушував її щодня стояти по три-п’ять хвилин і відчувати силу Землі.
Є метод відновлення захворювань хребта за допомогою сили Землі. Заснований він на законі, що сили дії й протидії рівні між собою. Як ми впливаємо на якесь тіло, так і воно точно так само впливає на нас. Як ми давимо своїм тілом  на Землю, так і вона діє на нас. Раніше скороходи використовували ці знання для того, щоб без утоми переборювати десятки, а то й сотні кілометрів пішки. 
Сам же я освоював цей метод завдяки одній пацієнтці, що жила від мене на відстані дванадцяти кілометрів. Виходив з будинку і йшов до неї пішки. Через чотири-п’ять кілометрів тіло починало утомлюватися, але я звертав увагу на те, як давлю на Землю своїми ногами. Одночасно намагався вловити, як Земля давить на мої ноги. Так днів через десять почав уловлювати силу, що теж впливає на моє тіло. Ця сила спрямована нагору. Виходячи з будинку, спеціально не брав із собою грошей, щоб не спокуситися й не скористатися міським транспортом, поступово настроювався на силу Землі, спрямовану нагору, і легко за дві години проходив дванадцять кілометрів, невтомно. Цю силу потім я іноді використовував для відновлення здоров’я деяких хворих. 
Близько трьох тижнів не вдавалося моїй пацієнтці відчути цю силу. Але потім поступово почала відчувати, як Земля її лікує. Ця сила поступово піднімалася по стопам, гомілкам, дійшла до хребта. І так щодня: зарядка (при мені, тому що я не довіряю хворим і знаю, як працює лінь), уявне прокачування хребта й суглобів з відчуттям тепла й холоду, а також відчуття сили Землі. 
Дуже важливо навчити хворого помічати поліпшення. Спочатку вони маленькі, але поступово з’являється й відчутний результат. Так пройшов якийсь час, і я не здивувався, коли  одного ранку двері мені відкрив не чоловік, а вона сама. Потім пішли дрібниці. Їй захотілося поліпшити фігуру, знизити вагу, зробити пружними груди, а також упорядкувати статеву систему. Цій жінці було вже за шістдесят років. Але жінки завжди залишаються жінками й старих жінок не буває. Навіть від целюліту вирішила позбутися. 
Одного разу ранком, коли я прийшов у черговий раз, вона, весела, відкрила двері. Повідомила, що чоловік сказав: «Я не знаю, чим ви там займаєтеся з лікарем, але ти явно помолоділа й твоє тіло таке ж, як у молодості». Крім відновлення здоров’я, у цій родині відновилися нормальні інтимні стосунки. Але від одного захворювання ця жінка позбуватися не стала. Від якого, я вам не напишу. Все таки маленький страх, що чоловік може її проміняти на молоду, залишився. Звичайна жіноча хитрість. 
Я дуже вдячний цій пацієнтці, вона мене багато чому навчила. Її чоловік виявився порядною людиною, повністю виконав всі фінансові домовленості й оплатив мій проект. Мені хотілося подивитися, як працюють із пацієнтами в інших країнах. І я поїздив, подивився, дечому повчився, але без удаваної скромності скажу: ми не гірше. Теж дещо вміємо.

Чоловічі хвороби

Після одного із семінарів до мене підійшов молодий чоловік сорока дев’яти років. Він сказав: «У мене є все: дружина, діти, онуки, гроші, машини, будинок,  фірма, що процвітає, багато знайомих лікарів різних спеціальностей. Немає тільки одного - здоров’я». І попросив допомогти повернути здоров’я. Медичних діагнозів йому було поставлено багато: гіпертонія, атеросклероз, виразкова хвороба, холецистит, геморой, глаукома, хронічний простатит, остеохондроз. Загалом, цілий букет, і я ще не все перелічив. 
«А навіщо Вам здоров’я?» - запитую у нього. Дивиться на мене, не розуміє питання. Знову повторюю: «А що Ви будете робити зі своїм здоров’ям?» 
З досвіду спілкування із хворими мені відомо, що на ці питання рідко хто відповідає конкретно. Звичайно говорять щось начебто: жити, заробляти гроші, виховувати дітей або онуків, але такі відповіді не «працюють». Хворі, та й здорові люди часто не знають, що у людини є РОЗУМ і тіло. Наше тіло живе, хоче нормально жити і йому «до лампочки», чи заробляти гроші, ростити дітей або онуків, домагатися якихось успіхів у житті. Наше тіло знає, що здоров’я не купиш ні за які гроші. Воно хоче бути здоровим, їсти, спати, легко ходити й дихати, кохати й бути коханим, вільно пісяти й какати, стрибати й скакати, купатися у морі чи річці, ходити в гори, насолоджуватися нічним небом і природою. Багато чого хоче тіло, але, починаючи з юності, коли закінчується дитинство, деякі люди забувають про тіло й на перше місце ставлять потреби РОЗУМУ. А ці потреби часто не збігаються з тим, що потрібно тілу. У погоні за уявними благами люди починають втрачати здоров’я. Особливо часто це відбувається там, де немає духовної основи, немає знань про вічні, прості істини. 
По очах свого співрозмовника бачу, що важко йому конкретно відповісти на моє питання. Ніхто з лікарів ніколи про це не запитував, та він і сам не замислювався. Прошу його розповісти мені про те, як він проводить звичайний день зі свого життя. Розповідає, що після нічного сну йде в туалет, довго сидить на унітазі, потім умивається, голиться, добре снідає. Часто встигає ранком посваритися із дружиною. Потім за ним приїжджає машина, і він їде на роботу. Там іноді виникають різні проблеми, доводиться теж з кимсь лаятися. Обідає на роботі або в ресторані. Увечері заїжджає до дітей, спілкується з онуками. Вечеряє удома, дивиться телевізор, лягає спати. 
«Вам подобається, як Ви живете?» - запитую знову у нього.  «Як таке може подобатися, - відповідає він. - Раніше міг і у ресторані добре погуляти, з подругами зустрітися, на полювання сходити. А зараз часто п’ю ліки або в лікарні буваю. То одне, то інше прихопить, перед колишніми коханками соромно».  «А перед дружиною не соромно?» - дістаю його.  «А що дружина? - говорить він. - У неї своїх хвороб вистачає, але матеріально вона забезпечена добре».
У моїй професії лікаря-санолога дуже важливо дати можливість пацієнтові самому розповісти про своє життя, самому побачити корінь хвороб або проблем. Поки людина не побачить, не зрозуміє, що є справжньою причиною її хвороб, відновити здоров’я неможливо. Можна короткочасно їй допомогти, використовуючи ліки, операції або інші способи. Але тільки короткочасно. 
Я завжди запитую у своїх пацієнтів: «Ви хочете бути здоровими або лікуватися?» Всі, як правило, відповідають, що хочуть бути здоровими. А для цього потрібні ЗНАННЯ, а також застосування цих ЗНАНЬ. Дуже часто хвороби є результатом неправильного або нездорового напрямку думок і життя. Вони нагадують людині, що вона неправильно живе. 
Наше тіло, на щастя, є  системою, що саморегулюється і самовідновлюється. Від більшості хвороб воно може позбутися самостійно, тільки розум цього не знає. Тому, щоб бути здоровим, потрібно вчити РОЗУМ, а це не завжди легко. Адже дорослі не люблять, щоб їх учили. Вони навіть не здогадуються, що розум кожної людини теж має величезні цілющі властивості, як, втім, і руйнівні. 
Мій пацієнт гіпертонію лікував у лікарів-кардіологів, глаукому в окулістів, виразку й холецистит у гастроентерологів, геморой у проктологів, простатит в урологів. Лікували його всі добре, проходив різні дослідження, пив багато ліків, робили уколи, масажі, ставили крапельниці. Ніхто не намагався лікувати розум, хоча батько медицини Гіппократ рекомендував завжди починати лікування хворого з його розуму. Уже тоді лікарі знали, що 80% хвороб носять психосоматичний характер. Або, простіше говорячи, щоб зробити людину здоровою, потрібно лікувати його розум. 
Чоловіки в Україні, на відміну від жінок, у питаннях свого здоров’я дуже сором’язливі. Не люблять вони лікуватися, а тим більше вчитися бути здоровими. Тому й середня тривалість життя, не говорячи вже про якість, у чоловіків на десять-п’ятнадцять років коротша, ніж у жінок. Сором’язливі люди обмежують себе в житті.
Своєму пацієнтові я пояснив, що хвороби - це своєрідний резерв здоров’я. Позбудеться людина від якої-небудь хвороби, і здоров’я додається. А оскільки у нього близько десяти хвороб, то резерви здоров’я у нього величезні, потрібно тільки почати поступово змінювати свої думки й спосіб життя. Не я це придумав. Ісус Христос дає через Біблію ці рекомендації. 
При першій зустрічі-консультації ми разом з ним розібралися у причинах його хвороб. Це лінь, неправильне харчування, блуд, шкідливий характер, незнання простих істин, гордість. У Бога він вірить, іноді ходить до церкви на великі свята, але заповідей особливо не дотримується. 
Таких людей, які вірять у Бога, але заповідей не дотримуються, в Україні багато. Вони не знають, що не швидко відбувається суд над худими справами, тому й не страшаться робити зло. Але суд, або покарання за наші гріхи, завжди буде.
Точно так само завжди буває й прощення, якщо людина щиро кається у здійсненні тих або інших провин. Для того, щоб повернути здоров’я в цьому  випадку, потрібні були знання, як це зробити, і обов’язково ДІЇ. Розумних у нас в Україні багато, але от діючих для свого благополуччя й здоров’я поки мало. Результат завжди визначається ДІЄЮ. Під лежачий камінь і вода не тече. 
Приблизно через годину нашої бесіди ця людина вирішила почати працювати із собою. Намітили план дій, що складався з перегляду свого минулого й щирого каяття у своїх неправильних, нечесних учинках. А таких учинків, як потім з’ясувалося, у нього було багато. Потім він поставив попереду чесні, гарні цілі, де не було обману, зрад дружині й шкідливості характеру. 
Почав робити добрі справи, від яких одержував велике задоволення. Причому добро робив таємно. Домашні й співробітники на роботі почали на нього якось дивно поглядати. І було від чого. Після нашої першої зустрічі він прийшов додому й уперше у своєму житті попросив прощення у своєї дружини за те, що часто кривдив її, чіплявся й сварився. На роботі він звичайно був строгим, лаяв підлеглих, але ранком наступного дня на нараді всім подякував за гарну роботу й багатьом підвищив зарплату. 
Процес відновлення здоров’я починається у тих людей, які шукають миру з усіма. Не відразу змінюється характер людини  - час потрібно. Сходив до церкви, щиро покаявся на сповіді за свої гріхи, а потім ПРИЧАСТИВСЯ. Процес пішов. Ранком десять хвилин робив легку зарядку, по вихідним довго гуляв пішки у парках, їздив у ліс. Я навчив його деяким дихальним вправам, а також дав рекомендації зі здорового харчування й вправ з очами. Зустрічалися ми з ним спочатку два-три рази на тиждень, потім один раз на тиждень. 
Пройшло півроку. У лікарів, крім мене, він більше ні у кого не був. Коли зрідка підвищувався тиск, пив ліки, призначені кардіологами. Сварки в родині поступово - повторюю, поступово - зникли. Відновили інтимні стосунки із дружиною. Були спокуси зустрітися з коханками, але він устояв. 
Звичайно, коли людина починає змінюватися на краще, виникають перешкоди. Таке враження, що хтось спеціально не хоче, щоб людина стала чеснішою, спокійнішою, щасливішою, добрішою. Я давно це вже помітив і на всіх семінарах або консультаціях попереджаю про це явище. 
Так і у цього мого пацієнта почало відбуватися. Думаєте, легко жити чесно у нашому світі? Брехати він уперше почав батькам, потім учителям у школі, викладачам в інституті. Часто обманював дівчат, з якими зустрічався. Дружині почав зраджувати в перший же рік подружнього життя. На роботі постійно доводилося обманювати, виконуючи план. Потім, коли створив фірму, потрібно було обманювати державу, приховував податки. Давав хабарі бандитам, чиновникам, податковим інспекторам, суддям. Кому тільки не давав, і зараз доводиться давати. 
Зненацька йому стали надходити пропозиції нечесно заробити багато грошей. Раніше він, не роздумуючи, погодився б, але тепер, трохи подумавши, відмовився. Жити чесно вигідніше, а, головне, спокійніше. Випадково зайшов у поліклініку, зустрів знайомого лікаря-окуліста. Той запропонував перевірити очі. Глаукоми не виявилося, а зір набагато покращився. Зайшов до лікаря-кардіолога, зробили ультразвукове дослідження серця. Ознак атеросклерозу не стало, а раніше були, і тиск нормальний. Майже півроку не турбувала виразка, але як тільки почав чіплятися й критикувати своїх підлеглих, з’явилися болі в животі. 
Виразкова хвороба у більшості хворих на виразку шлунку - це наслідок їх «виразкового» характеру. Або вони когось їдять, або їх щось їсть зсередини. Лікування таких хворих - зміна характеру, і це цілком можливо, а, головне, набагато легше, ніж лікуватися, пити ліки або робити операції. Давно відомо, на жаль, не всім, що вуста дурного ведуть до сварок, а хто любить сварки, той любить гріх. 
Якось я проводив заняття зі здорового способу життя зі старшокласниками. Під час перерви одна дівчинка попросила мене дати пораду, як їй позбутися від виразкової хвороби. «Характер змінити», - порадив я.  «Але я не хочу змінювати характер», - відповіла вона.  «Тоді залишайся з виразкою й періодично лікуйся», - відповів я. І у неї з’явилася можливість вибору.
Чоловік, про якого мова йде вище, виявився більш тямущим. Він явно помітив зв’язок між загостренням виразки й виникаючими сварками. Коли він почав змінювати свої спосіб життя і думки на більш чесні, став робити фізичні вправи, ходити гуляти пішки, відвідувати церкву, сповідатися й причащатися, його здоров’я почало поступово поліпшуватися. Але не тільки здоров’я. Удома ідеальні стосунки із дружиною, на роботі порядок, доходи збільшувалися. Через рік артеріальний тиск був 120/70 без ліків. Від глаукоми, простатиту, атеросклерозу, геморою, імпотенції не залишилося й сліду. 
Є ще один маленький секрет. Коли один із членів родини починає займатися собою й не нав’язує це своїм близьким, то, згодом, і вони починають собою займатися. Гарне, як і погане, заразливе. Головне, не нав’язувати. 
Через три місяці і його дружина почала робити зарядку, більше ходити пішки. Один раз вони випадково зустрілися у церкві. Коли у родині відновлюється мир і спокій, ніхто нікого не обманює й не критикує, там завжди поліпшується здоров’я. Зараз цьому чоловікові за шістдесят років. Він здоровий, повний сил і енергії. Його фірми процвітають. 
Милосердям і правдою очищається гріх, і страх Господній відводить від зла. Багато засобів він витрачає на добрі справи, але намагається це робити таємно, не переслідуючи ніяких корисливих цілей. Якщо й трапляється десь виявити нечесність, з кимсь посваритися або когось засудити, то подумки кається або просить прощення. Йому відомо, що справжні причини більшості чоловічих хвороб - це лінь, незнання простих істин, гордість і нечесність, а, головна - це відсутність страху Господнього. Але не всім вдається це зрозуміти, серця у багатьох закриті.

Щастя й здоров’я дітей

Ніколи не думав, що ця тема буде цікавою. Але якось, проводячи семінари по здоров’ю, де були присутні, в основному, люди старшого віку, я поставив запитання слухачам: «За кого ви найбільше турбуєтеся?» З вісімдесяти присутніх більше сімдесяти відповіли, що найчастіше вони хвилюються й переживають за своїх дітей або онуків. «Нічого собі, - подумав я. - Більше сімдесяти чоловік заважають жити своїм дітям або онукам. Вони навіть не здогадуються, що думки, як і слова, мають енергію».
Але ж всі ці знання є у Біблії. Ісус Христос і пророки неодноразово повторюють, що вороги людині домашні його. Коли люди часто про когось хвилюються, то направляють на цю людину погану, негативну енергію. Таким чином, коли ми переживаємо або хвилюємося про близьких, то наносимо їм шкоду. І не тільки їм, але й собі. 
Ще гірше, коли батьки погано говорять про своїх дітей або онуків. Енергія слів набагато сильніша за енергію  думок, тому у Біблії  й пишеться, що першим було СЛОВО. Але, на жаль, більшість людей у нас Біблію не читає, а якщо хто й читає, то не міркує про прочитане, а дарма. У цій КНИЗІ є над чим подумати.
Звичайно на семінарах я протягом декількох днів нагадую учасникам, що є життя своє і є життя чуже. Наприклад, подумали ви про кого-небудь, виходить, направили на цю людину енергію, полізли в чуже життя. Сказали про когось якісь слова, теж направили на цю людину енергію. Енергія, як відомо, може творити. Адже у Біблії написано, що Бог творив СЛОВОМ. А ми створені за образом і подобою Божою. Тому батьківські слова часто бувають пророчими. Що посієш, то й пожнеш, а сіємо ми думками й словами. Сходи й результати з’являються пізніше.
Наведу приклад. На першому занятті одного із циклів семінарів жінка середнього віку ставить запитання. Вона турбується про дочку, якій зараз двадцять дев’ять років. «Як їй допомогти?» З раннього дитинства дочка часто хворіла, лікувалася в лікарнях і санаторіях. Виросла худою і непривабливою. Закінчила інститут, працює, із хлопцями ніколи не зустрічалася. І зараз періодично хворіє.
Я попросив жінку, що задала питання, трохи розповісти про своє життя. Важливо знати, як і в яких умовах росла її дочка. Виявилося, що коли дівчинці було два роки, жінка із чоловіком розлучилася. Він виявився негідником, зраджував їй. Сама виховувала дочку, ні в чому їй не відмовляла. Тільки дівчинка трохи занедужувала, відразу зверталася до лікарів. Напувала дитину всіма ліками й вітамінами, які ті їй призначали. На фізкультуру дівчинка ніколи не ходила, медики давали їй звільнення. Коли дочка трохи підросла, мати розповіла їй правду про батька. І взагалі вчила дочку з недовірою ставитися до чоловіків, тому що вони, як вона вважала, здебільшого ошуканці. 
«А Ви дійсно хочете допомогти своїй дочці?» - запитав я  у неї. «Звичайно», - відповіла вона. Ситуація тут була проста: мамаша сама не жила й дочці не давала. Жінка дня три не могла зрозуміти, що її дочка має право на власне життя. 
Бог дав можливість кожній людині жити своїм життям. Але деякі батьки цього не знають. Всіма своїми помислами, розмовами вони залазять у життя своїх дітей. Ці батьки не знають, що думки й слова мають енергію. І не просто енергією, а творчу енергію. 
З раннього віку й дотепер більша частина думок і дій цієї жінки спрямована на життя її дочки. Краще було б, якби вона думала про дівчинку добре, говорила про неї позитивні слова. Не заважала їй жити. Але мати робила інакше, адже вона ж хотіла дочці  тільки гарного, тому завжди й хвилювалася за неї. 
На семінарах я іноді використовую плакати, на яких зображені батьки й діти. На одних плакатах батьки думають і говорять про своїх дітей добре, і видно, як від них до дітей направляється світла, золотава енергія. Дітям від цієї енергії добре й приємно. На інших плакатах батьки хвилюються, переживають за своїх дітей, говорять про них негативні слова. Від цих батьків до дітей спрямована чорна, погана енергія, що і заважає їм бути здоровими, нормально жити. 
Страхи, тривоги, переживання - це породження розуму людини. Але з розумом людини теж можна працювати, можна навчити його працювати на користь собі й близьким. Завдання це нескладне - знання потрібні. 
Коли жінка зрозуміла, що заважає жити своїй дочці, то взяла аркуш паперу й написала: не заважати дочці своїми думками. Записати мало - час потрібен. 
Семінари я проводжу звичайно два тижні, і щодня прошу учасників звернути увагу на свої поставлені цілі. Також прошу всіх звернути увагу на свої найчастіше повторювані думки й вимовлені слова. Ми можемо керувати своїм розумом, можемо йому нав’язувати правильні думки. Ми можемо говорити гарні, позитивні слова. Ми можемо почати добре думати й говорити про своїх дітей, незважаючи навіть на те, що сьогодні у них не все ладиться в житті або здоров’ї. Ми можемо не обговорювати життя своїх дітей із близькими й знайомими. 
Моя пацієнтка взяла аркуш паперу й записала, що її дочка успішна, гарна, молода жінка, у неї багато шанувальників. Потім пішла до церкви, покаялася за розлучення із чоловіком, за свої образи, осуди, невдоволення. Почала молитися, щоб Бог допоміг її дочці зустріти гарного чоловіка. 
Щастя й здоров’я дітей залежать від молитов батьків. Але Бог чує тих батьків, які покаянням очищають своє життя, самі вчаться нормально жити. 
Мені часто доводиться зустрічатися з людьми, які відвідували семінари. Зустрівся я і з цією жінкою. Запитав: «Як справи?» «Все нормально», - відповіла вона. Через півроку після семінарів вони з дочкою розміняли квартиру на дві. Живуть тепер в одному будинку, але окремо. Дочку підвищили в посаді на роботі. У неї є гарний друг, думають одружитися. Але мати в їхнє життя не втручається. Стосунки у неї з дочкою прекрасні, часто ходять у гості одна до одної. Дочка теж почала молитися, а головне, за все гарне дякувати Богу. 
Це тільки один із прикладів, коли зміна думок матері допомогла дочці, а таких прикладів у моїй практиці чимало. Адже здоров’я - це стан повного психічного, фізичного й соціального благополуччя, а не тільки наявність або відсутність якихось хвороб. 
Потрібно розуміти, що своїм способом життя, думками й словами ми впливаємо на життя й здоров’я своїх дітей. На жаль, більшість із нас, українців, поки цього не знає.
За коротке життя в сімдесят-вісімдесят років (а в Україні сьогодні середня тривалість життя шістдесят шість років) люди часто не замислюються про те, що буде після них. Яблуко від яблуні недалеко падає. Діти, як губки, усмоктують у себе приклади з життя своїх близьких, батьків, дідусів і бабусь. Вони рідко чують, коли їх учать словами, більше вчаться тому, що роблять дорослі. А дорослі часто не знають, що своїм життям впливають на життя своїх дітей, особливо онуків і правнуків. 
Після революції 1917 року більшовики грабували тих, у кого було що відібрати. Називалося це розкуркулюванням, колективізацією, експропріацією й різними іншими незрозумілими словами. Але грабіж, як був, так і залишається грабежем. 
Приклад. Десятилітній хлопчик ховався у кукурудзі сусіднього городу. У їхньому дворі було багатолюдно. Сильно плакала мама, а тато й старші брати стояли зі зв’язаними руками. Місцеві комсомольці виносили все з будинку, виганяли корів і коней, вантажили на підводу мішки із зерном. Особливо відрізнявся головний комсомолець. Він обзивав батьків цього хлопчика, кричав на них. Намагався відняти маленьку ікону, що тримала в руках мати хлопчика, але мама ікону не віддала. Коли наступив вечір, батьків і братів під конвоєм червоноармійців повели в район, а хлопчик залишився сам. Йти йому було нікуди. У рідному селі залишатися він боявся, тому що бачив радість на обличчях своїх однолітків, коли їхній будинок розоряли. Він боявся, що його теж у будь-який момент можуть заарештувати. Але за що? І він пішов ... 
Важко було йому, але світ не без добрих людей. Переночував у степу, зустрів пастухів, вони нагодували його, дали хліба в дорогу. Близько року жив на хуторі у далеких родичів, працював по господарству. Але як тільки туди почали навідуватися комсомольці, знову пішов. Працював скрізь, де доведеться, де годували. Завжди знаходились люди, які йому допомагали. Так, одна набожна бабуся, що працювала прибиральницею в сільраді, допомогла йому одержати паспорт. Сьогоднішні люди не знають, що раніше, у радянський час, не всі мали паспорти, не всім було дозволено переїжджати зі свого села, жити й працювати в містах. З паспортом він поїхав у Донбас, улаштувався на шахту, працював простим шахтарем і був щасливий. Щасливий тому, що міг чесно працювати. 
Незадовго до другої світової війни женився. Повернулися з заслання його батьки й брати. Почалася війна. Він і його брати воювали. Усі повернулися живими, навіть ніхто не був поранений. Усі мали нагороди. 
Як потім стало відомо, їхня мама кожен день свого життя  ранком молилася Богу й просила Його про допомогу своїм дітям. Ще коли вони були маленькими й жили в селі, мама завжди ходила до церкви. Допомагала бідним, кормила жебраків. Учила своїх дітей жити чесно, не кривдити людей і молитися Богу. 
До початку війни у цього хлопчика, а вірніше, уже дорослого чоловіка, було двоє синів. Коли він пішов на фронт, дружина залишилася із двома дітьми. З ними жила і його мати, а батько на той час помер. Вони опинилися в окупації. Важко їм жилося, але всі вижили. 
Коли Донбас звільняли від німців, їх село виявилося саме на лінії фронту, у районі Саур-могили. Ішли сильні бої: бомбили літаки як наші, так і німецькі, стріляли пушки, міномети. Все навколо було наповнено кулями, снарядами, осколками. Земля тремтіла від вибухів. Здавалося, нічому живому не уціліти. Але мати взяла в руки ту маленьку ікону, з якою не розставалася у засланні, встала на весь зріст на своєму дворі й безперестанку молилася Богу. Половина жителів села збіглася в їхній двір. Більше доби йшов страшний бій, і весь цей час мама стояла й молилася Богу, тримаючи в руках ікону. Дуже багато людей загинуло в тому бою як військових, так і мирних жителів. Але ні однієї подряпини не одержали всі ті, хто знаходився у них у дворі. Тільки осколком від міни або снаряда була пробита в області серця ікона Пресвятої Богородиці. 
Закінчилася війна. Наш герой повернувся додому. Відновлював шахти, працював шахтарем. Виростили із дружиною чотирьох дітей. Старші сини закінчили школу із золотими медалями, вступили до вищих навчальних закладів. Дочка після школи теж вступила до інституту, стала інженером. А молодшого доводилося іноді виховувати. 
Якось на овочеву базу привезли капусту. Коли сторож кудись пішов, діти почали красти цю капусту й носити до себе додому. Його молодший син теж приніс додому капустину. Він запитав у сина: «Де взяв?» Той з гордістю відповів, що украв. Тоді батько взяв ремінь і висік сина, а головне, змусив віднести цю капусту назад. Для сина це виявилося набагато важче - віднести назад, але все-таки відніс. Один раз після школи син розбив ніс однокласниці. Її мати прийшла до них додому й усе розповіла. Батько, недовго думаючи, взяв ремінь і знову добре висік сина. Нечасто, але коли молодший син робив якісь негарні учинки, батько брав ремінь і виховував сина. 
У Біблії написано, що потрібно бити сина, поки не пізно, інакше потім його буде бити життя. До кінця школи й молодший син узявся за розум, почав добре вчитися, вступив до інституту. Своїх дітей батько вчив жити чесно, поважати людей, не кривдити їх, допомагати бідним і подавати жебраком. 
Після війни він з родиною остаточно влаштувався в невеликому шахтарському містечку за тридцять кілометрів від свого рідного села. Часто їздив туди, іноді брав із собою дітей. Багато хто з його однолітків загинули під час війни, у тому числі й головний комсомолець, що розорив їхній будинок. Інші комсомольці - хто не повернувся з війни, хто повернувся інвалідом, багато хто став пити. Їхні діти теж недалеко від них пішли: пили горілку, потрапляли до в’язниці за злодійство, рано вмирали, жили бідно. Відвідуючи рідне село, він завжди заходив до церкви, що чудом уціліла під час радянської влади й війни. Молився Богу, ставив свічки, поминав своїх батьків, дідусів і бабусь, подавав жебраком. На владу й комсомольців, які розорили їхній будинок, ніколи не ображався - виходить, так було потрібно. Щоранку молився перед маленькою іконою, що залишилася після смерті матері.
Не все добре було в його житті, траплялося, і грішив. Але щораз, буваючи у церкві, каявся. Разом із дружиною вони прожили майже по дев’яносто років кожний. Дочекалися онуків і правнуків, а незадовго до смерті покаялися. 
Серед християн завжди вважалося великим гріхом умерти без покаяння. Інакше їхнім нащадкам - онукам або правнукам до третього-четвертого коліна - доведеться відповідати за гріхи своїх предків. 
У спадщину своєму роду вони залишили добре ім’я, віру в Бога, працьовитість і ДУХОВНИЙ захист. А з коштовних речей тільки одну маленьку ікону, пробиту осколком, що зараз знаходиться у молодшого сина. 
Історія ця справжня, її учасників я добре знав, а з молодшим сином, уже дідусем, ми друзі. 

Духовний захист
(наркоманія, пияцтво та інші пороки)

На прийомі у мене подружня пара середніх років. Дружина зі слізьми на очах просить допомогти їхньому синові. 
Юнак зараз учиться на другому курсі університету в іншому місті. Коли цим літом приїхав на канікули, то батько випадково виявив у сина наркотики. Сказав дружині. Вони вирішили синові нічого не казати, а таємно поспостерігати за ним. Через тиждень у них ніяких сумнівів у тому, що син уживає наркотики, уже не було. 
У своєму районному центрі вони люди досить відомі, тому поїхали  на консультацію до лікаря-нарколога в обласний центр. Лікар-нарколог пояснив їм, що сина потрібно обстежити й лікувати, але для цього потрібні його бажання й згода. Характер сина вони знали добре, ще у дитинстві він бував різким і уразливим. І, чесно говорячи, батько не знав, як поговорити із сином. Він боявся, що той після розмови може накоїти біду. А матір цей юнак уже перестав слухати, коли був у старших класах школи, хоча й добре вчився. А тут ще й дочка півроку назад розлучилася із чоловіком.
Розповідаючи про проблеми у своїй родині, дружина періодично дорікала чоловікові, що йому ніколи було займатися дітьми. Усе робота у нього в голові й гроші, і на молодих дівчат заглядається. Чоловік теж у відповідь їй казав ущипливі слова. Хвилин п’ятнадцять я їх вислухував. Діагноз давно вже поставив - низький духовний захист. 
Для читачів постараюся пояснити, що духовний захист людей складається з віри у Бога їхніх предків. І не тільки з віри, а й чистоти життя, або чесності життя. А також справ. Сама по собі віра у Бога без справ мертва. Мало людині просто вірити, потрібно намагатися виконувати ті рекомендації, які Бог нам дав і дає. У кожної людини, що живе зараз на землі, є духовний захист. Але ступінь її, або сила, у кожного різна. Вона залежить від того, як жили попередні покоління цієї людини. 
Одного разу я проводив заняття з молодими лікарями й запитав у них: «Чи думаєте ви про своїх онуків або правнуків?» «Та що Ви, - відповіли деякі з них, - у нас ще й своїх дітей поки немає». Це питання я часто задавав на семінарах і консультаціях людям різного віку. Переважна більшість із них відповідала, що про майбутніх своїх нащадків навіть не замислюються. 
У Біблії є рекомендація збирати багатство не на землі, а на небі. Багатство - це чесне життя з добрими справами й вірою у Бога. Це багатство, якщо воно є, і передається в спадщину, а якщо ні, то не передається. Це багатство і є духовний захист. А якщо цього багатства мало, то такі люди стають п’яницями, наркоманами, злочинцями. Вони зраджують своїм дружинам і чоловікам, обманюють друзів і державу. Все це дрібниці в порівнянні з тим, що свої пороки вони передадуть своїм нащадкам. І бідні їхні онуки або правнуки будуть страждати у своєму житті, навіть не підозрюючи за що. 
Лікування сина батьків, що прийшли до мене на прийом, було наступним. Я рекомендував кожному з батьків сходити до церкви й покаятися за свої гріхи. Бог не чує тих, хто має гріхи. Потім нормалізувати стосунки між собою, не сваритися. Не зраджувати один одному, якщо зраджують. Почати робити добрі справи для інших людей, але робити це таємно. Молитися й просити прощення у Бога за гріхи своїх предків, яких уже немає в живих. 
Відмінність живих від мертвих полягає в тому, що живі ще можуть просити прощення у Бога за не покаяні гріхи своїх предків, а мертві зробити це вже не можуть. Нічого страшного, що люди не знають про гріхи своїх попередніх поколінь. Але, повірте, вони були не кращими й не гіршими від тих, які живуть сьогодні.
Виявляється, коли я розмовляв з батьками, їхній син сидів у машині. Він не знав, чому сьогодні вранці батьки змусили його поїхати з ними в обласний центр. Наша бесіда тривала години півтори. Потім вони покликали сина. Він виявився високим, гарним юнаком. Тепер батьків я відправив погуляти, і почав розмову з парубком. 
Зі свого досвіду скажу, що в присутності батьків дорослі діти не розкриваються. Працюючи або розмовляючи з пацієнтами, я завжди знаю, що вони відчувають мої думки. Тому намагаюся, щоб мої думки й слова збігалися. Люди завжди відчувають неправду. 
Розповів йому, чим була викликана ранкова поїздка й про що ми розмовляли з батьками. По зовнішньому вигляду й перших вимовлених словах цього хлопця я вже зрозумів, що він ще не дуже вліз у наркотики, а вживає їх поки періодично. Близько двох годин ми розмовляли з ним про різне. Він чесно розповів, що вперше спробував курити «травичку» ще в десятому класі. А коли поїхав учитися в університет, то виявилося, що це модно на дискотеках або в нічних клубах. 
Я не поспішаючи пояснив йому, до чого все це приводить і як важко вибратися із цього болота, як наркотики роблять рабами багатьох молодих людей, непомітно перетворюючи їх у психічно хворих,  також укорочують життя, що без духовної підтримки й захисту дуже важко людині жити в цьому світі. Особливо важко молоді. На кожному кроці спокуси: алкоголь, сигарети, наркотики, безладне статеве життя, СНІД, обман, помилкові цінності. 
Юнакові я рекомендував обов’язково сходити до церкви, покаятися на сповіді й причаститися. З його батьками ми зустрічалися ще два рази, розмовляли про те, як потрібно нормально жити, робити зарядку, не заважати, а допомагати своїм дітям. 
Їхній син приїхав сам до мене через два тижні. За цей час йому вдалося сходити до церкви, покаятися й причаститися. Він розповів мені, як друзі дуже вмовляли його ще покурити наркотик або випити наркотичні таблетки. Із важкістю, але йому вдалося відмовитися. 
Зустрілися ми з ним ще через рік. Наркотики його вже не цікавили.  «Чому нам ніхто цього не розповідає?» - запитав він мене.  «Розповідають, - відповів я йому, - тільки багато хто цього не чує, вуха у них закриті, і очі багато чого не бачать, хоча й видючі». Один раз учні запитали Ісуса Христа, чому Він дає людям знання притчами. Він відповів, щоб люди вчилися розуміти, працювали над собою. 
Від себе додам, що у світі, створеному людьми, дуже багато спокус: влада, гроші, матеріальні цінності, сумнівні задоволення. Без міцного духовного захисту багато хто намагаються досягти всього цього нечесним шляхом, не  підозрюючи, що за всі свої справи доведеться відповідати. У найкращому разі самим, але частіше нащадкам. 

Що потрібно знати батькам

Якщо в родині є діти, то батьки повинні навчити їх бути здоровими й щасливими, а якщо вдасться, то мудрими. Яблуко від яблуньки недалеко падає. Основи здоров’я як фізичного, так і духовного і морального, закладаються в родині.
На прикладі десятирічного хлопчика, що залишився один без батьків, видно, що у нього були закладені високі моральні й духовні основи. Завдяки цим основам, він прожив майже дев’яносто років. Все життя чесно трудився, виростив чотирьох дітей, дочекався вісьмох онуків, і, насичений життям, благополучно пішов з нього. А комсомольці, які пограбували їхній будинок і заарештували його батьків, жили недовго й погано. А головне, життя їхніх дітей теж не склалося. У них не були закладені прості істини, що не можна відбирати чуже, не можна жити нечесно, не можна жити без віри в Бога. 
На зустрічах зі старшокласниками я розповідаю дітям, що є різні точки зору на походження людини. Бажано це знати й вибирати самому, якої з них дотримуватися у своєму житті. Деякі вважають, що людина походить від мавпи, і це їхнє право так вважати. Інші люди вважають, що людину створив Бог. Таких людей на земній кулі набагато більше. Є й інші точки зору. Кожен повинен сам вибирати, як йому жити. Свої майбутні переконання дитина, як губка, усмоктує від своїх батьків. Родина, а якщо точніше, рід людини визначає майбутнє дитини. 
Зі спілкування з дорослими я переконався, що багато хто з них наївно вважають, що у дітей буде інше життя, краще, ніж у них самих. Так, буде краще, якщо ви своїм прикладом навчите дітей жити чесно, поважати людей, робити добрі справи й ранкову зарядку. Діти, стаючи старшими, учаться не тому, що радять або змушують їх робити батьки, а тому, що самі батьки роблять. Найбільше діти, приблизно з тринадцяти-чотирнадцяти років, не люблять, коли батьки дають їм поради. Особливо, коли діти не просять їх давати.
Наприклад, у звичайній родині, де мама й тато нічого не роблять для свого здоров’я, діти, коли виростуть, теж нічого не будуть для себе робити. Якість їхнього життя буде знижена й хвороби в молодому віці забезпечені. 
Важливо знати або хоча б чути, що всі люди рівні, але рівні перед Богом, а в іншому всі різні. Деякі заздрять іншим, не підозрюючи, що заздрість робить гіршим життя, у першу чергу, їхнє. Заздрість часто є причиною виникнення багатьох захворювань. 
Наведу приклад. До мене на прийом на протязі  місяця звернулися четверо молодих людей приблизно двадцяти років - троє хлопців і одна дівчина. Їй, щоправда, було двадцять шість років. У всіх однакові симптоми. Хворіють протягом року - страхи, серцебиття, перепади тиску й настрою. Знижено працездатність, занепад сил, порушена координація - не можуть довго ходити. Всі вони лікувалися у різних лікарнях у кардіологів, невропатологів, навіть консультувалися у психіатрів. 
Хлопці вчилися в університетах, а дівчина вже закінчила академію. З молоддю працювати приємно, у них завжди наступає швидке видужання. У процесі бесіди з кожним з них я з’ясував, що всі вони дуже комусь заздрили. 
Один з юнаків заздрив своїм друзям, що у них є свої машини й багаті батьки. Інший заздрив, що у багатьох його однокурсників є свої кімнати, комп’ютери, гарні мобільні телефони, а він з батьками живе в однокімнатній квартирі. Третій хлопчик, спортсмен, заздрив успіхам своїх друзів зі спортивної команди. Дівчина заздрила своїм подругам, які вдало вийшли заміж, живуть у своїх квартирах, мають дітей. А вона ніяк не може вийти заміж, живе у гуртожитку.
З кожним із цих молодих людей я займався індивідуально по три-чотири заняття. Тільки з одним із юнаків довелося провести дев’ять зустрічей, страхи його довго не відпускали. Від кожного з них я довідався, що у родині батьки ніколи не вчили їх, що заздрити іншим дуже погано, що заздрість може привести до багатьох хвороб і проблем. 
Лікування цих хлопців було наступним. Я їм пояснив, що якщо хочуть чогось у житті досягти, то повинні радіти успіхам інших людей і співчувати тим, кому погано. Потім вони навчилися покаянню. Спочатку у мене в кабінеті подумки попросили прощення у всіх тих людей, яким заздрили, в усіх, на кого ображалися. Особливо важливо попросити подумки прощення у батьків за свої образи на них. Потім я рекомендував їм сходити до церкви на сповідь і покаятися за свою заздрість і інші гріхи, якщо вони у них є. Крім того, дав їм рекомендацію мовчки помолитися у церкві, попросити допомоги у Бога у видужанні. І нікому нічого не говорити. Хлопці так і зробили. 
На наступних зустрічах ми розмовляли про прості істини, про фізичні вправи, про чистоту життя, про спокуси й покаяння. Про те, що нечесне життя - це біг на коротку дистанцію. Про те, що ті, хто нечесним шляхом заробляє гроші або інші багатства, створюють проблеми для своїх дітей, онуків або правнуків. Вони думають що, залишивши після себе гроші й будинки, зроблять щасливими своїх нащадків, а насправді, багатством є чистота життя й добре ім’я. 
Молодь у нас в Україні кмітлива. Діти швидко вчаться гарному. Поліпшення у стані їхнього здоров’я пішли швидко. Ліків ніяких більше не приймали. Два хлопчики повністю були здорові місяця через три, один - через чотири. Дівчині довелося попрацювати із собою близько року. Виявляється, у неї вже був аборт від зв’язку з одруженим чоловіком. Зате зараз вона щаслива, має гарного друга, здорова. 
На жаль, у багатьох українських родинах батьки поки не вчать дітей мудрості. Мудрість завжди проста й легка для розуміння.

Для тих, кому 50-60 років і більше

В одній з телепередач я вимовив фразу «хлопчиська й дівчиська, кому п’ятдесят-шістдесят років», що викликала багато дзвінків на телестудію. Виявляється, у нас в Україні чимало людей, які хочуть бути здоровими у цьому віці, тільки не знають як, та й не займається з ними ніхто. 
Два-три рази на рік протягом багатьох років я проводжу просвітні семінари для жителів міста. Семінари тривають два тижні. Один з виконкомів у центрі міста надає для цього зал на двісті п’ятдесят чоловік, сама популярна газета дає оголошення. Напередодні семінарів обласна телерадіокомпанія надає одну годину телеефіру, де я розповідаю, чим на семінарах будемо займатися. 
Для того, щоб бути здоровими або поліпшити здоров’я, гроші не потрібні. Гроші потрібні для того, щоб лікуватися. Це я спеціально пишу для тих, хто думає інакше. 
Орієнтовно на семінари щодня ходять близько 100 чоловік, переважно люди пенсійного віку. В усіх відбувається поліпшення здоров’я - повторюю, в усіх - причому діагнози значення не мають. Після семінарів багато хто залишають відгуки, де описують, які зміни у них відбуваються за ці два тижні. 
І от, я почав помічати, що часто у відгуках люди пишуть, що почали почувати себе молодшими. Те, що омолодження організму й поліпшення якості життя можливе, я знав давно, але те, що ця тема може бути небезпечна, не здогадувався. Виявляється, не всім корисно бути здоровими, особливо в старшому віці. Постараюся пояснити чому. Коли в організмі починають поступово включатися процеси омолодження, то тіло вимагає задоволень. А не всі можуть собі це дозволити. Тіло хоче жити повноцінним життям, а немає з ким. Багато сліз я надивився й сумних випадків бачив, коли відновлене здоров’я приносило біду.
На одному із семінарів невисокий чоловік в окулярах з товстим склом попросив мене розповісти, як відновити потенцію. Він завжди сидів у першому ряді й недогризком олівця записував у блокнот деякі з моїх рекомендацій. Своє питання виклав у записці. Там же написав, що йому шістдесят три роки і з дружиною не живе інтимним життям уже більше п’яти років. Хочеться йому, мовляв, наостанок насолодитися, та й дружині задоволення доставити.
На заняттях ми торкаємося різних аспектів здоров’я - усе, що хвилює людей. Відповідаючи на це питання, я попросив всіх людей у залі, кому ще хочеться і є з ким займатися сексом, закрити очі, розслабитися й звернути увагу на свою промежину. Легко стиснути й розслабити м’язи промежини, а головне, запам’ятати відчуття. Всі бажаючі зробили цю вправу п’ять-шість разів. Головне - це увага й відчуття стиску й розслаблення м’язів. А взагалі, цю вправу гарно виконувати після ранкової зарядки, лежачи на підлозі або килимкові. Вона корисна всім, але, в першу чергу, тим, у кого є проблеми у сечостатевій сфері. На всю вправу йде не більше однієї хвилини. 
Наступного дня до мене знову підходить цей чоловік і говорить: «Можна сьогодні ще раз повторити вправу?» Виявляється, після п’яти років перерви, напередодні ввечері й сьогодні ранком вони із дружиною із задоволенням займалися інтимом. Після цього чоловіка підійшов інший. Йому шістдесят п’ять років, теж відновилася потенція - він навіть не очікував, що таке можливо. На занятті я знову нагадав основи цієї вправи й попередив, що займатися статевим життям можна тільки зі своїми чоловіком або дружиною.
Місяця через два я випадково зустрів на вулиці другого чоловіка, якому шістдесят п’ять років. Привіталися, поговорили про життя. Він мені розповів, що зі здоров’ям у нього все у порядку, навіть до колишньої коханки періодично навідується. 
Потім я довідався, що один з моїх колишніх пацієнтів, з яким я займався рік назад, у шістдесят років розвівся зі своєю дружиною й женився на тридцятирічній. «Так, - подумав я, - якби ці чоловіки були нездорові, то у одного б родина залишилася, а інший не грішив би». Виходить, що, даючи знання про здоров’я, я сприяю руйнуванню родини. 
Те ж саме відбувається і з жінками. 
На консультацію прийшла пацієнтка, шістдесят один рік. Займалася у мене на семінарах рік тому. Продовжує займатися собою самостійно й зараз. Вона здорова, почуває себе прекрасно, хоче сексуального життя. Але чоловік «ніякий», йому шістдесят чотири роки, а виконувати подружні обов’язки не може. Їй сильно хочеться, дуже сильно хочеться, а він не може. Шукати собі коханця в цьому віці соромно, та й гріх. Перед дітьми й онуками соромно. 
Потім інша жінка, шістдесят три роки. Живе з дітьми й онуками, чоловіка немає. Теж почала займатися собою, стала здоровою, але шукати собі друга соромиться, а тіло вимагає.
Жінці п’ятдесят три роки, було багато хвороб, почала займатися собою. Відновився менструальний цикл, якого не було три роки. Хоче сексуальних відносин, але чоловік уже не може. У родині почалися сварки. До речі, дуже часто у жінок повертається менструальний цикл, коли вони починають займатися собою.
І таких випадків, коли у віці п’ятдесяти-шістдесяти років і більше відновлення здоров’я принесло проблеми у наші українські родини, я бачив чимало. Коли люди починають займатися собою, здоров’я поліпшується поступово. Але однією з перших відновлюється дітородна функція. А впоратися із плоттю не всі можуть, отут і до гріха недалеко. 
Тому завжди, коли проводжу семінари, консультації, зустрічі, на яких бувають люди, старші за п’ятдесят-шістдесят років, постійно нагадую про техніку безпеки. Поки люди хворі або якість життя знижена через тимчасову втрату яких-небудь функцій організму, вони хочуть повернути здоров’я. Але коли здоров’я повертається або функції відновлюються, не всі можуть справитися із собою, що може привести до багатьох проблем. Тому техніка безпеки завжди повинна бути на першому місці. 
Відновлення здоров’я завжди потрібно починати з нормалізації стосунків з усіма людьми, з якими доводиться спілкуватися. Їх не так уже й багато у цьому віці. Це близькі, сусіди, колеги. Тут є один маленький нюанс, від якого все залежить. Часто буває, що люди кимсь незадоволені. Наприклад, чоловіком або дружиною, дітьми або онуками. Через це бувають сварки. 
І ось ті дрібниці, що не відразу доходять до людей: ПРИЧИНИ невдоволення ЗАВЖДИ ПОТРІБНО ШУКАТИ В СОБІ. Наприклад, у родині чоловік незадоволений з якоїсь причини дружиною, і трапляється це часто. Виходить, чоловікові потрібно працювати із собою, а не дружину переробляти. Точно так само й дружині, якщо вона часто незадоволена чоловіком, потрібно працювати й шукати причини тільки в собі. Так склалося, що більшість українців обвинувачують всіх і кого завгодно, а в себе подивитися, у собі пошукати причини не хочуть, тому що не знають, що із собою потрібно працювати.
На семінарах мені завжди вдається цю тему донести до людей. А от на сторінках книги не знаю, як вийде.
Мовою фізиків, невдоволення - це викид поганої енергії. Чим частіше ми незадоволені, тим гірше собі робимо. Точно так само й у Біблії нам постійно пишуть, нагадують: не судіть, не суджені будете, як ви ставитеся до людей, так і вони до вас ставитися будуть. 
На семінарах я вчу людей читати думки інших. Пропоную всім подумати що-небудь про яку-небудь людину, з якою у них є проблеми або ким вони незадоволені. Протягом хвилини кожний сидить і думає  про того, з ким є проблеми. Через хвилину я всім пояснюю, що точно так само про них думає й та людина, про яку кожний з них тільки що думав.  Все просто, але от просте саме й не відразу доходить. 
Один чоловік погано думав про зятя. У них завжди були погані відносини, і він обвинувачував у цьому зятя. 
На заняттях я всім пояснюю, що думки  мають енергію, і не просто енергією, а творчу енергією. Наприклад, якщо ви погано думаєте про когось, та людина одержує від вас цю інформацію й відповідає тим самим. Як ви про неї, так і вона про вас думає. Але кожна людина може керувати своїм розумом, може змінювати свої думки. 
Після того, як усі подумали про кого-небудь, з ким  були проблеми, я запропонував другий етап вправи: заплющити очі, але тепер добре, тепло й з любов’ю подумати знову про ту саму людину, з якою у вас були або є проблеми. Усі зробили цю вправу. От так починають відбуватися чудеса. 
Чоловік, у якого були проблеми із зятем, подумав про нього тепло, з любов’ю, як про рідного сина. Наступного дня він розповів, що напередодні ввечері до нього прийшов зять і подарував сорочку. Вони добре посиділи, і вперше зять назвав його батьком. 
Те, що всі люди чарівники, мені відомо, але от самі люди це не завжди знають. Вони не знають, що у мирі й спокої жити краще. У Біблії написано, що потрібно шукати миру з усіма. Але іноді в наших українських родинах поселяються такі ХВОРОБИ, як сварки, образи, заздрість, ревнощі, обман. І не тільки в родинах, адже родина - це маленький осередок держави. Погано те, що ці хвороби часто передаються в спадщину, хоча лікування їх дуже просте. 
І от після того, як людина починає розуміти, що жити у мирі краще, що не можна нікого засуджувати й сильно ображатися, ми переходимо до наступного етапу відновлення здоров’я й омолодження організму. Я пропоную всім заплющити очі, згадати свої гріхи, починаючи з юності, і подумки попросити прощення у всіх людей, яких вони скривдили або образилися самі. Дуже важливо попросити прощення у всіх людей, які вас скривдили. Адже коли вас кривдили, ви злилися, обурювалися, вважали себе правими. А в цей час із вас виходила негативна енергія, що починала формувати майбутні ваші хвороби й проблеми. Тому у Біблії й пишеться любити ворогів ваших, молитися за тих, хто ображає вас. Повторю тим, хто не зрозумів: моліться за  тих, хто ображає вас, а не зліться й не засуджуйте. 
Часто від людей я чую, що вони когось простили, а в цьому і є велика помилка. Якщо ви когось простили, то виходить, перед цим обвинуватили людину. А обвинувачувати людей нам права не дано, є один Суддя. Прошу читачів не плутати із чинними законами в державі - їм потрібно підкорятися. Ми зараз говоримо про нормальне життя, про відновлення здоров’я, про вічні істини, від яких залежить не тільки ваше здоров’я, але щастя й здоров’я ваших дітей, онуків і правнуків. Адже в спадщину передається не тільки погане, але й гарне. 
На семінарах бувають люди, які вірять у Бога, бувають і невіруючі. Але після цієї вправи всім стає краще, легше на душі. За моїми спостереженнями, а я в медицині більше тридцяти років, кращих ліків для серцево-судинних захворювань, ніж перегляд своїх минулих гріхів-помилок і щирого ПОКАЯННЯ за них, поки не придумано. 
Наведу один приклад. Недалеко від залу, де звичайно проходять заняття, знаходиться обласний кардіологічний диспансер. У ньому лікуються “сердечники” з усією області. Одна жінка приїхала провідати свого чоловіка й випадково довідалася про семінари. Вирішила зайти послухати. Наступного дня вона привела й чоловіка. У нього саме тиск погано знижувався, незважаючи на те, що вже три дні в диспансері пив ліків, йому ставили крапельниці. Він гіпертонік зі стажем. Йому п’ятдесят дев’ять, хворіє на гіпертонію більше десяти років.
У цей день на семінарі я саме й розповідав про те, що потрібно переглянути своє життя, починаючи з юності, і покаятися за помилки-гріхи. Попросив усіх заплющити очі й протягом однієї-двох хвилин виконати цю вправу. Потім удома вибрати час, не поспішаючи, переглянути своє життя й покаятися або попросити прощення у тих випадках, які зараз не пам’ятаєте. 
І от цей гіпертонік за дві хвилини згадав деякі зі своїх гріхів, подумки покаявся, попросив прощення. Коли після занять прийшов у диспансер, тиск у нього було нормальний. Наступного дня він уже хвилин за двадцять до початку занять сидів у першому ряді, пізніше під’їхала і його дружина.
Деякі із читачів думають: «Ну, що він так повільно, так нецікаво описує цю тему?» Справа в тому, що з досвіду спілкування зі своїми земляками я знаю, що повільно до них доходить те, що вони можуть бути здорові, можуть помолодшати. Важко їм пробити свої залізобетонні переконання, що в п’ятдесят-шістдесят років це неможливо. 
А ось саме навпаки. Саме в п’ятдесят-шістдесят років здоров’я відновлюється найкраще, тільки мозком потрібно трохи ворушити й зарядку ранком починати робити. Проблема, у першу чергу, знаходиться саме у мозку. Думки народжуються в серці, а потім уже процес мислення відбувається у головному мозку. Отож, до цього віку у багатьох серця заблоковані. І особливо вони закриті у сердечників. Розкрити їх можна тільки покаянням, та й то не відразу. Звичайно сердечники вже не бачать у житті нічого гарного. У них у думках багато страхів, тривог, занепокоєнь. 
Чоловік, що лікувався в кардіологічному диспансері, на одному із занять поставив запитання: «Чому у місті стало менше гарних жінок?» Уявляєте, у залі біля ста чоловік, приблизно сімдесят з них жінки, а він задає це питання. Дивлюся, деякі почали обурюватися, почулися вигуки: «Розплющить очі» й т.п. 
Давши можливість жінкам трохи обуритись, я сказав їм, що у присутності  дружини я вчинив би так само. Справа у тому, що його дружина сиділа поруч із ним. А потім усім пояснив, що сердечники через хворобу красу мало помічають. Але на хворих ображатися не треба. Чоловік, який задав це питання - гіпертонік, а що із хворого візьмеш? 
Жартами, питаннями ми поступово розхитуємо старі переконання, звільняємо місце для здоров’я, чистої радості. У Біблії, Ісус Христос говорить нам бути як діти, тому що дітям дане те, що не дано мудрецям. Тому на семінарах ми завжди одну-дві хвилини згадуємо своє дитинство, а саме ті моменти, де нам було гарно й приємно. Дуже важливо, хоча б короткочасно, знову відчути себе дитиною - хлопчиськом або дівчиськом. 
Ті, хто вірить у Бога й знає молитву «Отче наш» розуміють, що ми завжди діти, що у нас завжди є Батько. Але деякі цього не знають або забули, що діти завжди веселі, не тримають довго зла, люблять грати й веселитися, а головне, мріяти. Дитячі мрії завжди чесні, гарні. 
Усередині кожної людини закладені величезні відбудовні сили. Їх треба тільки розбудити, а далі вони самі поступово поліпшать ваше здоров’я. 
Я бачив багато випадків, коли люди без медичної допомоги самостійно поліпшували здоров’я або позбувалися від нібито невиліковних захворювань. Не треба сподіватися на чудеса, потрібно починати шукати шлях усередину себе до цих цілющих сил. Відновлення здоров’я завжди відбувається поступово, тільки поступово. А омолодження організму починається із чистоти думки, радості, очищення минулого й роботи над собою. Все це можливо. 
Але є такі моменти, які заважають - це лінь і відсутність віри. Лінь - природний стан деяких людей. Особливо розумова лінь. А наше тіло завжди йде за розумом. Наприклад, захотіли ви пройтися пішки одну зайву зупинку, поспостерігайте за своїм розумом. Він постарається вас переконати, що робити цього не потрібно. Або зарядку ранком захотіли зробити, а розум знайде вам тисячу причин, що її робити не треба. 
Тому на заняттях ми щодня працюємо зі своїм розумом. Я задаю таке питання: «Яку добру або гарну справу ви востаннє зробили? Тільки не для своїх близьких або знайомих». Коли перед вами близько ста чоловік починає згадувати, яку ж гарну або добру справу вони зробили, та ще й не своїм близьким, то це цікаве видовище. Навіть чутно, як у деяких мозок «скрипить» від напруги. 
От ви, шановний читачу, згадаєте зараз, яку гарну або добру справу востаннє ви зробили, але не своїм близьким або знайомим. Якщо спробуєте згадувати, то ви самі переконаєтеся, що це таке. 
Омолодження починається тоді, коли ви починаєте думати про добро, про гарне. Наші сьогоднішні думки й слова - це чернетка завтрашнього дня. Хочете поліпшення здоров’я, омолодження організму - починайте вже сьогодні творити добро й уникати зла. Так поступово ваш розум звільниться від ліні, а слідом за ним і тіло. 
Ви почнете робити ранком легку зарядку. Адже ваш розум уже зрозуміє, що наше тіло поступово застигає, і щоб цього не відбулося, йому потрібний рух. Тільки не треба спочатку робити багато вправ і довго собою займатися - п’ять-десять хвилин, не більше. Коли розум настроєний на добрі справи, завжди виникають на першому етапі перешкоди. Наприклад, чоловік або дружина з ранку намагається вас викликати на сварку, а ви її уникаєте. Сварка - це зло, а уникнути сварки і ще помолитися за того, хто вас намагається зачепити - це добро. 
Після зарядки спробуйте помріяти про що-небудь гарне. Мрія - це думки про майбутнє. Якою мірою відміряєте, такою і одержите. Мрійте про добро, здоров’я, мирне життя, свої майбутні успіхи. Тільки нікому про свої мрії не розповідайте, якщо хочете, щоб вони збулися. 
Так, щодня працюючи із собою, ви починаєте помічати гарні зміни у своєму житті або у житті близьких. Поступово з’являється Віра. Розум ледачої людини звичайно говорить: «Не вірю». А для того, щоб з’явилася віра, потрібно працювати, потрібно вчитися. 
Тому, коли учні запитали Ісус Христа, чому Він дає знання народу притчами, Той відповів, що їм, учням, дано тому, що вони вчаться, трудяться для одержання знань. А іншим знання даються у притчах, і хто буде трудитися, той почне теж одержувати знання, а хто не буде працювати, той не одержить. Точно  так само й здоров’я - хто буде над собою працювати, той поліпшить його, а хто не буде, той не поліпшить. 
За моїми спостереженнями, п’ятдесят-шістдесят років - це саме той період, коли здоров’я відновлюється дуже добре. Але для цього працювати треба, і в першу чергу, з розумом людини. Чоловік-гіпертонік, що лікувався в кардіологічному диспансері, відвідав всі заняття. Потім я побачив його знову на своїх семінарах через півроку. Вони сиділи разом із дружиною - вона явно помолоділа. Мені він сказав після заняття, що гарних жінок у нас у місті стало набагато більше, ніж раніше. Але кохає він тільки свою дружину. І я в цьому не сумнівався. Щасливих жінок завжди видно, як втім, і чоловіків.  
Більше десяти років цей чоловік пив ліки, лікувався у лікарнях від гіпертонії. Але здоров’я повернулося тільки тоді, коли він почав займатися собою. Зараз йому шістдесят п’ять, почуває себе добре, працює, любить дружину, дітей і онуків. Ходить до церкви, гуляє у парках і бачить, що життя прекрасне. 
У родині у нього була бабуся, яка вірила в Бога. Коли він був маленьким, вона брала його із собою до церкви. Тепер і він іноді бере із собою онуків до церкви, тому що почав щось розуміти. 
На початку роботи в санології для мене було справжнім відкриттям, що людський організм може самостійно позбутися від більшості хвороб. Тепер я розумію, що все залежить від самої людини. Але не всім дано це зрозуміти. 
У програму підготовки лікарів-санологів входить вивчення духовних істин. Коли я почав застосовувати ці істини на практиці, рекомендувати пацієнтам каятися за свої гріхи-помилки побачив прекрасний лікувальний ефект. А що лікареві ще потрібно? 
Лікуватися потрібно у лікарні, а якщо хочете бути здоровими, поліпшити своє життя, починайте міркувати й самі для себе щось робіть.

Як жити з інфарктом, інсультом,
стенокардією

Цю тему мене попросив описати знайомий лікар-стоматолог. Недавно він переніс інфаркт, полікувався в лікарні, одержав третю групу інвалідності й особистий досвід. До інфаркту кілька років страждав гіпертонією, але крім періодичного прийому різних препаратів, що знижують тиск, і щорічних поїздок у кардіологічний санаторій, нічого для себе більше не робив. Зате зараз він став у цій області професіоналом. Перечитав багато літератури по інфаркту й дійшов висновку, що вся ця література, в основному, песимістична. Налаштовує людину жити обмеженим життям. 
Спеціально темою інфаркту я не займаюся, але деякий досвід у цій області маю. Часто на моїх семінарах або консультаціях бувають люди, які перенесли інфаркт, інсульт або страждають стенокардією. У багатьох з них поступово стан здоров’я поліпшується, і вони живуть повноцінним, але більш мудрим життям. Бували випадки, коли мої рекомендації до деяких з них не доходили, і ці люди жили недовго. Але для мене безсумнівний факт, що після цих грізних захворювань кожна людина може ще добре прожити десятки років. І таких людей я знаю чимало. 
Частіше від цих хвороб страждають чоловіки. Деякі вчені вважають, що жінкам рідше хворіти допомагає їхнє гормональне тло. Але є й інші точки зору. Одну з них я спробую викласти нижче. 
Серце і його хвороби люди вивчали завжди. Знання ці передавали з покоління в покоління. Навіть цар Соломон у притчах рекомендував більше за все, що маємо, берегти своє серце. Захворювання серця завжди вважалося захворюванням усього організму, усієї людини. Тому й відновлення після цих грізних хвороб починається з відновлення всього організму, а не окремого органу. У Біблії слово «серце» повторюється дуже часто. Раніше люди знали, що серце - думаючий орган, у ньому живе розум людини. Зараз лікування й відновлення серцевих захворювань, в основному, проводиться за допомогою медикаментів або технологій. На Заході вже почали застосовувати так звану антистресову терапію. Але раніше лікарі, і не тільки лікарі, знали, що лікування серця потрібно починати з лікування розуму людини. В усіх без винятку серцевих хворих у житті багато тривог, занепокоєнь, а  в момент нападів - багато страхів. Страхи, тривоги, занепокоєння, невдоволення - це плоди людського розуму. А в лікарнях лікують серце. Як вилікувати розум таблетками, крапельницями, операціями? 
Наведу кілька прикладів зі своєї практики. Всім хворим, хто переніс інфаркт, інсульт або страждає стенокардією, я рекомендую пити ті ліки, які їм призначені лікарями. Одночасно говорю про те, що кожний з них ще багато років може нормально пожити. А потім прошу їх розповісти про своє життя за останні десять-п’ятнадцять років. Усі охоче розповідають, особливо про свої тривоги, образи, невдоволення, чиюсь несправедливість. Мало хто з таких хворих розповідає про щось гарне, в основному, про погане, наболіле і, як правило, винуватий хтось. 
Один раз із інтервалом у два-три місяці мені довелося мати справу відразу із трьома чоловіками, які перенесли інфаркт міокарда, і двома, які перенесли інсульт. Усім їм було приблизно по шістдесят років. Усі до цього років по десять хворіли на гіпертонію. Мали родини, дітей, онуків, житло, непогану заробітну плату, вищу освіту й керівні посади на виробництві. Кожного з них я уважно вислухував, а потім пояснював, що хвороба - це результат їхнього способу життя й думок. Тому, щоб далі ще нормально пожити, потрібно змінити спосіб життя, а головне, думки. «Вам і так пощастило, що залишилися живі, - говорив я їм. - Це попередження про ваше неправильне відношення до життя. Якщо не змінитеся, то далі може бути гірше». Зі мною вони погоджувалися, але змінюватися захотіли не всі. 
Один, що був вже  на пенсії, після лікарні знову повернувся на роботу. Пропрацював більше року, і його не стало. 
Другий, коли через півроку відчув себе здоровим, знову повернувся до колишнього способу життя. Відрядження, будівництво будинку для дочки, нервування на роботі. Теж не прожив і двох років. 
Зате троє, що залишилися, прислухалися до моїх порад. Усі змінили своє відношення до життя. Починали вони його змінювати так. Після того, як вони розповіли мені про своє життя, я рекомендував їм, не поспішаючи, удома переглянути своє життя й подумки попросити прощення у всіх людей, на кого вони дуже ображалися, ким були незадоволені. Як правило, це були близькі їм люди або колеги. Крім того, я порадив їм попросити прощення в Бога за своє відношення до життя, за свою гордість. Віруючими у Бога ці троє пацієнтів не були, але у них вистачило розуму зробити так, як я радив. Двоє з них переглянули своє відношення до роботи, і пішли на пенсію, а один працює й зараз, тільки відношення до роботи змінив. 
Багато святих отців у минулому прийшли до висновку, що зберігання розуму й зберігання серця - те саме. До цього ж висновку прийшли й сучасні лікарі-кардіологи. На електрокардіограмах у людей, які знаходяться у стані страху, тривоги або занепокоєння, завжди відзначаються зміни у порівнянні з електрокардіограмою людей, що знаходяться у спокійному стані. 
Наука часто намагається довести те, що давно відомо. Людські знання здобуваються розумом і зусиллями. Наука нічого не може зробити без дослідження. 
Божественні знання здобуваються ВІРОЮ, що живе у простому, незлому серці, а також іншими способами, з наукою нічого загального не мають. Без очищення розуму ніколи не буде гарного життя у хворих, які перенесли інфаркт, інсульт або  тих, хто страждає на стенокардію. А очищення розуму можна домогтися не логічними міркуваннями або аналізом, а покаянням і молитвами. Але не завжди от так просто перебудувати роботу свого розуму. Він уже натренований когось критикувати, кимсь бути незадоволеним, гніватися, тривожитися або боятися. 
З кожним пацієнтом мені довелося зустрічатися не менш десяти разів. Важче всього їм давалася смиренність і розуміння простоти істин. Ті, хто знайомий із Тибетською медициною, знає, що серце й мова пов’язані між собою. У Біблії про це пишеться набагато ясніше: «Від слів своїх засудишся й від слів  своїх виправдаєшся». Мої пацієнти не могли спочатку зрозуміти, що не можна засуджувати життя інших людей. Засуджуєш когось - засуджуєш себе. Не судіть, не суджені будете. 
Один з них був незадоволений своїми дітьми, інший - несправедливістю керівництва, третій - дружиною й дочкою. Але поступово думка про життя змінювалася. Як тільки подумали або сказали про когось погано, то відразу або трохи пізніше подумки просили у цієї людини  прощення. 
У процесі консультацій виникали різні питання. Наприклад, у всіх був атеросклероз судин, і вони знали, що він не лікується. Я теж їм сказав, що атеросклероз не лікується, додавши при цьому, що організм сам від нього позбудеться, потрібно тільки створити умови.  Мені доводилось неодноразово спостерігати випадки, коли хворі  позбувалися від атеросклерозу, і не тільки від нього, причому без усяких ліків. Чудес ніяких не було, просто всі починали щось розуміти й працювати над собою. 
Років десять тому я проводив заняття зі сліпими людьми. У них, крім проблем з очами, було багато різних інших хвороб. З них один чоловік сорока п’яти років мав важку стенокардію. На третій поверх у зал, де проходили заняття, він добирався тридцять-сорок хвилин по сходам - так сильно його турбувала задишка й болі в серці. Бачили б ви його через три тижні! По сходам він піднімався на одному подиху, ніякої задишки й болю у серці у нього вже не було, а, крім того, покращився й зір. Я завжди своїм пацієнтам рекомендую просити у молитві у Бога мудрості. З’явиться мудрість, почне поліпшуватися й здоров’я. 
Наївні пацієнти! Вони думають, що ми, лікарі, зацікавлені у їхньому здоров’ї. Скажу вам по секрету, що ми зацікавлені  лікувати вас, а здоров’я ніхто, крім вас самих, вам не поверне. Лікуватися й бути здоровим - різні речі. Якщо ви самі для себе нічого робити не будете, то медицина може тільки допомагати, та й то короткочасно. Атеросклероз поступово зникає за допомогою фізичних вправ, прогулянок на свіжому повітрі й зміни харчування. Але багато хворих поки вірять у те, що це неможливо.
Відносно їжі потрібно знати наступне. Процес травлення енерговитратний. Для того, щоб перетравити їжу, нашому тілу потрібно затратити певну енергію. Чим важчі продукти, тим більше сил витрачається. Варто врахувати, що у маленьких дітей, хворих і людей старшого віку активність ферментів, що беруть участь у процесі травлення, знижена. Якщо хворий їсть важку їжу, то замість того, щоб витрачати сили на відновлення, організм постійно витрачає їх на перетравлення. Рекомендацій із правильного харчування багато. Але чим скромнішим буде ваш раціон, тим швидше серцю й судинам полегшає. Іноді мої колеги щось говорять про білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мікроелементи і калорії. Все це складно. Вам потрібно просто усвідомити, що протягом року, а то й більше, м’ясо й м’ясні продукти для вас отрута. Якщо не отрута, то користі від них ніякої. Зрозумієте - добре, не вийде - теж не страшно.  
Питаннями харчування займався ще в дев’ятнадцятому столітті архієпископ Херсонський і Одеський Никанор. На численних прикладах він довів, що чим скромніше харчування, тим довше і якісніше живуть люди. Відносно м’яса й м’ясних продуктів потрібно знати, що для їхнього перетравлювання організм витрачає багато енергії й ферментів. Крім того, тварини, коли їх ведуть на забій, знають про це. У них виділяються стресові гормони, які не руйнуються при кулінарній обробці їжі. Коли сердечники їдять м’ясні продукти, то вводять у себе стресові гормони. Ті, хто переніс інфаркт, добре знають, що таке стресові  гормони - згадайте свої страхи. Відмовитися від м’яса легко, якщо знаєш, чому це потрібно зробити. 
Один з моїх перших пацієнтів, що переніс інфаркт, через півроку потрапив у лікарню із застудою. Я пішов його провідати, а в цей час дружина принесла йому їжу, і він апетитно їв. На столику красувалася копчена ковбаса, буженина, твердий сир, сік у пакеті, у тумбочці лежали сигарети.
Кілька місяців тому я докладно йому розповідав про шкоду м’ясних продуктів і сигарет. Він слухав уважно, навіть записував. Цього разу я нічого йому не сказав, просто провідав. Через півроку цієї людини не стало. 
Захворювання серця й судин, особливо інфаркт, стенокардія або інсульт - це саме ті випадки, коли харчування потрібно змінювати. Півзаходи тут неприпустимі. Якщо залишається атеросклероз, то він однаково обмежить ваше життя. Їжа повинна бути за принципом - чим простіше, тим краще. Каші, овочі, фрукти, хліб, рослинні жири. Менше молочних продуктів. Перебудова організму на скромне, здорове, природне харчування відбувається приблизно за два-три місяці. Після цього вам уже не захочеться їсти важку їжу - м’ясо, ковбаси, тверді сири. Ті троє, що залишилися в живих пацієнта, розповідали мені, що без м’яса можна добре себе почувати. 
Наступний важливий етап - фізичні вправи й прогулянки на свіжому повітрі. Після того, коли вас виписали з лікарні, починайте удома, не поспішаючи, робити дуже легкі фізичні вправи. Бажано, щоб вікно або кватирка були відкриті. При фізичних вправах основну увагу приділяйте суглобам і хребту. На всі вправи спочатку не більше п’яти-семи хвилин. 
Дуже важливий етап - прогулянки на свіжому повітрі. Гуляючи, ви насичуєте свою кров киснем, що спалює атеросклероз, а також тренуєте серце. Починайте з коротких прогулянок, двісті-триста метрів, поступово збільшуючи час і відстань.
Я недарма вам навів ці приклади. Двоє, які не захотіли змінювати спосіб життя й займатися собою, прожили недовго. Троє, що залишилися, почали поступово себе відновлювати. Пройшло вже близько десяти років. Почувають вони себе добре. 
Я знаю чимало випадків, коли після перенесених інфарктів та інсультів люди відновлювали своє здоров’я й жили ще по двадцять-тридцять років і більше. 
Тепер повернемося до питання, чому жінки у нас в Україні хворіють на інфаркти й інсульти в кілька разів рідше. Зайдіть у звичайний день у будь-який християнський храм на ранкову службу й порахуйте, скільки там жінок і чоловіків. Вам відразу все стане зрозуміло: жінок у кілька разів більше, ніж чоловіків. 
На мої семінари теж приходить набагато більше жінок, ніж чоловіків. Причина переважної більшості серцево-судинних захворювань знаходиться у духовній сфері, а жінки у нас духовніші, ніж чоловіки. Навіть якщо вони не ходять у храм, то удома моляться за своїх дітей, за своїх чоловіків. У лікарнях лікують тіло, навіть не тіло, а тільки серце, а причина залишається. Через час хвороба повертається. 
Дві тисячі років тому Ісус Христос говорив, що від здорового навчання відвернуться, оберуть собі помилкових учителів, які будуть лестити слух. Всім пацієнтам, які перенесли інфаркт або інсульт, я рекомендую одержувати лікування у лікарів, але одночасно починати осягати й учитися наслідувати вічні, прості істини. Всі вони викладені в Біблії. 
Спочатку шлях до Віри здається важким, незрозумілим, та й Біблія читається важкувато. Але це тільки спочатку. Пройде час, здоров’я буде поступово поліпшуватися, а деякі зрозуміють, що Біблія - це високонаукова праця. Читати її потрібно не розумом, а серцем, і вірити всьому, що там написано. 
Лікар-стоматолог, що попросив мене описати тему інфаркту, поступово зрозумів духовні, а вірніше бездуховні причини хвороби. Змінив своє відношення до близьких, почав читати Біблію, хоча поки ще багато чого не розуміє з того, що там написано. Продовжує працювати в поліклініці, почуває себе добре. Навіть з’явилося бажання піти в інфарктне відділення й там розповідати хворим правду про причини хвороби. Але я йому порадив: не просять, не лізь. Кожний повинен сам розвиватися. Допомагати потрібно тим, хто про це просить. 

Захворювання щитовидної залози

Якось я проводив цикл телепередач по місцевому телебаченню про те, як бути здоровим. Телеглядачів хвилювали різні проблеми, але одне питання повторювалося - щитовидна залоза. «Правда, що збільшення кількості захворювань щитовидної залози пов’язане із чорнобильською катастрофою?»  «Не зовсім, - відповів я. - У Японії було два атомних вибухи, але зараз середня тривалість життя у цій країні близько дев’яноста років». 
Уже давно я помітив, що у багатьох людей зникає більшість хвороб, у тому числі й щитовидної залози, коли вони починають собою займатися.
Наведу приклад.
Молода жінка сорока двох років лікується із приводу збільшення щитовидної залози в ендокринологів, приймає гормональні препарати, але ефекту немає. Мова йде про операцію. На мої семінари потрапила випадково. 
Протягом двох тижнів семінарів я щодня нагадую учасникам, що проблеми у своєму житті, а також причини хвороб потрібно шукати усередині себе. Багато хто цього не розуміє, але за два тижні зустрічей доходить до всіх. 
Віра виникає від того, що ми чуємо. Нас не вчили заглядати в себе, переглядати своє життя й робити правильні висновки. Звичайно я прошу всіх звернути увагу на своє невдоволення, на те, ким або чим ви були дуже незадоволені, а також незадоволені сьогодні. 
Ця жінка переглянула своє життя, і виявилося, що вона була дуже незадоволена родичами чоловіка, деякими колегами по роботі. І зараз у неї багато невдоволення. 
На семінарах, консультаціях я всім повторюю просту істину, що невдоволення, якщо воно затяжне, приводить до розвитку захворювань. Часті, хронічні невдоволення - це викид поганої, або негативної, енергії. Всім пацієнтам я рекомендую лікуватися у лікарів, приймати ті ліки, які вони призначають. Але тим, хто хоче бути здоровим, потрібно знати, що без занять собою здоров’я не відновлюється. 
Механізми розвитку багатьох захворювань виглядає так. У людини з’являється якесь невдоволення. Неважливо яке. У цьому випадку було невдоволення родичами чоловіка. Це перші посіви, насіння майбутньої хвороби. На початку подружнього життя вони змушені були жити в одному будинку з батьками чоловіка. Невдоволення у неї виникало часто, хоча зовні вона цього намагалася не виявляти. Насіння росло й «удобрювалося». 
Коли вони почали жити окремо, то з’явилося невдоволення на роботі, потім на новій роботі. Часом відбувалися сварки в родині. Насіння вже перетворилося в «гарне» дерево - хвороби. Лікарі лікували її різними ліками, але хвороби не зникали. Адже «корінь» захворювання добре «удобрювався» сварками й невдоволеннями, а потім з’явилися страхи. Лікарі вже рекомендували операцію. 
Віруючою в Бога вона не була, але коли довідалася, що потрібно робити операцію, пішла до церкви, помолилася і попросила у Бога допомоги. Події ці відбувалися у березні, операцію їй рекомендували зробити в травні. Про те, що якийсь лікар-санолог проводить семінари по здоров’ю, вона довідалася випадково від знайомих. На перше заняття не потрапила. 
Звичайно, коли я проводжу семінари для населення, приходить п’ятдесят-сто чоловік.  Більшість хвороб і проблем написані на обличчі. Особливо це стосується тих, у кого проблеми із щитовидною залозою. Їхні обличчя напружені, очі розширені, у деяких помітний  страх усередині. Але це спочатку. Бачили б ви цих хворих через п’ять-сім днів!
І от, як звичайно, я щодня повторюю, що причини хвороб знаходяться усередині кожного з нас, і прошу всіх чесно відповісти самим собі: «А що ви самі робите для свого здоров’я?» Нагадую, що справжні причини більшості хвороб знаходяться у наших минулих образах і невдоволенні. Поки причину не заберемо, хвороба залишиться. Але ніхто, крім вас самих, не зможе забрати справжню причину захворювання. Пропоную всім подумки попросити прощення у тих людей, на яких ображалися або ким були незадоволені. 
Ця жінка подумки попросила прощення у родичів чоловіка, деяких колег на роботі. Подумки помолилася і попросила у Бога допомоги, щоб не робити операцію й видужати. 
Всім пацієнтам я рекомендую робити фізичні вправи. Наше тіло нагадує собою розчин глини, який повільно застигає. Хвороби виникають у тому місці, де  виражено найбільше місце, де ця глина застигла. Адже туди менше надходить крові, що несе кисень і живильні речовини. При легких фізичних вправах, повторюю, легких, але регулярних, відбувається поступове «розмішування» розчину глини або нашого тіла. Коли ми робимо зарядку, то трохи прискорюється робота серця й кров більше наповнюється киснем, що розноситься по всьому організму, у тому числі й у ті органи, де є хвороба. 
Хочу нагадати, що наше тіло живе й хоче нормально жити, хоче позбутися від хвороб. Але з досвіду спілкування з багатьма хворими людьми я знаю, що робити фізичні вправи вони не хочуть. Не хочуть, і все. Таке враження, що хвороба паралізує їхню волю. Днів п’ять, а то й десять доводиться нагадувати, що здоров’я поліпшується, хвороби зникають у тих, хто собою займається. 
Слухачка моїх семінарів, про яку мова йде, вирішила спробувати робити ранком зарядку. Після сну, що у неї був порушений, але швидко нормалізувався, вона йшла в туалет. Потім молилася й десять хвилин робила звичайну ранкову зарядку. Після зарядки уважно оглядала щитовидну залозу, посилаючи їй подумки любов. 
Адже кожна клітинка нашого організму чує наші думки, розуміє їх. А любов - це одна з найсильніших і кращих ліків. У Біблії так написано. Коли хвора людина починає займатися собою, то відновлення організму або рятування від хвороб відбувається поступово, і це потрібно вміти помічати. Обов’язково потрібно вміти помічати. Швидко нічого не буває. Тижня через два їй здалося, що щитовидна залоза стала меншою. Через місяць вона зробила ультразвукове дослідження залози й була  приємно здивована. Залоза зменшилася на третину. Порадилася з лікарями-ендокринологами. Вони вже не рекомендували операцію й зменшили дозу ліків. Зайшла до церкви й подякувала Богу. Через вісім місяців про всякий випадок знову зробила ультразвукове дослідження щитовидної залози. Висновок: залоза в межах норми. 
Коренем або першопричиною захворювання щитовидної залози у цієї молодої, гарної жінки були її образи. Коли вона переглянула своє життя, попросила подумки прощення у всіх, на кого ображалася, то цією дією «висмикнула» корінь. А як без кореня рослина не росте, так і хвороба без кореня теж «засихає». Немає причини, через час не буде й хвороби. Потрібно тільки вчитися нормально жити й робити фізичні вправи. 
За тридцять років роботи в медицині  мені довелося зіштовхнутися з десятками тисяч хворих. В усіх, хто переглядав своє життя, каявся за образи, невдоволення або інші гріхи, починав по-доброму ставитися до життя й робити фізичні вправи, здоров’я поліпшувалося, багато хвороб зникали. На жаль, таких людей у нас ще небагато. Набагато більше тих, хто «любить» лікуватися, але сам для свого здоров’я нічого не робить.

Як я почав щось розуміти.
(Відокремлене мовчання)

Задзвенів дзвінок на урок. Сьогодні після уроків ми повинні були грати у футбол із сусіднім класом на першість школи. У голові думки про футбол - швидше б закінчився цей урок літератури. Але вчителька сказала, що ми будемо писати твір на тему «Ким я хочу бути». У школі я був середнім учнем, учився не краще, але й не гірше, ніж більшість у нашому класі. У дев’ятому класі якось не замислювався, ким хочу бути. Крім футболу й голубів, нічим серйозно не захоплювався. Тато був шахтарем, а мама займалася домашнім господарством: порося, кури, город і, природно, виховання мене. Лікарів у нашій родині не було, хоча, з розповідей тата, його мама, а моя бабуся, лікувала людей народними способами. Але вона померла ще за десять років до мого народження. 
І не знаю чому у той момент у школі я раптом написав твір на тему «Хочу бути лікарем». Про що тоді писав - не пам’ятаю, але щось гарне. Одержав свою четвірку й швидко забув (але що написано пером, не вирубаєш сокирою!).
Після закінчення школи багато моїх однокласників поїхали вступати до інститутів. Тато теж хотів, щоб я одержав вищу освіту й став агрономом. Він навіть родичів знайшов серед викладачів сільськогосподарської академії. І ті пообіцяли допомогти при вступі. Але я так не хотів. Коли я довідався, що тато хоче мене влаштувати в академію по блату то відразу відмовився. Мені здавалося це ганебним і невартим. Тому разом із деякими зі своїх однокласників поїхав вступати до медичного інституту. Здав вступні іспити на трійки й не пройшов за конкурсом. Дуже не переживав, влаштувався на роботу теслею в лікарню. Рік попрацював, а на наступний рік легко вступив до інституту. Медицина мені давалася легко, хоча я більше грав у футбол, ніж учився. 
Коли закінчив інститут і приїхав у район на роботу, мене відразу призначили завідувати відділенням. Старі лікарі з радістю віддали мені цю посаду, тому що завідувача відділенням у районі завжди могли викликати вночі, у свята, а це заважало нормально жити. Викликали, як правило, до важких, а іноді й до хворих, які помирають. Рішення для спасіння їхнього життя потрібно було приймати за лічені хвилини, іноді секунди. Отут я зрозумів, що нічого не вмію, крім амбіцій і диплома лікаря у мене нічого немає. Із дружиною ми вчилися на одному курсі, вона закінчила інститут із червоним дипломом. Але в студентські роки, на відміну від мене, купувала медичну літературу. 
І от я знову почав учитися. Хворий - книга, хворий - книга, книга - хворий. Так поступово став перетворюватися в лікаря. Швидко освоїв периферичні вени, міг і зараз можу в будь-який час доби ввійти у вену новонародженій дитині або дорослій людині. Якщо потрібно, поставити будь-який катетер, зробити промивання шлунку або кишечнику. У практичній медицині не можна інакше, потрібно вміти самому все робити. Іноді, коли чергував по лікарні, надходили жінки із кровотечами або породіллі. Я викликав гінеколога. Коли він робив свою справу, то доводилося йому допомагати. Точно так само відбувалося, коли надходили хірургічні або травматологічні хворі. У районі кожний лікар повинен уміти допомогти своєму колезі. 
Досвід роботи в районі виявився безцінним. Мені легко було служити лікарем в армії, швидко одержав звання капітана медичної служби. Точно так само я легко працював в обласному центрі. Робота в районі навчила мене головному - хочеш стати гарним лікарем, працюй з літературою, цікався новим і не бійся хворих.
У відпустку я їздив до батьків. Мама завжди наставляла мене бути добрим і не кривдити людей, а тато радив у важку хвилину молитися й просити допомоги у Бога. Тоді я цього не розумів. Але у важких ситуаціях, коли надходив дуже важкий хворий, я робив все необхідне - вводив ліки ставив крапельниці, підключав необхідну апаратуру, а сам у цей час подумки просив допомоги у Бога. І мені завжди щастило. Хворі у відділеннях, якими я керував, помирали рідко, а склок і розбирань серед співробітників ніколи не було. 
Читаючи літературу, цікавлячись новим,  я якось прочитав праці Гіппократа. І виявилося, що батько медицини при лікуванні хворого, у першу чергу, звертав увагу на розум пацієнта, а потім починав лікування. На той час я вже пропрацював у медицині близько двадцяти років, але чесно скажу, ні я, ні мої колеги на розум хворого уваги не звертали. Почав я цікавитися, що ж таке розум людини. Думаєте знайшов у нашій медичній літературі щось  зрозуміле? Звичайно, не знайшов. Але в магазинах почали з’являтися книги російських дослідників розуму людини. Як правило, авторами були не медики. Потім почало надходити дещо із закордонної літератури. Виявляється, роботу розуму людини лікарі, і не тільки лікарі, вивчали ще до нашої ери. Цим питанням займалися Піфагор, Авіцена. Але самою яскравою й зрозумілою для мене книгою, що описала роботу розуму людини, виявилася православна психотерапія. 
Виявляється, сотні років тому ченці Афонського монастиря вивчили й описали, як працює розум людини, а головне, дали рекомендації, як його вивчати й лікувати. Уже пізніше, коли навчився працювати зі своїм розумом, я зрозумів, що найбільш дохідливо й просто ці рекомендації даються у Біблії, але до цього ще потрібно було прийти. 
Як лікар-практик, що має український менталітет, я не завжди вірю тому, що пишуть або говорять. Не вірю, поки сам не перевірю. Мало що там ченці могли написати, та ще й сотні років тому. Але перевірити вирішив. Адже сьогодні вже достеменно відомо, що більшість хвороб виникають через порушення психіки. 
Існує багато методів вивчення розуму. Я вибрав відокремлене мовчання й почав до нього готуватися. 
У мене вже був досвід, коли без підготовки намагався освоїти деякі вправи. Одного разу я прочитав про бамбуковий подих. Автор, що його описував, рекомендував освоювати цей подих поступово, не менше двох місяців. Але я не звернув увагу на двомісячний строк. Прочитав і відразу ж хвилин п’ятнадцять подихав цим способом. Два місяці я потім відходив, так сильно боліли м’язи живота. Після цього завжди, приступаючи до освоєння нового методу, не поспішаю. 
Спеціальної літератури не знайшов, але трохи в одній, трохи в іншій книзі дещо прочитав. Метод мовчання з першого погляду простий. Ні з ким не розмовляти кілька днів, не читати, не писати, не дивитися телевізор, нічого не робити, а просто жити. Бажано поза містом, де-небудь на природі. Справа була в березні, тому я запланував тиждень мовчання на червень, коли буде відпустка. 
Почав по вихідним ходити пішки у віддалені парки. Туди півтори години, назад стільки ж. Іду сам, ні з ким не розмовляю, милуюся навколишнім світом. Коли зустрічав знайомих, здоровався, але в розмову не вступав, робив вигляд, що кваплюся. Під час прогулянки спостерігав за своїми думками. Піфагор називав думки ластівками, тому що вони літають швидко й куди хочуть. Так за два-три місяці я зрозумів, як працює мій розум, а правду кажучи, нічого не зрозумів, тому що думки народжувалися самі по собі. Про роботу, про родину і про інше. Але я зрозумів, що думками можна керувати. Наприклад, лізе в голову яка-небудь гидота, а я можу її замінити й думати про що-небудь гарне. Ще я помітив, що розум піддається тренуванню. Перед черговою прогулянкою-мовчанням починаю думати тільки про гарне. Але в процесі помічаю, що розум починає думати про щось неприємне. Я швидко змінюю думки знову на гарні. І так через три-чотири прогулянки мій розум уже звик, що, гуляючи, потрібно думати про гарне.
Колись із одним пацієнтом я проводив лікувальне голодування у нього на дачі. Він купив собі хатку в селі в сорока кілометрах від обласного центру. Ця хатка, або маленький будиночок, стояла на самій окраїні. Людей у селі було мало, а сусідні будинки пустували. Поруч знаходився обрив, з якого починався спуск до ріки Інгулець. Місця прекрасні. Після лікувального голодування цей чоловік позбувся  багатьох хвороб і на подяку запропонував мені користуватися його будиночком, коли я захочу. 
Наприкінці травня я зателефонував йому, сказав, що хочу кілька днів пожити у селі, але щоб мене ніхто не тривожив. Ми з’їздили в це село, заїхали до одного з його знайомих, що наглядав за будиночком, і сказали, що я буду тиждень відпочивати. Цьому знайомому я ще сказав, щоб він зі мною не розмовляв, а якщо мені щось буде потрібно, то я сам до нього прийду.
На початку червня перед поїздкою я пішов у церкви причаститися. На сповіді, коли покаявся за гріхи, а їх у мене, як у кожної поважаючої себе людини, чимало, сказав священикові, що хочу кілька днів помовчати. Священик дав мені дуже важливу пораду - не всім думкам вірити, які будуть з’являтися у мене в голові в період мовчання, а коли буде важко, подумки молитися. 
Напередодні поїздки розрахував, скільки і яких продуктів мені потрібно. Їжа впливає на процес мислення, особливо важка. У мій раціон увійшли: крупи, рослинне масло, хліб, печиво, сіль, цукор, картопля. Зелень була на дачі. 
Ранком один знайомий відвіз мене у село. По дорозі я вже не розмовляв, про що заздалегідь із ним домовилися. Процес пішов. Початок літа, південь України - краса, а головне, робити нічого не потрібно. Трохи полежав, трохи походив, на обід зварив суп. Поспав удень, хоча раніше вдень не спав. Так дотяг до вечора. Повечеряв, дочекався темряви, милуюся зоряним небом. Думки гарні. Перед сном мовчки помолився й спокійно проспав цілу ніч. 
Ранком зробив зарядку, поснідав кашею. Почала наростати розумова активність, хочеться чимось зайнятися, куди-небудь піти. До обіду було більш-менш терпимо. У другій половині дня почалася якась атака думок. Розум постійно щось підкидає, одну ідею за іншою. Хочеться з ким-небудь спілкуватися, говорити, щось робити. Але я терплю. Коли вже дуже розум дістає, читаю молитви або псалми, деякі з них знаю напам’ять. Періодично накочували якісь страхи, а іноді дуже ясне рішення деяких питань. Але я мовчу, спостерігаю за своїм  розумом. Протримався до вечора, зварив кашу, повечеряв. Вийшов у двір, хотів помилуватися зірками, але знову почалися якісь зміни думок, то страхи, то радість, то дурість. Дуже хотілося просто говорити або співати. Перед сном помолився й подумки попросив у Бога допомоги. Уночі прокинувся від того, що на горищі щось рухалося. Вставати не став, мовчки почав молитися, перехрестився й знову заснув. Ніякого страху не відчув. Ранком прокинувся, настрій бадьорий, думки спокійні. Зробив зарядку, умився. Обійшов будинок. Горище було закрито на замок, виходить, люди туди вночі залізти не могли. Зварив кашу, поснідав. Вийшов на обрив, сів і почав милуватися природою. Думок ніяких немає, на душі радісно й спокійно. 
У дитинстві я міг цілий день грати у футбол або ганяти голубів, не помічаючи як пролітає день. Мені просто було гарно. Так і зараз, милуючись рікою, лугом, полями, небом, птахами, звуками, мені було просто добре, спокійно, затишно. Якось непомітно я почав розуміти, що все навколо ЖИВЕ, розумне, вічне, гарне, добре. Стало видно, як дихає земля, яке густе й щільне повітря. І що ми, люди, часточка цього живого, великого й розумом незбагненного, невидимого. Що все наповнено всемогутнім розумом, що знає всі наші думки, бачить наші справи, любить нас, людей. Але не втручається в наше життя, а надає право кожній людині жити так, як сама людина хоче. 
У такому стані я був майже до вечора, хоча час пролетів як за секунду. Приготував собі вечерю, розум спокійний, думок ніяких немає. Почало сідати сонце, з’явилися зірки, повітря наповнилося нічними звуками. Було відчуття, що я доторкнувся до чогось ВЕЛИКОГО, НЕЗРОЗУМІЛОГО, але ГАРНОГО. Перед сном подякував Богу за сьогоднішній день і ліг спати. 
Уночі прокинувся від того, що знову щось рухалося на горищі, але не злякався. Помолився, перехрестився й заснув. Ранком прокинувся, зробив зарядку, помолився, приготував сніданок. Настрій гарний, думок ніяких немає. Я просто живу там, де знаходжусь. Пішов до ріки, все навколо бачу й чую, відчуваю запахи, обмацаю прохолодь ранкового повітря, росу на траві. На душі спокійно. Птахи літають, ріка тече, трава росте, бджоли мед збирають, ящірки шелестять серед каменів. Сонечко починає припікати. Десь мукають корови, почувся звук трактора, моторного човна. Рибалки вдалині ловлять рибу, через міст повільно проїжджає автобус. 
Так я погуляв до обіду, і коли повертався, зрозумів, що є два світи. Один світ створений для людей - це все, що я вчора й сьогодні бачив. Цей світ чесний, праведний, у ньому все справедливо. Цей СВІТ ВІЧНИЙ і НЕЗМІННИЙ. Він наповнений ЛЮБОВ’Ю й РОЗУМОМ. Нам своїм розумом його не зрозуміти. Його потрібно бачити й відчувати. Його потрібно чути й намагатися розуміти. І от у цьому СВІТІ люди створили свій світ - держав, політики, взаємин, влади, грошей, технологій. 
Мені стало зрозуміло, звідки беруться багато хвороб, а головне, як від них позбуватися. Розум мій у цей час не працював, я просто розумів, що потрібно намагатися жити чесно, займатися своєю справою, нікого не засуджувати, робити зарядку й учитися. Також я зрозумів, що є життя своє й чуже, що думки й слова мають енергію, що своїм життям ми впливаємо на життя наших близьких. Загалом, мені стало зрозумілим багато чого з того, що написано у Біблії. 
Прийшов у свій будиночок, приготував обід, пообідав. 
А ввечері вийшов на трасу, піймав подорожну машину й виїхав додому. Я бачив, як мій розум повертається до повсякденних думок, про що він думає, які у нього бажання. Це було моє перше мовчання, потім були ще. І щораз я одержував щось для себе нове. 
Наступного дня я віддав ключі хазяїнові, подякував йому й сказав, що на горищі у нього щось живе. Він відповів, що забув попередити мене. На горищі у нього щороку живе змія, він якось бачив її скинуту шкіру. Вони її не торкають, і вона їм не заважає. 
На закінчення цього розділу я спробую виділити те головне, що я виніс із мовчання. 
Перше: є Бог, але розумом Його не зрозуміти.
Друге: у світі відносин, серед людей, є дуже багато спокус жити нечесно.
Третє: багато з людей не знають, що розум дуже впливає на тіло людини й лікування більшості захворювань потрібно починати з лікування розуму. Так як робив Гіппократ. 
Із цього приводу ще сотні років тому монахи-пустельники з Афонського монастиря описали три стани розуму. Перший - природний, коли причини всіх хвороб і проблем людина шукає усередині себе й кається за них перед Богом. Другий - протиприродний, хворий, коли людина обвинувачує когось у своїх хворобах або проблемах. Третій - коли  почуває в собі плоди Святого Духа (цей стан досягається смиренністю, любов’ю й милосердям). Ще ченці описали, що розум людини живий, має енергію й живе в серці. Про це я вже й раніше здогадувався. Святі отці написали, що зберігання розуму й зберігання серця одне й те саме.
Хвороби починають виникати тоді, коли людина віддаляється від Бога. А у нас в Україні серцево-судинні захворювання на першому місці. Одна справа - теорія, а інша - практика. Без досвіду будь-яке навчання пропадає марно. Всі ці знання, і не тільки ці, я почав застосовувати для відновлення здоров’я хворих людей.
Нормалізація стосунків
на роботі та з сусідами

Погані стосунки - це шлях до хвороб. Коли людина часто ким-небудь або чим-небудь незадоволена, переживає або боїться, вона виробляє негативну енергію. Через час у неї з’являються хвороби. 
Наведу приклад. До нас у лікарню призначили нового головного лікаря, старий пішов на підвищення. Новий керівник любив виховувати своїх підлеглих. На нараді піднімав кого-небудь із завідувачів відділенням і при всіх лаяв. У медицині завжди можна за що-небудь причепитися.  Найбільше він не злюбив завідувачку терапевтичним відділенням. На кожній нараді робив їй зауваження. 
Одного разу після чергової медичної ради, де дісталося цій завідувачці, ми поверталися у свої відділення. По дорозі вона почала мені скаржитися на те, що головний лікар її постійно лає. «А ви почніть молитися за нього», - порадив я їй. Місяці через два наприкінці робочого дня до мене в кабінет заходить ця завідувачка. З пакета дістає коробку цукерок і пляшку коньяку. Ставить на стіл і говорить: «Велике спасибі».  «За що?» - здивувався я. Вона розповідає. Почала щодня молитися за головного лікаря, бажати йому всього гарного. Він перестав її лаяти. Тепер навіть хвалить і ставить за приклад іншим лікарям. 
Уже пізніше, проводячи семінари, я рекомендую людям молитися за тих, хто їх кривдить або несправедливо чіпляється. Відбуваються чудеса. У всіх на роботі, та й не тільки на роботі, поліпшуються стосунки із кривдниками. У Біблії написано, що потрібно молитися за тих, хто вас кривдить, любити тих, хто вас ненавидить, благословляти тих, хто вас проклинає. Якщо у вас є з ким-небудь проблеми, починайте молитися за цю людину, думати про неї добре й незабаром ви побачите чудо. Ваші взаємини стануть прекрасними. 
Наступний приклад. Молода жінка скаржиться на свою сусідку. Живуть на одній сходовій площадці. Кілька років тому посварилися, вона вже не пам’ятає через що. Після цього сусідка її ненавидить, заздрить. Коли випадково зустрічаються в під’їзді або на вулиці, відвертаються одна від одної. 
Чесно скажу вам: і сміх, і гріх. Дорослі люди, а поводяться як дурні та ще й дітям своїм приклад подають. Деякі з нас, українців, не розуміють, що потрібно намагатися шукати миру з усіма, тоді життя й здоров’я поліпшуються. А якщо миру немає, то хвороби або проблеми не змусять себе довго чекати. 
Цій жінці я пояснив, що потрібно подумки попросити прощення у сусідки за свої образи на неї. Почати молитися й бажати сусідці всього самого найкращого. Що побажаєш комусь, одержиш собі. Через три дні молода жінка радісно повідомила, що помирилася із сусідкою. Для мене нічого дивного немає. Люди у нас в Україні в більшості добрі і розумні, деяким тільки знань не вистачає.
Трохи про спадкоємні
і генетичні захворювання

Є різні точки зору про причини, що викликають ці захворювання. Я наведу одну з них. 
Чоловік п’ятдесяти двох років переніс інсульт, лікувався в лікарні, знаходиться на інвалідності. Просить мене порадити, що йому робити. Виявляється, що його батько й дід теж перенесли інсульт приблизно в тому ж віці, після чого прожили недовго. Відповідь на це питання проста, як у шкільному підручнику для першого класу. Але вирішити таке просте завдання вдається далеко не всім. Спробую пояснити тим, хто готовий почути. 
Якщо в одній родині повторюються серйозні хвороби, виходить, причину потрібно шукати в способі життя попередніх поколінь. Кожна людина з’являється на світ від мами й тата. Мами й тата теж з’являються на цей світ від своїх мам і тат, а ті від своїх і т.д. Всі вони були звичайними людьми, такими ж, як і ми з вами. Жили в різний час, робили багато гарних справ, але іноді помилялися, спокушалися й грішили. Деякі з них знали, що за зроблені кепські справи або гріхи, потрібно обов’язково покаятися й попросити прощення у Бога. Якщо вони цього не робили, то відпрацьовувати гріхи доведеться їхнім дітям, онукам або правнукам до третього-четвертого коліна, як написано у Біблії. 
Справжня причина більшості важких захворювань саме і є гріхи людини. Світ, у якому  ми живемо, із самого початку влаштований ідеально, чесно й правильно. У ньому є все, щоб людина жила довго й щасливо. На жаль, не всім це вдається, виникає багато спокус, ми починаємо грішити, виникають хвороби. Тому в старі часи вважалося великим гріхом померти без покаяння. Але були такі люди, які з тих або інших причин цього не зробили. Наприклад, не встигли, не захотіли, не вірили. Тоді хвороби передаються їхнім дітям або можуть виникати генетичні порушення в онуків, правнуків, праправнуків. 
Мало хто з тих, хто живе сьогодні в Україні замислюється про своїх майбутніх нащадків, особливо про тих, кого ще немає на цьому світі. Але кожен повинен знати, що за всі наші несправедливі вчинки, якщо не покаємося й не попросимо прощення у Бога, будемо відповідати ми самі або нащадки. Так буде доти, поки у цій родині хтось не зрозуміє, що потрібно помолитися й попросити прощення у Бога за гріхи своїх предків, навіть якщо він і не знає, які гріхи вони робили. 
Відмінність живих людей від тих, кого вже немає на цьому світі, полягає в тому, що живі можуть просити Бога про прощення гріхів за своїх родичів, яких уже серед нас немає. Щоразу, коли ви поминаєте своїх родичів, які пішли з життя,  або замовляєте безкровні молитви за них, просите про прощення гріхів.
Тепер ближче до практики. Цьому чоловікові, який переніс  інсульт, я порадив виконувати всі призначення лікаря. Покаятися самому за свої гріхи, а потім у молитві просити прощення у Бога за своїх  родичів, які пішли з життя  до четвертого коліна. Питання віри у Бога дуже серйозне. Кожен повинен сам вирішувати, вірити йому або не вірити. Не можна віру нав’язувати, точно так само не можна нав’язувати й безвір’я. Був період у нашій історії, коли безвір’я або атеїзм нав’язували цілим народам, за що тепер багато хто страждає. 
Деякі запитують, як правильно молитися. Читайте Біблію, як молилися Ісус Христос, пророк Данило або запитайте у священиків. Але є люди, які до церкви не ходять, Біблію не читають, до священиків не звертаються. 
Таким саме був і мій пацієнт. Йому я рекомендував удома, коли ніхто не чує, щиро попросити прощення у Бога за свої гріхи, а також просити прощення за гріхи своїх предків, яких уже немає в живих. Він почав так робити. Поступове здоров’я почало поліпшуватися. Потім змінив харчування, став виконувати легкі фізичні вправи. Через півроку почував себе прекрасно. Але головне в іншому: тепер у цій родині вже не буде інсультів у його сина, онуків і ще не народжених правнуків. Хвороба в родині зникла. 
Мені доводилося зіштовхуватися з випадками, коли передавалися в спадщину цукровий діабет, бронхіальна астма й ряд інших захворювань. У тих хворих, які починали поступово осягати духовні істини й працювати над собою, здоров’я завжди поліпшувалося, а хвороби з роду зникали.
Кілька слів про генетичні й психічні захворювання, якими страждають діти. Причина цих грізних хвороб знаходиться у гріхах когось із предків. Діти й батьки найчастіше не винні, а справжні винуватці, можливо, давно не живуть на білому світлі. Лікування починається зі смиренності із ситуацією. У жодному разі не засуджувати своїх предків, а починати молитися за них, просити Бога, щоб він їх простив. Робіть більше добрих справ комусь, особливо тим, хто не може вам віддячити. Читайте Біблію, розвивайтеся у ВІРІ. І якщо у вас з’явиться ВІРА хоча б з гірчичне зерно, то може відбутися чудо: хвороба сама відступить, медицина допоможе або який-небудь цілитель зцілить. 
Тим, хто починає тільки приходити до віри у Бога, я рекомендую робити це поступово й осмислено. Не змінюйтеся швидко. Навколо є близькі люди, колеги, друзі. Вони не завжди розділяють ваші погляди. Правильний шлях - це поліпшення взаємин з тими людьми, з якими спілкуємося в житті, і навіть із недоброзичливцями. Віра - це, насамперед, знання, і для того, щоб їх придбати, потрібно трудитися. 
Дорогу подужає той, хто йде. 

Безсоння

Найкращим відновлювачем сил у людини є повноцінний сон. У дорослих тривалість його шість-вісім годин на добу або навіть більше. Це залежить від психосоматичного типу, пори року, віку, погоди, ритму життя, взаємин, їжі й ряду інших факторів. 
Є чимало людей, які з тих або інших причин не можуть спокійно спати. Прокинеться людина вночі, лежить у ліжку й довго не може заснути. Все б нічого. Тільки думки в голову лізуть не зовсім гарні. З’являються страхи, тривоги. 
Давно відомо, що думки мають енергію. Допустимо, прокинеться людина вночі або взагалі не може заснути з вечора, а у неї в голові радісні, приємні думки. Їй добре й спокійно. Відбувається насичення організму позитивною енергією. Вона потім цілий день почуває себе бадьорою, повною сил. Але так майже не буває. Найчастіше у періоди безсонних ночей у голову лізуть усілякі погані думки. Відбувається наповнення організму поганою або негативною енергією. У таких людей потім цілий день немає настрою, вони легко ображаються, дратуються, непродуктивно працюють. Негативно впливають на навколишніх. Якщо безсоння виникає рідко, нічого страшного немає. Але якщо воно повторюється часто, стає хронічним, чекайте проблем зі здоров’ям. 
Існує багато методів відновлення сну: спосіб життя, їжа, трави, масло, вода, фізичні або дихальні вправи й ряд інших. Я опишу один із них, що не вимагає матеріальних витрат і яких-небудь зусиль. Потрібно тільки бажання і трохи терпіння. Метод допоможе всім, хто захоче його використати.
У кожної людини є розум і тіло. Уночі тих, хто не спить, турбує розум. Тіло може спокійно лежати у ліжку, а розум не спить, думи думає. Думки в голову лізуть безконтрольно, які захочуть, такі й виникають.
Метод, що пропонується, випробуваний на сотнях пацієнтів, що страждають безсонням, і майже всім допомагає. Робиться це так. Удень або ввечері, тільки не відразу після їжі, ви сідаєте на стілець або у крісло. Закриваєте очі й дві-три хвилини згадуєте своє дитинство. Коли згадаєте дитинство, то спробуйте там знайти моменти, де ви пили воду, сік, молоко, компот, чай або будь-яку іншу рідину. У багатьох людей виходить відразу згадати дитинство й ті моменти, коли вони пили щось приємне. Деякі згадують не відразу, їм потрібно для цього дні два-три. Обов’язкові умови - згадувати дитинство років до десяти-дванадцяти й рідина, яку тоді пили. 
Тепер саме цікаве. Якщо не можете заснути, то перед сном, лежачи у ліжку, починайте згадувати, як і де в дитинстві ви щось пили. Може, удасться згадати смак, запах, кольори, теплоту або прохолоду цієї рідини. Точно так само робіть, якщо прокинетеся вночі й не можете заснути. Можна згадати один-два таких моменти. Робіть так кілька ночей підряд. Гарантую поліпшення, а потім і повну нормалізацію сну. Для боротьби з негативними думками рекомендую вивчити кілька молитов або псалмів. Виникають погані думки, а ви читайте теж подумки молитву або псалом. Через якийсь час  тривог, страхів у голові буде ставати усе менше. 
Механізм цього методу простий. У дитинстві всі люди не мали проблем зі сном. Вода має унікальну здатність запам’ятовувати. Коли ви згадуєте дитинство й ще при цьому п’єте подумки щось приємне, поступово поліпшується кровообіг у тих ділянках головного мозку, які відповідають за сон. Вода знає свою справу. 
Один раз на семінарі я розповів про цей метод. Через два-три дні у багатьох безсоння зникло. Але одна жінка сказала, що не може заснути, їй навіть гірше стало. «А як ви робите?»- запитав я  у неї.  «Згадую, як у дитинстві купалася у річці», - відповіла вона. 
Тому повторю ще раз. Потрібно вдень підготуватися й згадати, як у дитинстві ви пили рідину, а не купалися десь. У момент, коли виникає безсоння, ви вже готові й знаєте, що потрібно згадати. Можна завжди  згадувати той самий момент або різні. 
Ця жінка швидко згадала, як пила у дитинстві сік. Сон у неї нормалізувався. 
Можу дати ще одну рекомендацію. За всіх часів були люди, які прагнули пізнати Бога. Називалося це Боговеденням і вважалося навіть важливішим, ніж жертвопринесення. Один із методів пізнання Бога - нічне пильнування. Уночі не спати, а читати Біблію, молитися й міркувати над Словом Божим. Через час з’являються одкровення. Багато моментів у житті стають зрозумілими. Тому тим, хто не знає, чим зайнятися у моменти безсоння, можна починати пізнавати Бога.
До чого приводить розлучення

У молодого чоловіка, лікаря за фахом, не ладиться сімейне життя. Йому близько сорока років. Женився по любові відразу після інституту. Прожили із дружиною чотири роки, народився син. Усе було гарно, але випадково довідався, що дружина його зраджує. Розлучилися. Дуже переживав, особливо за маленького сина. Виїхав в інше місто, зустрів жінку, пожили з нею три роки. У родині почалися сварки, підозри, критика. Розсталися. Періодично зустрічається з різними жінками, хоче створити родину, але не виходить. Прийшов до мене на консультацію порадитися, чому так відбувається у його житті. 
Людина по-справжньому щаслива, якщо щаслива у себе удома. Здоров’я - це стан повного психічного, фізичного й соціального благополуччя, а не тільки наявність або відсутність яких-небудь хвороб. Родина є запорукою міцного здоров’я або, навпаки, відносини в родині сприяють розвитку багатьох захворювань. Але нічого в нашому житті не буває просто так. 
Починаю його розпитувати про батьків, дідусів, бабусь. Випадковостей у таких важливих питаннях, як створення й благополуччя родини, не буває. Завжди є причини неблагополуччя, і часто вони знаходяться у способі життя попередніх поколінь. 
Він єдина дитина у своїх батьків. Вони живі, на пенсії. Часто батьки між собою не ладили, хотіли навіть розлучитися. Років із тридцяти-сорока мама й тато страждали від різних хвороб, лежали в лікарнях, оперувалися. Здебільшого хлопчик жив у дідуся й бабусі, які дуже любили його. У школі вчився добре, вступив до інституту. Медицина йому подобається. Дідусь із бабусею любили один одного, ніколи один з одним не сварилися. 
Але виявляється, до зустрічі з бабусею у дідуся була вже родина, двоє синів. Дідусь, за фахом військовий інженер, часто їздив у відрядження. І на одному з військових заводів познайомився з бабусею, що була дуже гарною. Закохався, залишив родину й женився на ній. Своїм дітям від першого шлюбу допомагав грішми, поки ті не досягли повноліття. 
Розповідаючи про дідуся й бабусю, лікар, що сидів переді мною,  навіть розплакався. Вони дуже його любили. Зараз їх уже немає на цьому світі. У розповіді викладена причина нещасливого шлюбу батьків і його невдалого сімейного життя. Коли дідусь залишив свою першу родину, а простіше говорячи, зрадив їй і женився на бабусі, то за його зрадництво почали відповідати нащадки. Спочатку дочка вийшла заміж, але із чоловіком жила погано, часто сварилися, потім почалися хвороби. В онука не склалося особисте життя. Все закономірно. У Біблії написано, що за гріхи батьків будуть відповідати діти до третього-четвертого коліна. Дідусь вчинив звичайний злочин: зрадив свою дружину й дітей, залишив їх і женився на іншій. За його вчинок відповідала спочатку дочка своїм нещасливим шлюбом, тепер невдачі у сімейному житті переслідують і онука. Так завжди було й буде.
Вихід із цієї ситуації є. У нас в Україні поки часто чоловіки з жінками розлучаються. Причини бувають різні, але не можна забувати, що своїми вчинками ми впливаємо на тих, хто буде жити після нас. За всі наші неправильні, нечесні, що приносять шкоду іншим дії завжди буде хтось із нашого роду відповідати. Завжди. Не мною це придумано. Якби дідусь вірив у Бога й знав ці прості істини, то перш, ніж залишати свою першу родину, добре б подумав, на що він прирікає своїх майбутніх дітей і онуків. 
У цьому світі люди рідко бувають досконалими й бездоганними. Дуже багато спокус зробити якусь провину. Але потрібно знати, що за цю провину або гріх доведеться відповідати. Краще, якщо самій людині, яка зробила щось погане, але часто відповідають його нащадки. За останні, принаймні, дві-три тисячі років психологія й взаємини людей не змінилися. Технології стали іншими, а люди як і раніше наступають на ті самі граблі. 
Якби дідусь, коли пішов зі своєї першої родини й женився на бабусі, усвідомив неправильність свого вчинку, помолився й попросив прощення у Бога, то у його дочки й онука життя було б краще. Але він цього не зробив, більшість людей тоді у Бога не вірили й істин не знали. Та й зараз в Україні чимало людей, які створюють проблеми своїм ще навіть не народженим нащадкам. Не думаємо ми про щастя й здоров’я тих, хто буде після нас, а дарма. Вони захочуть нормально жити, бути здоровими, виходити заміж або женитися, виховувати своїх дітей, кохати й бути коханими. 
Все це я пояснив своєму колезі, молодому лікареві. І дав наступні рекомендації. Покаятися за свої гріхи, образи, розлучення, нечесні вчинки, а потім почати молитися за свого дідуся й бабусю, щоб Бог простив їм гріхи. Кілька разів ми з ним зустрічалися. Щось він зрозумів відразу, із чимось був не згодний. Приблизно через місяць уперше в житті свідомо сходив до церкви, висповідався, вистояв службу й причастився. Почав молитися за своїх батьків, і здоров’я у них стало поліпшуватися. Молився також за своїх  дідуся й бабусю, яких уже немає на світі, просив Бога, щоб простив їм гріхи. Замовляв безкровні молитви. Потім він перестав зі мною радитися, і більше я його не бачив. 
Але роки через два пролунав телефонний дзвінок, якась жінка поздоровляла мене із Днем медика, а потім передала трубку чоловікові. Це виявився мій колега. Він помирився зі своєю першою дружиною, зараз живуть разом, синові чотирнадцять років і чекають другу дитину. Вони щасливі й дякують Богу, що допоміг їм повернути щастя. Я щиро за них зрадів і подякував за поздоровлення. Побажав їм мудрості й матеріального статку. 
Основний вид моєї діяльності - проведення оздоровчих і просвітніх семінарів для населення. На них приходять різні люди. Чимало й таких, хто у минулому розлучився. Щасливих серед них небагато. Коли вони одержують знання й починають усвідомлювати минулі помилки, більшість виправляє їх покаянням. Усім, хто розлучився, неважливо, яка причина розлучення була, я рекомендую покаятися. У думках або у церкві попросити у Бога прощення. Тоді їхні гріхи не будуть відпрацьовувати діти, онуки або правнуки. 
Мені доводилося спілкуватися з людьми похилого віку, які народилися до революції 1917 року. Всім своїм дітям і онукам вони давали наставляння в жодному разі не розлучатися. Раніше я не розумів їх. Але коли почав переглядати життя поколінь, виявив закономірність, що за гріхи предків завжди хтось у цій родині розраховується. Старі люди мали ці знання й намагалися передати нам. 
Іноді на консультації приходять сімейні пари, що знаходяться на грані розлучення. Більшість знаходять схожі проблеми в житті своїх предків і починають розуміти, чому проблема виникла у них. За допомогою покаяння й смиренності знімається агресія до чоловіка або дружини. Трохи терпіння, і повертаються теплі відносини й щастя. У багатьох випадках родину вдається зберегти, але для цього потрібно хоча б одному члену родини почати щось для цього робити. 
Рідко процес розлучення супроводжується обопільною радістю чоловіка й жінки. Як правило, цьому передують сварки, ревнощі, ненависть, образи. Іде потужний викид негативної енергії, що згодом викликає різні захворювання. Ніякої любові не залишається, та й чи була взагалі любов раніше? Справжня любов ніколи не ревнує й не зраджує, а поважає й довіряє. Виходить, що нам потрібно вчитися любити. Справжня любов вимагає праці, її не купиш, вона не завжди ласкава й добра. Справжня любов ніколи не робить ближньому зла. 
Наведу ще приклад. До мене приїхала на консультацію жінка середнього років з іншої області. Їй поставили діагноз онкологічне захворювання статевої системи. Була потрібна операція, і вона приїхала довідатися, чи можна обійтися без операції. Я порадив їй все-таки робити операцію, але перед цим підготуватися. У нашому місті вона зупинилася у свого брата, операцію теж домовилася робити в одній із наших лікарень. На першій зустрічі-консультації я попросив її розповісти про свою родину. Ось її розповідь. 
У дев’ятнадцять років, коли вчилася у технікумі, закохалася й вийшла заміж. Чоловік працював інженером на невеликому заводі. До закінчення технікуму народила сина, через час дочку. Жили скромно в маленькій квартирці. Радувалися кожній покупці. Діти підростали, почали ходити до школи. Вона працювала на тому ж заводі, що й чоловік. Усе було, як у звичайній, нормальній родині. Під час приватизації чоловік став хазяїном заводу. Матеріальне становище їхньої родини змінилося. Побудували будинок, купили дорогу машину. Діти на той час уже виросли й училися в університетах. 
Зненацька вона почала підозрювати, що у чоловіка є інша жінка. З’явилися ревнощі, образа. Стосунки в родині погіршилися, почастішали сварки. Приблизно через рік вона вже знала, з ким їй чоловік зраджує. Намагалася поговорити з ним, але, крім сварок, нічого не виходило. Потім чоловік пішов від неї до суперниці, яка була молодша за неї на вісімнадцять років. 
Важко було все це переносити, тим більше на роботі вони бачилися майже щодня й співробітники все знали. Матеріально їй і дітям чоловік допомагав добре. Якось вона все-таки змирилася із ситуацією, запропонувала йому розлучитися. Розлучилися. Через час лікарі виявили у неї злоякісну онкопатологію. Коли все це вона розповіла мені, незнайомій людині, і ще поплакала, їй стало краще. Усім кращає, коли вони комусь розповідають або озвучують свої проблеми. 
Коли вона заспокоїлася, я пояснив, що причини важкого захворювання - сварки, образа, ревнощі, ненависть. Запропонував почати лікування - покаятися. Подумки попросити прощення у Бога, потім зайти до церкви сповідатися, а до операції й причаститися. Подумки попросити прощення у чоловіка за те, що ненавидить його, за свої ревнощі й образу, а також помолитися за нього. 
Навіть у важких випадках, іноді на грані життя люди не хочуть розуміти, що причина хвороби - вони самі. Так і вона ніяк не могла зрозуміти, чому потрібно просити прощення у чоловіка, та ще й молитися за нього. Адже він  кинув її, зрадив, пішов до іншої. «А дітей своїх ви любите?» - запитую у неї. «Так, - відповідає вона. - Я їм навіть не сказала про свою хворобу. Не хочу, щоб вони хвилювалися». «Напевно, ви хочете, щоб ваші діти були щасливі, мали родини, дітей?» - продовжую я.  «Звичайно», - відповідає вона.  «Не вийде у них щасливого життя через ваші із чоловіком проблеми, якщо ви не помолитесь, не покаєтеся, - говорю я. - Вони теж будуть нещасливими у шлюбах, мати хвороби. Але якщо ви почнете щось розуміти, попросите подумки прощення у чоловіка, помолитесь за нього й попросите Бога, щоб Він вас простив, тоді у ваших дітей і онуків буде можливість бути щасливими». 
Ось так крок за кроком, зі слізьми йшла підготовка до операції. І не тільки до операції, а боротьба за щастя її дітей, її роду. Іноді зло так в’їдається у пам’ять людини, що здоровому глузду туди важко ввійти. Їй пощастило, вдалося зрозуміти й покаятися, попросити подумки прощення у чоловіка й помолитися за нього. 
Операція пройшла успішно. Через місяць вона виїхала додому, почала поправлятися. Наші зустрічі даремно не пройшли. Вона почала займатися собою, явно помолоділа, повернулася колишня краса. А у колишнього чоловіка почалися проблеми у новій родині, він навіть приходив до неї, скаржився на молоду дружину й на своє здоров’я. Через якийсь час він потрапив у катастрофу і загинув. Історія сумна, але повністю правдива. 
Пройшов час, діти закінчили навчання, мають родини й своїх дітей. Моя пацієнтка здорова, працює. Допомагає дітям, ходить до церкви, завжди молиться й просить Бога, щоб Він простив чоловіка за його гріхи. Іноді з нею до церкви ходять діти зі своїми родинами, теж моляться за батька. Приїжджаючи в гості до свого брата, ця жінка заходить до мене. Радиться з деяких питань, розповідає про своє життя, дітей і онуків. Я рекомендував їй почати робити більше добрих справ, тільки робити ці справи таємно, створювати духовний захист своїм онукам, а може й правнукам. 
Тема розлучень нескінченна. Прикладів можна наводити багато, але хочу розповісти ще про один випадок. На прийом прийшов молодий чоловік сорока восьми років. Захотів порадитися, як спокійніше розлучитися. Останні років п’ять немає ніякого життя, постійні сварки в родині. Дружина якась ненормальна стала. Дітей уже виростили, тепер йому хочеться й самому нормально пожити. Чоловік цей досить відомий у місті, займається бізнесом, політикою, тому голосне розлучення йому не дуже потрібне. 
«А які причини сварок?» - запитав я у нього. «Та  ніяких, - відповів він. - Матеріально забезпечені, не зраджую, з роботи приходжу вчасно, у ліжку її задовольняю. Але й дня не буває, щоб не посварилися». «А ви намагалися зробити стосунки в родині без сварок?» - запитав я у нього. «Так, багато разів, - відповідає він, - але даремно». «Давайте так, - говорю я йому. - Ви людина розумна, відома, попрацюємо по темі створення спокійних відносин у вашій родині. Якщо не вийде, тоді й розлучитеся. Тільки працювати чесно». Він погодився.
Для виникнення сварок, образ і проблем у родині завжди повинні бути причини. Не буває диму без вогню.  «Скажіть чесно, у вас є коханка?»  Він трохи помовчав, а потім сказав, що тут, у нашому місті немає.  «А де є?» - запитав я. «В іншому місті», - відповів він. Йому іноді доводиться туди їздити по роботі. «Коли вона у вас з’явилася?»  «Років п’ять тому», - сказав він. «А сварки в родині?»  «Теж років п’ять тому. Але ж ніхто про це не знає. Ви перший, кому я сказав, - підвищив він голос. - Дружина навіть не підозрює».  «Це вам так здається, - пояснював я йому. - Вона просто відчуває ваше зрадництво, тому свариться з вами, хоча й сама не може зрозуміти чому. На вигляд ви ідеальний чоловік і батько. Але це тільки на вигляд, а насправді звичайна людина, що зраджує своїй родині».  «Як же бути?” - запитує він. «У вас прекрасна дружина, чудесна родина, і її потрібно зберегти для блага й щастя дітей і онуків, - рекомендую йому. - Тепер ви розумієте, чому виникають сварки. Причина серйозна, і знаходиться вона усередині вас, у вашій подружній зраді, хоча і таємній. Все таємне рано або пізно стає явним. Поки ви на етапі сварок, і вже думаєте про розлучення». 
Плоть, або тіло людини, вимагає задоволень. Слабкі люди піддаються. Вони зраджують дружинам, не підозрюючи, що своїми діями руйнують щастя своїх дітей або онуків. Дуже важко встояти, коли мораль суспільства цьому потурає. Свої подружні зради пояснюють потребою організму. Деякі люди забули, що статеві відносини між чоловіком і жінкою потрібні, у першу чергу, для дітородіння й тільки потім для одержання задоволення. Але такі задоволення потрібно одержувати тільки у своїй родині. Зрада і зрадництво – це одне і те саме. Зрада Батьківщині завжди вважалася дуже тяжким злочином. Зрада чоловікові або дружині - це зрада родині, зрадництво свого роду. Що можна чекати від людини, що зраджує своїй родині? Тому у Біблії блуд завжди вважався великим гріхом.
Своєму пацієнтові я рекомендував піти до церкви, висповідатися й покаятися за свої гріхи. Подумки, повторюю - подумки, попросити прощення у дружини за зраду. Коли буде у відрядженні, пояснити подрузі, що щастя родини йому дорожче. З ним я провів усього дві консультації. На сповідь він сходив через тиждень, та й то їздив в інше місто, у місцевих храмах висповідатися побоявся. Будучи у відрядженні, з коханкою не зустрічався, зателефонував їй, подякував за зустрічі. Пояснив, що вирішив відновити відносини в родині. Непомітно сварок ставало усе менше. Дружина поступово перетворювалася у спокійну, добру й кохану  жінку. Приблизно за півроку він зайшов до мене в офіс, розповів, що їздив із дружиною відпочивати до санаторію. Навіть не підозрював, що у нього така прекрасна дружина. 
Від себе додам, що не буває поганих чоловіків і дружин. Більшість людей в Україні добрі й порядні, але відсутність знань заважає нормально жити. Родина завжди повинна бути на першому місці. Як би не солодко було зустрічатися з ким-небудь на стороні, завжди чекайте за це відплати. Не відразу приходить покарання, є час подумати й покаятися. Якщо так відбулося, що родина вже розпалася, обов’язково потрібно за це покаятися, попросити у Бога прощення. У противному випадку покарання понесуть нащадки. Якщо у вашому роді були хто-небудь із предків, хто розлучалися, обов’язково за них помоліться. У жодному разі не засуджуйте їх. Вважається великим гріхом засуджувати свій рід, а от молитися за тих, що вже пішли з життя, вважається необхідним боргом тих, хто живе. 
Кожна людина може відновити гарні відносини в родині, якщо почне щось для цього робити. Ніколи не можна переробляти чоловіка або дружину, працювати тільки із собою. Але це тема окремого розділу. 

Коротко про себе

Народився у місті Сніжне Донецької області, у звичайній шахтарській родині. Дитинство і юність проходили в невеликому шахтарському селищі. У школі вчився непогано, серед друзів особливо нічим не виділявся. Хіба тільки трохи краще грав у футбол та швидше бігав. 
Нас, хлопчиськ, часто дивував великий, кошлатий дядько, що улітку й узимку ходив босоніж. Як зараз, пам’ятаю його добрі очі. Ми намагалися дражнити його, а у відповідь одержували посмішку й ласкавий, наповненою любов’ю погляд. Дорослі завжди нас обсмикували і з повагою говорили, що це Вчитель Іванов.
Після школи вступив до Донецького медичного інституту. Закінчивши інститут, працював завідувачем відділенням у лікарні станції Помошна Кіровоградської області, де, власне, і одержав справжні навички роботи лікаря. У цій лікарні працювали, та, напевно, і зараз працюють прекрасні лікарі, які багато чому мене навчили. Але особливо мені сподобалися люди, які там живуть - їхня доброта, чуйність і порядність.
Потім служив військовим лікарем у Радянській Армії на Далекому Сході, швидко одержав звання капітана. Гарнізон наш був віддаленим, тому мені доводилося надавати медичну допомогу військовим і членам їхніх родин. Тут було все: хірургія, терапія, гінекологія, педіатрія, інфекції, неврологія й багато чого іншого. 
Після служби в армії повернувся в Україну, у місто Херсон, де жили мої тесть і теща. Місто мені дуже сподобалося. Влаштувався на роботу, через рік призначили завідувачем відділенням. Так і пропрацював близько двадцяти років. Вищу категорію одержав у віці 35 років. 
Паралельно з роботою у відділенні читав лекції у медичному коледжі, керував лікарями-інтернами. П’ять років писав кандидатську дисертацію, вивчав лікувальну дію лазерного випромінювання. Завдяки дисертації непогано вивчив імунологію й імунохімію, білковий, жировий, вуглеводний і мінеральний обміни речовин, а головне, навчився аналізувати, помічати деталі й факти. У науці довіряють фактам і результатам. 
Мене завжди цікавили нові досягнення й напрямки у медицині. Непомітно для себе познайомився з медициною Китаю, Індії, Тибету, Аюрведою, лікувальним голодуванням, біоенергетикою. Але тому що знання без практики нічого не дають, почав практикувати. Першими пацієнтами у цій області були близькі - теща й тесть. Потім друзі, знайомі. Результати у більшості випадків були відмінні, іноді навіть дивували мене - до чого все може бути легко й просто! 
Коли був накопичений достатній досвід, поїхав у Національну Академію післядипломного навчання лікарів, де й одержав спеціальність лікаря-санолога. За це безмірно вдячний всім співробітникам кафедри санології, а особливо її завідувачеві, професорові Апанасенко Г.Л.. Санологія - це наука про здоров’я. 
Потім написав заяву головному лікареві про звільнення з роботи. Він намагався вмовити мене залишитися, мовляв, я - гарний лікар, керівник, маю авторитет і т.д. Я чемно подякував йому за гарну думку про мене. Але гарних лікарів у Херсоні багато, а санологів майже немає. На цьому ми розсталися.
До віри у Бога я ставився, як більшість людей, що жили у Радянському Союзі. До церкви ніколи не ходив, але особливим атеїстом теж не був. Вивчаючи Біблію, саме вивчаючи, а не просто читаючи, я вирішив застосувати Покаяння за гріхи серед своїх пацієнтів. Результат мене вразив. У всіх хворих, хто щиро усвідомлював неправильність якихось своїх учинків і просив у Бога прощення, через час поліпшувалося здоров’я. Особливо це було помітно у серцево-судинних хворих. Так чому ж ці знання не застосовувати???
Я буваю у різних містах України: Києві, Донецьку, Львові, Хмельницькому, Одесі, Дніпропетровську, Ужгороді, Сімферополі, Харкові й інших. Спілкуючись із багатьма людьми, я виявив: більшість українців добрі, чесні, працьовиті й порядні люди. Ще ми довірливі, як діти. Нас іноді легко обдурити. Чого нам трохи не вистачає, так це знань, як нормально жити. Але це діло наживне. Потрібно трошки терпіння, і Україну очікує велике майбутнє. Тільки не потрібно чекати, що хтось нам допоможе, а самим починати для себе щось робити. 
Прошу вибачити мене за стиль викладу і  за деякі моменти, які, можливо, не збігаються з Вашою точкою зору.

Бажаю всім мудрості  й матеріального статку!
О. Лебедєв 


