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Передмова

Добрий день, шановні читачі. Те, про що піде мова нижче, - деякі випадки з моєї практики й звичайної санітарно-просвітньої роботи, що проводять лікарі-санологи серед населення.
На сьогоднішній день у більшості людей немає знань про можливості свого організму. Багато хто не знає, що лікуватися потрібно у лікарів, але, щоб бути здоровими, потрібно займатися собою. Часто причини багатьох захворювань знаходяться зовсім не там, де прийнято зазвичай шукати. Не можна вилікувати рану, якщо з неї не витягнути іржавий цвях. Скільки не перев’язуй її, промивай різними розчинами, рана однаково буде про себе нагадувати й заважати жити. Все, про що я пишу, - з моєї практики. Нового нічого немає, лише використаний досвід інших лікарів. Щоб не стомлювати вашу увагу, я постарався викласти матеріал як можна коротше. 
О.Лебедєв.

P.S. Прошу вибачення за стиль викладення. Я лікар, і більше 20 років писав тільки історії хвороб.
Випадки із практики
Трохи про лікувальне голодування

Обережний стукіт у двері перервав мою роботу над науковою статтею по імунології. Старша медсестра відділення трохи зляканим голосом доповіла, що до мене відвідувач. До будь-якого завідувача відділенням, тим більше невідкладного, щодня приходять багато людей. Машинально звернув увагу, що вона чимось схвильована, але запитати не встиг: відразу зрозумів причину, коли він увійшов.
Переді мною стояв страшний «скелет»: худий,  лисий, очі ввалилися, вуха стирчать, шкіра обличчя блідо-сірих кольорів, болісно покахикує, на руках татуювання. Відпускаю старшу медсестру, а йому пропоную присісти.  «Слухаю Вас».
«Лікарю, я хочу ще трохи пожити», - говорить він. Щось знайоме майнуло в його голосі. Як професіонал я давно вже поставив діагноз, навіть зрадів - не мій профіль.
Кілька років тому на одній вечірці я познайомився з дуже цікавою людиною. Від усіх присутніх його відрізняв вишуканий костюм, модна краватка, молода дружина й глибокі пізнання в області філософії, релігії, історії, фізики, техніки. У проміжках між танцями й тостами від нього я довідався багато нового  й цікавого. Крім усього іншого, він здавався професійним юристом. Між іншим сказав, що займається бізнесом. Більше я його не зустрічав. 
Тоді, на вечірці, мені теж вдалося трохи «похвастати» своїми досягненнями в області тибетської медицини, Аюрведи, лікувального голодування. Також я розповів про свої дослідження в області імунології на американських імуно-хімічних аналізаторах. Виявляється, імунітет дітей, які живуть в Україні, нічим не відрізняється від імунітету американських дітей. Тільки дорослі у нас живуть на двадцять-тридцять років коротше, ніж у США.
 Пройшло більше п’яти років. Природно, у сьогоднішньому відвідувачі я не упізнав того імпозантного чоловіка. Він відразу це зрозумів і просто розповів свою історію. Зараз йому 54 роки, хоча на вид було під 70. Більшу частину свого дорослого життя провів у місцях позбавлення волі, там і одержував «освіту». Періодично виходив на волю. Останні 4 місяці перед черговим звільненням лікувався в тюремній туберкульозній лікарні. Йому ставили крапельниці, робили проколи в грудній клітці (плевральні пункції) - «відкачували» рідину, пив багато різних ліків. Одним словом, там його лікарі врятували, за що він їм дуже вдячний.
У своїй розповіді цей чоловік нікого не обвинувачував і не скаржився. Навіть на молоду дружину, що не стала його чекати, а відразу ж знайшла собі іншого, коли його посадили, не тримав зла. Він прекрасно розумів, що медики його врятували, але здоров’я не повернули. Та й відновити  здоров’я за допомогою медицини в цьому випадку було дуже сумнівно. Запитую його: «А для чого Вам здоров’я?». Відповідає, що хоче завести свою справу, є цікаві ідеї. Допомогти синові, якому зараз 6 років, дати йому гарну освіту. 
Жити із дружиною не збирається. Коли заробить гроші, думає купити квартиру, машину. Між іншим, сказав, що якщо я допоможу йому повернути здоров’я, то ніколи не буду мати потребу в грошах. Таких обіцянок у своїй медичній діяльності я наслухався немало й молодим лікарям дам одну пораду. Почуття подяки вкрай рідко зустрічається серед людей, особливо якщо це стосується грошей. 
У цієї людини були дуже серйозні проблеми зі здоров’ям. Трохи подумавши, я вирішив спробувати з ним попрацювати.
Сьогодні йому далеко за шістдесят, виглядає набагато молодшим, почувається здоровим. За весь  цей час у лікарні жодного разу не лежав і ліків ніяких не пив. Має своє невелике виробництво, давно купив будинок у центрі міста, має машину. Прекрасно живе з жінкою, що на 30 років молодша за нього. Дав синові гарні середню й музичну освіту. Зараз хлопчик навчається в університеті. А тоді, на першій зустрічі, ми намітили план дій по поверненню його здоров’я. Одночасно почали підготовку до лікувального голодування. Разом з ним до лікувального голодування я почав готувати ще одного пацієнта, у якого був рак кореня язика з метастазами. Жити йому залишалося небагато.
Підготовка складалась із вивчення законів здоров’я, фізичних і дихальних вправ, як робити клізму, масляний масаж. Я навчив їх деяким аутотренінгам, а також у деталях розповів, як поводиться організм при лікувальному голодуванні.
 Приблизно за місяць ми зняли в одному пансіонаті за містом, на Дніпрі, два номери. Один мені, один їм. Був початок літа. Ранком у суботу я провів п’ятихвилинку у відділенні, швидко оглянув важких хворих, сів у свій автомобіль, де мене вже чекали обидва пацієнта, і ми поїхали голодувати. По дорозі один з них запропонував купити пару пляшок горілки. Сьогодні випити, а завтра почати голодування. Я, звичайно, відмовився. Заїхали до церкви, кожний помолився, як міг. Попросили допомоги у Бога.
Близько трьох тижнів тривало голодування. Цілий день я був на роботі, потім на 20-30 хвилин заскакував додому і їхав до них. Бесіди, контроль результатів, прогулянки. Дуже важливо під час голодування вміти правильно пояснити деякі моменти пацієнтам і не дати з’явитися страху. Ночував я у пансіонаті, а ранком знову на роботу. Удень «хлопці» купалися у Дніпрі, ловили рибу, читали книги, займалися собою. Своїм виглядом - худі, неголені, у татуюваннях - лякали відпочиваючих. Бармен скаржився мені, що місцеві любителі спиртного стали обходити його бар десятою дорогою. А мої пацієнти в барі нічого не купували, з іншими відпочиваючими не спілкувалися, а якщо ловили рибу, то віддавали її двірникам.
Один раз увечері в бар заїхала компанія молодих людей на машинах. Випивши зайвого, почали кричати, грубіянити й чіплятися до відпочиваючих. Один з моїх «підопічних» підійшов до них і чемно попросив заспокоїтися. Що він їм сказав, я не знаю, але вони відразу розрахувалися в барі й поїхали.
Результат лікувального голодування перевершив всі мої очікування. Після поступового виходу обидва мої пацієнта були повністю здорові. Того, у якого був рак кореня язика, я спеціально показав лор-лікареві й стоматологові, але не тим, які його лікували, а іншим, які не знали його діагнозу до голодування. Обидва лікаря ретельно оглянули його й сказали, що він здоровий. Все це було зроблено у присутності незацікавлених свідків, але тих, які  знали справжнє положення справ. Надалі я заборонив йому пити горілку й курити. Якийсь час він тримався. Але потім  посварився із дружиною, пішов напився, почав курити. Пішли пиятики за пиятикою. Знову повернулася хвороба, метастази, й він помер за півроку.
У своїй практиці я провів більше сотні лікувальних голодувань із різними за віком людьми й діагнозами. Хочу відзначити, що це прекрасний метод зробити людину здоровою, якщо проводити його правильно й у гарних умовах. Більш ніж у ста випадках у мене не було жодного ускладнення, хоча були деякі моменти, що лякали пацієнта або його близьких. Незважаючи на те, що метод дуже гарний, його не можна вважати панацеєю від усіх хвороб і бажано проводити під спостереженням фахівця у комплексі із психофізичними вправами. Також він застосовується для духовного вдосконалювання й пізнання таємниць світобудови.

Сила покаяння - і хвороби 
щитовидної залози

Санологія - це лікарська спеціальність, що визнає Духовні знання й широко застосовує їх на практиці. Нижче будуть наводитися різні приклади рятування від тих або інших хвороб і рішення життєвих проблем.
Жінці близько 40 років. Збільшена щитовидна залоза. 10 років лікується у ендокринологів. Зараз хірурги пропонують операцію. Прийшла до мене на прийом порадитися. Може можна обійтися без операції?
У процесі бесіди з’ясувалося, що у двадцятилітньому віці її вагітну кинув коханий хлопець. Обіцяв женитися, але передумав. Вона зробила аборт, а хлопця того довго ненавиділа. Через час зустріла іншу людину. Закохалася, вийшла заміж, двоє дорослих дітей. Але «щитовидка» жити не дає. Проведене лікування неефективне.
Вислухавши її розповідь, я пояснив, що не «щитовидка» не дає жити, а ненависть і образа, які були у 20 років. Тоді відбувся потужний викид негативної енергії, що і сформувала майбутнє захворювання. Мені неодноразово вдавалося допомагати хворим позбуватися від різних захворювань щитовидної залози, причиною яких були образи й ненависть. 
Пропоную цій пацієнтці подумки повернутися назад у двадцятилітній вік. Подумки попросити прощення у того хлопця за свою образу й ненависть на нього. Розумом цього вона зрозуміти не могла, але у мене в кабінеті заплющила очі. Подумки попросила прощення за свої образи й ненависть. Розплющила очі. Далі я їй пояснив, чому Ісус Христос говорив: «Любіть ворогів ваших. Благословляйте тих, хто вас ненавидить. Моліться за тих, хто ображає вас». Щоразу, коли ми проявляємо негативні емоції, нехай навіть самі справедливі, то робимо гірше собі. Якщо ця емоція - образа або ненависть повторюється часто, то з’являються хвороби. У цьому випадку - щитовидної залози, але бувають і інші. Потім моїми рекомендаціями було - сходити до церкви й сповідатися. Побільше гуляти біля Дніпра, милуватися квітами й природою, правильно харчуватися. Нікому нічого не говорити, а коли залоза зменшиться, подякувати за все Богу. Через місяць оглянута хірургами щитовидна залоза зменшилася у розмірах, ні про яку операцію мова не йде. Пройшло десять років, почуває себе вона прекрасно, здорова.

«Наслідки добрих справ».
(Секрети щастя й успіху)
 
Наприкінці 80-х років у дитяче відділення однієї лікарні підкинули маленьку дівчинку, циганку. Та й зараз не рідкість, коли у лікарнях з різних причин знаходяться діти, у яких немає батьків. Завідувач цим відділенням, якось увечері відпочиваючи зі своїми друзями, розповів, що на роботі багато проблем, особливо з «кинутими» дітьми. Їх треба годувати, одягати, взувати, лікувати, а в той момент забезпечення лікарень було дуже погане, ішла «перебудова». Серед них був присутній один підприємець, що дістав із портфеля 2 тисячі рублів (приблизно тисячу доларів зараз) і віддав цьому завідувачеві, щоб він забезпечив дівчинку-циганку всім необхідним. При цьому він ніякої розписки не вимагав і умов не ставив, а просто дав гроші для дитини. Ранком на п’ятихвилинці цей завідувач дістав гроші, при всіх віддав їхній старшій медсестрі відділення й пояснив для чого, але не сказав, хто їх йому дав (а якщо чесно, то він тоді й не знав цього підприємця, це було їхнє перше знайомство). Це було восени. Дівчинку одягли, взули, як принцесу. Купили їй багато речей. Особливо гарним там був зимовий комбінезон, що дістали по «блату» на базі. У ті часи з речами у країні були великі проблеми. Вона благополучно провела зиму у відділенні, а навесні з’явилася мати й забрала її додому. Зараз ця дівчинка вже доросла, заміжня і має свою дитину.  
Підприємець, що дав гроші, жодного разу не запитував, як вони витрачалися. Він просто дав їх для дитини, що бідувала. Пройшло 17 років. Зараз у цього бізнесмена велике підприємство, відоме далеко за межами України. Налагоджено ділове партнерство у багатьох країнах світу. Але він продовжує робити добрі справи, таємно даючи гроші або допомагаючи тим, хто бідує. 
Є закон: коли ви творите добрі справи й не чекаєте за це подяки, вам завжди щастить. «Не зубожіє рука того, хто дає». Цю історію я знаю в деталях і свідки цього факту дотепер працюють у відділенні. 
Добрі справи можна робити, сказавши комусь гарне слово або побажати подумки здоров’я, уникнути сварки, коли вас провокують, допомогти комусь чим можете. Для добрих справ не обов’язково бути багатим. Якщо у родині  вдається навчити своїх дітей робити добрі справи (а це можна зробити тільки власним прикладом), то діти виростуть щасливими.
Мало хто знає, що своїм життям ми впливаємо на своїх майбутніх нащадків. У спадщину передається як гарне, так і погане. Чим більше тривог, образ, страхів, сварок, занепокоєння й невдоволення буде у вашому житті, тим більше проблем виникне в житті ваших дітей, онуків або правнуків. Коли ми подумки переглядаємо своє життя й каємося за свої погані справи, слова або думки, тим самим поліпшуємо не тільки своє життя, але й життя майбутніх нащадків. 
Так само відбувається, коли у своєму житті робите добрі справи. За багато  з них, особливо таємних, буде посміхатися удача й успіх не тільки нам, але й нашим майбутнім нащадкам.
Знімати гріхи своїх предків ми теж можемо, це вважається доброю справою, молячись за них або замовляючи служби у церкві. Сама більша наша дурість - це гордість. Бог гордим противиться. Ніколи не бійтеся змінювати свої погляди.
 Ви думаєте, чому на моїх семінарах у всіх поліпшується здоров’я й не тільки здоров’я? Тому, що  попереду люди ставлять нормальні, гарні цілі. А покаянням знімають із себе, а іноді і з предків важкість минулих образ, сварок, переживань і вчаться надалі нормально жити. Вік тут не перешкода. Відновлення здоров’я, рятування від поганих звичок, омолодження організму можливо, якщо поступово змінюєш свій світогляд, учишся жити нормально, займаєшся собою. Аналізуючи досвід своєї (повторюю - своєї) роботи, скажу, що у молодих людей результати змін наступають швидше, але іноді й у старших відзначається різкий стрибок у поліпшенні здоров’я й у житті в цілому.
Хочу навести приклад. На мої семінари ходив чоловік. У нього періодично були болі у серці, підвищувався тиск, турбувала задишка при навантаженні. Більше сорока років він курив, намагався кинути, але не виходило. Його батько й брати не курили. Курив дідусь по батьківській лінії, який помер задовго до його народження.
У процесі семінарів ця чоловік переглянув деякі свої погляди на життя. Сходив до церкви, покаявся за гріхи. Почав потроху робити добрі справи - перестав лаятися із дружиною, критикувати владу, став подавати жебракам і молитися за свого дідуся, який курив. Через два місяці він без сторонньої допомоги самостійно кинув курити. Подякував за це Богу. Через час забув, де знаходиться серце, що таке підвищений тиск і задишка. Ранком робить зарядку, іноді легко бігає по 2-3 км, як колись у школі. Почуває себе молодим і здоровим.
Старі люди знали секрети щастя, успіху й здоров’я. Наступну історію мені розповіла одна літня людина. Було це у двадцятих роках минулого сторіччя. У їхньому селі жила багата родина. Своє багатство вони нажили важкою працею. Вставали рано вранцы і працювали до пізнього вечора. У родині було одинадцять дітей, працювали всі від малого до великого. Голова родини - батько, був дуже строгим до себе й іншим. Гроші задарма не витрачав. Все зароблене вкладав у справу - то землі прикупить, то нових коней або корів, ніколи нікому нічого задарма не давав. Зовсім протилежною йому була мама. У селі було багато бідних родин, часто ходили й просили по будинках злиденні. Часи були важкі. Отож їхня мама, потай від батька, майже щодня збирала невеликі вузлики з їжею, іноді одягом і грішми. Увечері, коли стемніє, відправляла кого-небудь зі старших дітей, щоб вони непомітно поклали цей вузлик у будинок кого-небудь із бідних родин. Вона завжди подавала жебракам, кормила подорожан, давала гроші до місцевої церкви. Не для себе старалася, а для своїх дітей і майбутніх нащадків. Її давно вже немає в живих, але діти прожили довго й добре, незважаючи на розкуркулювання, голодомор, війну. Онуки й правнуки ні в чому не мають потреби. Усі закінчили інститути й університети, виходили заміж, женилися, з’являлися нові діти. «Багатство», що вона збирала - добрі справи, вистачить на багатьох у її родині. Та й самі діти, а тепер уже онуки й правнуки намагаються не розтрачувати даремно «спадщину». Самі роблять добрі справи комусь, таємно роблять, розуміючи, що це і є справжнє багатство, у ньому знаходяться секрети щастя й успіху.
Читачам пораджу, якщо хочете щастя, здоров’я й успіхів у житті своїм майбутнім нащадкам - робіть висновки із прочитаного. 

Для чого нам потрібні знання

Звичайно перед початком кожного заняття я запитую у слухачів: «Що у нас гарного?»
Встає молода жінка (хоча й на пенсії) і говорить, що знайомі, зустрічаючи її на вулиці, говорять, що вона почала виглядати молодшою. Крім того,  зайнялася бізнесом. На зароблені гроші побувала у морській подорожі по Європі. 
Вона вже на третьому моєму семінарі, але я добре пам’ятаю, як два роки тому з «букетом» хвороб і проблем, вона сиділа на задніх рядах. Тільки на 4-й або 5-й день занять зважилася поставити запитання: «Матері моїй 80 років. Частину пенсії вона віддає церкві, хоча сама туди й не ходить, хіба це правильно?» У її голосі чувся осуд. Я відповів їй: «Не судіть, не суджені будете. Не можна засуджувати нікого, особливо своїх батьків. Буде вам 80 років, тоді самі вчиняйте за своїм розсудом, а ваша мати робить так, як вона вважає за потрібне. У кожної людини своє розуміння життя й вона робить так, як вважає за потрібне». 
Одержавши необхідні знання в процесі семінарів, ця жінка змінила деякі свої погляди на життя. Подумки попросила у матері прощення за те, що засуджувала її. Пішла до церкви, покаялася за свої гріхи. Почала робити зарядку, помірковано харчуватися. Через час її здоров’я стало поліпшуватися й життя швидко повернулося на краще.
 Шлях до здоров’я завжди потрібно починати з розуміння простих істин. Якщо їх не зрозумієте й не навчитеся застосовувати в житті, здоров’я ваше або ваших близьких, а, може, і онуків-правнуків почне погіршуватися через вас. Не вчили нас цьому. І не будуть учити, кожний повинен учитися сам.
На семінарах присутні різні люди. Молода жінка, 23 роки. Із чоловіком не живе, дочці 3 роки. Матеріально забезпечена добре, батьки допомагають, та й чоловік на дитину не скупиться. Всі проблеми у людини написані на обличчі й не тільки на обличчі. Є багато способів визначення проблем людини. Завела собі друга, але друг як друг, переспав і пішов. Моє завдання на семінарах допомогти всім, хто приходить, дати знання, як поліпшити своє життя й здоров’я. І не тільки дати, а навчити застосовувати їх у своєму житті, щоб був результат із прицілом на покоління. 
Розповідаю про прості механізми виникнення розлучень, про те, що у неповноцінних родинах, крім батьків, дуже страждають діти. Говорю про те, що якщо ви хочете скривдити людину - почніть його критикувати або постійно давати йому поради. Будь-яка критика, навіть сама правильна, викликає у нашому тілі протест. Потрібно вчитися любити ближнього, а це проявляється в тому, що ми його не критикуємо, не лаємо (тобто не судимо), а навпаки, приймаємо таким, який він є. Людей ідеальних не буває, не було й не буде. Апостоли й пророки теж не відразу стали Святими. А ми хочемо, щоб наші близькі були особливими. 
І от поки я це все пояснював, а потім проводив тренінги - слухачі семінарів закривали очі й подумки просили прощення у близьких людей, з ким у них були проблеми, думали про них добре, - ця жінка зрозуміла свої помилки. Кожне заняття, у період тренінгів, вона подумки просила прощення у свого чоловіка, думала про нього добре. Сходила до церкви, покаялася за гріхи. Наступний цикл семінарів я проводив через півроку. На них вона ходила вже  разом зі своїм чоловіком і зараз у них міцна родина. Я впевнений, що і їхня дочка, коли виросте, теж буде мати прекрасну родину. 
Сподіваюся, шановні читачі, ви вже зрозуміли, для чого нам потрібні знання - мати гарне здоров’я або відновити його, якщо є хвороби. Уміти не створювати собі в житті проблеми, а якщо вони вже є - позбутися від них. Знати, що кожна людина може поліпшити своє здоров’я й життя в цілому, якщо буде щось для цього робити.
Починати бажано з того, щоб  посидіти, подумати й записати свої чесні гарні бажання. Поставити мету попереду. На розум не сподівайтеся, він у нас як вітер. Зараз думає одне, через 5-10 хвилин інше, а завтра третє. А коли ви записуєте своє бажання, та ще воно у вас чесне, гарне, то воно починає здійснюватися. Що записано пером, то не вирубати сокирою. Життя, що нас оточує, прекрасне й цікаве, а щоб це зрозуміти - потрібно вчитися й частіше бувати  дітьми.
 Іноді запитують: «Чи можна переробити своє минуле?» Ще й як можна. Для цього потрібно поставити гарні цілі попереду, переглянути свої минулі помилки, покаянням очиститися від гріхів, тоді й минуле легко виправляється. 

Як змінити своє минуле
або забрати причини хвороби

На прохання керівництва одного із закладів я кілька років підряд проводив заняття зі співробітниками цієї організації. Навесні 10-20 семінарів і восени. І от навесні, коли ми вже пройшли закони здоров’я, покаянням очистили своє минуле, поставили гарні цілі попереду, на одному з останніх занять я запропонував тим, хто хоче позбутися від хронічних хвороб або проблем, змінити своє минуле й забрати причини хвороб. Якщо не буде причини, то через час не буде й хвороби.
Встає одна жінка й говорить, що років 20 назад її збив мотоцикл, була серйозна травма куприка й хребта. Після цього вона мінімум два рази на рік лікується в неврологічному відділенні.  Турбують сильні болі, не може працювати на дачі, іноді важко ходити й навіть їздити в тролейбусі. У магазині більше 3-, 4-х кілограм нічого купити не може, важко нести. Навіть онука на руки не могла взяти, коли він був маленьким. 
Після її розповіді встає чоловік. 12 років тому переніс важкий гепатит, що перейшов у хронічну форму. Як тільки з’їсть що-небудь у гостях або у когось на дні народження, так і виникає загострення. Про те, щоб іноді випити ковток шампанського, навіть на Новий рік, і мови бути не може. Щорічно, два-три рази, по місяцю п’є різні ліки, які зміцнюють печінку. Одним словом - життя обмежене. Поспіють на дачі фрукти або овочі, а він їсти не може, обов’язково потрібно відварити або тушкувати на воді. 
З огляду на те, що група вже була знайома з основними принципами здоров’я, пропоную на початку  жінці. Згадайте, як ви переходите вулицю двадцять років тому й на Вас мчиться мотоцикл. Тільки він не збиває Вас, а проноситься мимо й Ви спокійно йдете додому. Вона тут же,  на заняттях, заплющує очі, згадує події двадцятилітньої давнини, тільки там немає аварії. Мотоцикл проїхав мимо. Удома вона цю вправу повторила. 
Чоловікові пропоную згадати, як 12 років тому його з жовтяницею (гепатитом) привозять в інфекційну лікарню, беруть аналізи. Наступного дня на обході лікар йому говорить, що у вас гарні аналізи, і відпускає додому. Важкого гепатиту не було. Він закрив очі, згадав події 12-літньої давнини, тільки уявив усе, як я йому радив. Удома цю вправу повторив.
Попереду літо. Бажаю всім у цій групі добре відпочити, але не забувати робити зарядку, правильно ставитися до їжі. Стежити за своїми думками, словами й справами. Якщо зробите помилку або згрішите - обов’язково покаятися.
Восени телефонує заступник директора цієї організації, говорить, що люди просять мене знову з ними позайматися. Пропонує зручні для мене умови. На першому занятті багато нових осіб, є й ті, хто вже бував раніше. Як звичайно, говоримо про питання здоров’я, як і із чого починати собою займатися, намагаємося поставити гарні, чисті цілі попереду. Визначаємо дати й час наступних занять. 
Коли йду на друге заняття, чую як хтось біжить позаду й обганяє мене біля входу в аудиторію, вибачається за запізнення. Починаємо семінар, запитую: «Що у нас гарного, як провели літо, хто що хоче сказати?»
Встає та жінка, що бігла по коридору, вибачається, що не була на першому занятті. Чоловік виїхав у санаторій на 24 дні, так вона була на дачі разом з онуком. Роботи на дачі дуже багато: зібрати врожай, закатати, прибрати, покопати й т.д. Та ще з онуком позайматися, погодувати його, пограти з ним. Потім приїхали дорослі діти, а вона набрала повні кошики, кілограмів по 15-20 овочів, закаток і відвезла додому в місто. Тому й не змогла прийти на перше заняття. Багато хто з тих, хто був навесні на заняттях, коротенько розповідають, як провели літо. 
Чоловік, у якого був гепатит, розповів, що їздив із дружиною відпочивати в Крим «дикунами». Купалися в морі, їли шашлики, ходили в гори, пили шампанське. Загалом, усі провели літо непогано, а головне, роблять зарядку й почувають себе добре. 
Запитую у жінки, яку колись збив мотоцикл: «Коли збираєтеся лікуватися в лікарні?». «А навіщо? - відповідає вона. - У мене ще на дачі багато справ залишилося, чоловік незабаром приїжджає, треба встигнути перекопати на зиму ділянку.» І тільки зараз вона і той чоловік із хронічним гепатитом починають розуміти, що вони вже здорові, нормальні люди, а їм за 50 років. Даю пораду лікаря-санолога: «Сходіть до будь-якої церкви й подякуйте за видужання Богу.» Що вони й зробили. 
Через 5 років цій жінці вже за 60 років. Зустрів її на вулиці. Вона сказала, що почуває себе як у 20 років, спокійно ходить і гуляє по місту, працює на роботі, із задоволенням їздить на дачу.
Існує закон - завжди, коли ви переглядаєте своє минуле, забираєте відтіля негатив, а наперед ставите гарні, добрі цілі, починаєте собою займатися - у вас відбуваються позитивні зміни у житті й у здоров’ї. Деякі люди не знають цього закону, а коли довідаються і починають застосовувати, їхнє життя й здоров’я поліпшуються. Для цього потрібні тільки час і терпіння. 

Усе по Вірі дається

Після того, як у моїх пацієнтів пішли перші успіхи, до мене почало звертатися багато з людей, іноді із серйозними захворюваннями.
Приходить на прийом жінка з онкопатологією. Рекомендую їй виконати призначення лікарів, а також пояснюю, як і з чого потрібно починати займатися собою. Призначаю повторну консультацію, але вона не приходить. Таких випадків, коли люди приходили до мене, а на повторні огляди або консультації не з’являлися, було немало. Але зате й тих, хто видужував, ставало усе більше. Якось на сповіді я запитав у священика, чому так відбувається? Він мені пояснив, що все по Вірі дається. Тоді я почав розуміти, що наше життя визначається Вірою й способом життя не тільки нас, а й наших поколінь. Точно так само і життя наших нащадків багато в чому буде залежати від того, як ми з вами живемо.  
Наведу приклад. З одного районного центра приїхала на консультацію молода жінка 43-х років. В 20-літньому віці перенесла менінгоенцефаліт. Після цього з’явилися постійні сильні головні болі. Багаторазово лікувалася у кращих клініках України й Росії, але поліпшення немає. Заміжня, має сина, йому 17 років. 
Тоді я вже розумів, що причина хвороби знаходиться  у гріхах її предків. Батько цієї жінки помер молодим, дід загинув молодим. Прадід, по батьківській лінії, служив у «НК», де йому доводилося брати участь у «ліквідації» людей. Тому батько й дід цієї жінки пішли з життя молодими. Вона теж повинна була померти від менінгоенцефаліта у 20-літньому віці. Але щось її врятувало. 
Запитую у неї: «А у кого, крім лікарів, Ви ще лікувалися?» Вона відповіла, що була у цілителів, вони рекомендували їй ходити до церкви, але вона не вірила. А взагалі, запитую, були коли-небудь у церкві? Так, відповіла вона,  ще маленькою дівчинкою, бабуся водила її кілька разів до церкви. Навіть пам’ятає, як Причащалася.
 Мені все стало зрозуміло. Завдяки молитвам бабусі й тому, що вона водила її до церкви, навіть Причастила - ця жінка залишилася жива. Докладно пояснив їй, що потрібно собою займатися - робити фізичні вправи, відмовитися від деяких продуктів. Головною моєю рекомендацією було - почати молитися й просити Бога, щоб Він простив гріхи її прадідові, а через тиждень знову прийти до мене. Але більше вона не з’явилася. Напевно не повірила. Кожний сам вибирає, як йому жити. 
Років 50 назад американські вчені провели дослідження серед довгожителів. Опитували людей, які прожили більше ста років на всіх континентах, чим харчувалися, у яких умовах жили, займалися собою чи ні й т.д. Всі ці люди жили в різних країнах, хтось у горах або пустелі, на півночі або півдні. Одні їли м’ясо й пили вино, а інші не їли м’ясо й спиртне не вживали, одні були одружені, інші ні. Загальне, що поєднувало всіх - це Віра й Доброта, спокійне відношення до життя.


Характер і виразкова хвороба

Приклад. В 1994 році у одного мого знайомого була виразкова хвороба луковиці 12-персної кишки, причому дві виразки. Вони заважали йому жити. Загострення були мінімум два рази на рік. На черговій консультації хірург рекомендував йому операцію. Цей товариш прийшов до мене порадитися, робити операцію чи ні? Хворіє на виразку більше десяти років, випробував усілякі способи лікування, але хвороба однаково залишається. 
Запитую його: «На коли призначена операція?» Відповідає: «Тижня через два-три, потрібно здати аналізи, та на роботі деякі питання вирішити».
«А для чого вам здоров’я?», - задаю йому питання. Дивиться на мене, не зрозуміє. Я вже звик, що хворі люди відразу не можуть відповісти на це нібито просте питання.
З діагнозу або захворювання іноді можна довідатися характер людини. Ті, у кого виразки, - це, як правило, люди, які самі когось «їдять», або їх щось «їсть» зсередини. Тому я не став чекати поки мій знайомий відповість, для чого йому здоров’я, а запропонував йому змінити характер. «При чому тут характер», - спочатку обурився він, але потім, трохи подумавши, погодився, що любить чіплятися до інших. Була поставлена проста і ясна мета - змінити характер. Місяці три-чотири пішло у нього на зміну характеру. Пройшло близько 15 років, ніякої операції він не робив і виразки давно немає.
Ті, хто знайомий з медициною Індії, Тибету, Китаю знають, що виразкові хвороби травного тракту - це хвороби системи вогню. Таким людям властиві вибухи гніву, образи, причіпки. Вони вважають себе завжди правими. Можна, звичайно, лікувати їх і іншими способами, але через час хвороба повернеться. А якщо змінити характер - хвороба піде назавжди. Так, важко було змінювати свій характер, але вибір завжди є.
Займаючись просвітньою роботою, я завжди рекомендую у випадку невідкладних станів, будь-яких сильних болів, високої температури, порушення подиху, свідомості, координації рухів, поносу, блювоти, появи страху - у першу чергу звертайтеся до лікарів. У випадку будь-яких сумнівів зі здоров’ям - сміливо йдіть у лікарню. Але коли ситуація переходить у планову, починайте одночасно із призначеннями лікарів займатися собою. Існують різні лікарі, як і думки. У багатьох випадках потрібно виконувати призначення лікарів, але іноді й не треба. Медицина - це не вища інстанція. Своє здоров’я, як і життя, намагайтеся визначати самі, вислухуючи думки. Але рішення завжди за вами. Часто нам заважають думки родичів, знайомих, сусідів, суспільства.
Опираючись на свій досвід роботи з людьми, рекомендую не ставити у своєму житті на перше місце матеріальні цінності, вони завжди вторинні. 
Орієнтири у своєму житті.
(Створення родини)

Після одного із занять до мене підходить молода жінка. Просить перевірити, чи правильно вона поставила цілі у житті? Живе сама, зарплата невисока, жити з батьками не хоче, а свого житла немає. Є проблеми зі здоров’ям. Хоче зустріти гарного друга. На перше місце вона поставила гроші, потім здоров’я, житло, чоловіка й т.д. 
Починаємо розбиратися. Коли вчилася у школі, потім в інституті, до неї залицялися хлопці, але їй подобалися більше дорослі. Почала таємно зустрічатися з одним одруженим чоловіком, обіцяв женитися, але через час розсталися. Потім закохалася в іншого одруженого, цей теж через час сказав, що родина йому дорожча. Час пройшов, інститут позаду. Хлопці, які залицялися раніше, уже давно мають свої родини, а зустріти неодруженого чоловіка не вдається. 
Починаємо з нею аналізувати. «Чого найбільше Вам хочеться?» Відповідає: «Родину.» Ставимо мету - створення родини. Що заважає - минуле. Пропоную їй сходити до церкви, покаятися за свої гріхи. Вона намагається мені пояснити, що дуже кохала, та й зараз кохає одного з одружених чоловіків. Розповідаю їй прості істини. Блуд завжди є блуд, як його не називай. За рахунок чужого щастя свого не побудуєш. У тих чоловіків свої проблеми у житті. Спокусити молоде дівчисько особливого розуму не треба. Багатьом людям не дають можливості нормально жити минулі гріхи. Від них можна позбутися тільки покаянням.
 І от вона пішла до церкви, покаялася. Потім подумки повернулася в минуле, вибачилася перед тими хлопцями, які до неї залицялися. Подумки відмовила всім одруженим чоловікам, з якими до цього зустрічалася. Очистила своє минуле від негативу, від неправильних учинків. Почала займатися собою - ранком робити зарядку, помірковано харчуватися. Щодня молилася. Через час «випадково» її підвіз на машині один старий знайомий холостяк. Почав їй часто телефонувати, потім запропонував разом поїхати на море. Це вона розповіла мені, коли ми випадково зустрілися на одній із центральних вулиць міста. Між іншим сказала, що до неї стали «чіплятися» незнайомі чоловіки на вулиці із проханням познайомитися. Як у неї будуть протікати  події далі, я не знаю, але на море вона поїхати погодилася.
Завжди ставте на перше місце загальнолюдські цінності, а матеріальне до них прикладеться.
Наступний приклад. Жінці близько 60 років, на пенсії. Ставить на занятті мету - гроші (пенсія маленька), поліпшити здоров’я - є хвороби серця й суглобів, зробити ремонт у квартирі. Запитує: «Чи правильно я поставила мету?»
Починаємо розмовляти. Живе сама, із чоловіком розлучилася давно. Сама виховувала сина. Після армії він женився, але невістка погана трапилась, син матері не допомагає, телефонує рідко, майже не заходить її провідати. Онуки теж погані, бабусю не люблять, а з невісткою вона взагалі розмовляти не хоче. 
Пояснюю їй загальнолюдські цінності. Виходить, що одна вона гарна, а всі навколо погані. З важкістю починає розуміти, що життя проходить, а гарного було мало. Поставили на перше місце - нормалізація відносин із сином і його родиною, потім поліпшення  здоров’я, ремонт у квартирі, підвищення пенсії.
 Почала вона з покаяння. Пішла до церкви, висповідалася й покаялася за свої образи, невдоволення чоловіком, сином, невісткою, зарплатою й т.д. Подумки перед усіма вибачилася, навіть перед тими, кого вже немає в живих. Згадала, який у неї гарний син був у дитинстві, а невістка, виявляється, колись подарувала їй халат, та провідувала її, коли вона лежала в лікарні. Молодша онука дуже схожа на неї. Щоранку почала молитися й робити зарядку. Забрала зі свого меню всі м’ясні й молочні продукти. 
Я люблю ходити пішки й часто зустрічаю людей, які були на моїх семінарах. Зустрілися і з цією жінкою. Вона йшла до школи, несла маскарадний костюм онуці на виступ. Швидко розповіла мені, що син прекрасний, невістка чудова. Онуки часто до неї заходять і вона дуже любить готувати їм смачненькі пиріжки й тортики. Давно син їй зробив ремонт у квартирі, подарував мобільний телефон. Суглоби перестали боліти й тиск рідко підвищується. От такі ми, українці, нам небагато в житті й потрібно, не вистачає тільки знань.
На закінчення цього важливого розділу повторю: якщо у вас є проблеми зі здоров’ям або в житті, починайте від них позбуватися з поступової зміни свого характеру, свого світогляду, тоді життя й здоров’я почнуть поліпшуватися. Світ живе за чесними законами, так жив і так буде жити. Той, хто цього не розуміє, незадоволений, часто ображається - створює сам собі проблеми. Ніколи не намагайтеся когось змінити, особливо своїх близьких. Змінюйте своє відношення до них, тоді й вони починають змінюватися, але не відразу, а поступово. Намагайтеся стежити за своїми Словами, особливо коли говорите про себе або про своїх близькі. Негативні слова, мат завжди притягують у ваше життя проблеми. Для поліпшення свого здоров’я або рішення інших життєвих питань завжди потрібні час, терпіння й знання, тоді це 
Можливо! 
Можливо! 
Можливо! 
«Нездорові мають потребу у лікарі»...

Приклад одного із семінарських занять

День 1.
Два-три рази на рік я проводжу безкоштовні семінари-тренінги для жителів міста. Приходить на них звичайно близько ста чоловік, іноді більше або менше. Тема семінарів - «Як бути здоровим». На першому занятті пояснюю, що здоров’я - це стан повного фізичного, психічного й соціального благополуччя, а не тільки наявність або відсутність яких-небудь хвороб. Тому будемо працювати у всіх напрямках. Лікувати потрібно не хворобу, а хворого.
Шляхи, що ведуть до здоров’я, у кожного різні, а от шляхи, які ведуть до нездоров’я, у більшості однакові. Початок чергових занять - зал повний, на передніх рядах самі похмурі обличчя. Прошу задавати будь-які питання. Потрібно адже із чогось починати. Одна жінка, на вид старша за 60 років, повна, страждальницький вираз обличчя, запитує: «У мене помирає сестра, я дуже за неї переживаю, доглядаю, купую їжу, ліки. Чи можна їй допомогти?». «Та спробувати можна, - відповідаю їй, - цим Ви й будете займатися на заняттях». Запитую в учасників семінарів: «Є ще хто-небудь тут, хто тривожиться або переживає за своїх близьких?» Багато хто піднімає руки. У однієї жінки син-підліток курить, не слухається, зв’язався з наркоманами. У іншої чоловік приходить пізно й часто п’яний. Літню жінку-тещу ненавидить зять і т.д.
Завдання першого заняття - позбутися від тих людей у залі, хто не буде для себе працювати, а також допомогти іншим правильно поставити попереду ціль - що вони хочуть поліпшити й змінити у своєму житті. З досвіду мені відомо, що кожна людина може змінити своє життя й здоров’я на краще, а також допомогти це зробити близьким, використовуючи знання.
Забіжу трохи наперед, на 5-6 днів. Та похмура жінка, що переживала за сестру, уже сиділа весела, на вигляд їй було менше 50 років, сестрі стало краще. 
Чоловік, що приходив пізно й п’яний, став приходити додому відразу після роботи, о 6 годині і  тверезий. У відгуку, залишеному після семінарів, ця жінка написала, що останнім часом вони «зустрічалися»  у ліжку 2-3 рази на місяць, а зараз це відбувається майже щодня, ранком і ввечері, як у перший рік спільного життя. Прожили вони разом більше 20 років. 
Син, що не слухався, курив і зв’язався з наркоманами - почав учити уроки, прибирає у будинку й добре готує борщ. 
Теща, яку ненавидів зять, зі слізьми на очах розповіла всім, як уперше зять обійняв її ввечері й сказав їй, що вона у нього дуже гарна «бабуня» і найкраща теща.
Цю вставку я зробив спеціально. Може хтось із читачів побажає змінити свої взаємини із близькими, колегами, сусідами. Одна дівчина дуже переживала, що у неї сувора начальниця й не буде відпускати її на семінари. Але через день вона при всіх сказала, що у неї прекрасний, добрий керівник. Сама запропонувала їй зручний графік роботи, щоб вона відвідала ці заняття. Багато й інших чудесних змін відбулося у всіх, хто відвідував наші заняття. 
Продовжуємо перше заняття. 
Пропоную всім присутнім у залі згадати що-небудь гарне зі свого життя. На цю серйозну вправу спочатку відвожу приблизно одну хвилину.
Після цього починаю пояснювати, що у Людини є Розум і Тіло, а віруючим у Бога нагадую про Душу. Наші думки - це магніт, що притягує у наше або чуже життя те, що ми думаємо. Думки, підкріплені емоціями, часто збуваються. Кілька разів, на багатьох прикладах із сучасного життя, пояснюю те, що Ісус Христос пояснював нам більше 2-х тисяч років тому. І вороги людині - домашні його, є таке твердження у Біблії, причому повторюється неодноразово.
Дійсно, ворогами люди бувають, коли сваряться між собою, ображаються, ненавидять один одного. Але ворогами вони є й тоді, коли переживають, хвилюються один за одного, говорять погане. Адже давно відомо, що думки й слова мають творчу енергію, можуть творити або створювати, перетворюватися в реальність. Відбувається все це не відразу, а поступово.
Найчастіше люди спілкуються й говорять із близькими  людьми, думають про них. Направляють на них енергію. Яку? Запитаємо жінку, у якої важко хвора сестра: «Як ви думаєте й говорите про   сестру?» Вона відповідає: «Постійно переживаю, хвилююся за неї. Часто прокидаюся вночі, боюся що вона незабаром помре. Розповідаю про хворобу сестри родичам, сусідам, знайомим».
Я знову запитую її: «Яку енергію Ви направляєте на сестру?» «Звичайно погану», - відповідає вона. «А якщо Ви будете думати й говорити про сестру, що їй кращає й робити так частіше? Перестанете хвилюватися й переживати за неї. Яку енергію будете направляти на неї?» «Гарну», - відповідає вона. Правильно, підтримую її. Є енергія гарна й погана. Прошу всіх присутніх на семінарі людей звернути увагу, як вони думають і говорять про своїх близьких або знайомих. Не посоромилися розповісти про свої переживання й жінка, у якої син-підліток погано поводиться, інша жінка, чоловік якої постійно пиячить і приходить додому пізно. Теща посоромилася розповідати про свої думки про зятя, тільки сказала, що гарного там мало.
Дві-три хвилини всі на семінарі згадують, як вони думають і говорять про своїх близьких або колег. «Так що виходить ми самі собі створюємо проблеми в родинах або на роботі?», - запитує дівчина, яка думає, що у неї сувора начальниця.
«Звичайно, - відповідаю я їй і всім присутнім. - Проблеми створюємо не тільки собі, але й своїм близьким».
Потім пропоную всім, хто хоче поліпшення у своєму житті і  житті близьких або колег, подумки, повторюю – подумки, попросити прощення у тих людей, за кого часто хвилюєтеся, ким незадоволені або за кого переживаєте.
Протягом однієї хвилини багато хто із сидячих переді мною в залі людей заплющили очі й подумки попросили прощення у тих людей, за кого хвилювалися або ким були незадоволені. Процес пішов, незабаром у цих родинах буде поліпшення - це я знаю вже по досвіду.
Після цієї вправи розповідаю про чесні й нечесні бажання. Наша совість завжди знає, коли ми робимо щось погане або неправильне. Нагадую про прості людські істини, всі вони викладені у Біблії, а також у книгах інших масових релігій. Бог завжди один, тільки шляхи Його пізнання у народів різні.
Якщо на семінарах я читав би лекції або просто розповідав про різні методи поліпшення життя або здоров’я, користі було б мало.
Всі мої виступи чергуються тренінгами. Учасники занять учаться самі вирішувати свої проблеми.
Пропоную всім згадати що-небудь гарне зі свого дитинства. Люди заплющують  очі й протягом 1-2-х хвилин намагаються згадати що-небудь гарне зі свого дитинства. Комусь вдається відразу, комусь ні. Неважливо, головне люди намагаються. Є дія, нехай навіть уявна, результат завжди буде, справа часу.
Наприкінці заняття даю домашнє завдання, нехай кожний подумає над питанням: «Як би він хотів жити по-людськи?» Або, простіше говорячи, поставив би перед собою певні цілі, при цьому не соромлячись, не обмежуючи себе сьогоднішніми можливостями. Хтось хоче позбутися від певних захворювань, хтось схуднути або поправитися, вийти заміж або женитися, знайти роботу, поліпшити матеріальне становище й т.д.
Прошу всіх не соромитися для себе. Уявіть, що зараз вам 20 років і попереду ціле життя, як би ви хотіли його жити? Тільки чесно й добре, нікого не засуджуючи й не ображаючись на минуле. Думки або ваші бажання, ціль повинні бути попереду.
Перше заняття одне з головних, хоча кожне саме по собі важливе. Багато чого буде повторюватися. Завдання першої зустрічі переконати людей, що для себе потрібно працювати, хоча можна й нічого не робити, сидіти удома й скаржитися всім, що вам погано.
Певною рисою наших людей є НЕ - віра, потім НЕ - знання, НЕ - працювання, але саме головне - у всіх є Доброта, а у багатьох збереглася Любов.  

День 2.
Людей у залі стільки ж, як і вчора. З’явилися нові обличчя, деякі із учорашніх не прийшли. Так завжди буває. Вітаюся. Прошу після третього заняття нікого нових не приводити, тому що вони просто будуть заважати нам своїми думками й питаннями. 
Запитую: «Хто робить ранком зарядку?» Піднімає руку один чоловік. Встає, представляється, йому 74 роки. Ставлю запитання: «А чому похмурий вираз обличчя?» Відповідає, що із дружиною посварився. Вона вічно гарчить, чимось незадоволена. То у неї болять суглоби, то тиск підвищений або головний біль. Прошу його сідати, а всім пропоную подивитися свої записані цілі. Можна взяти ручку й щось додати або змінити. 
Далі трохи теорії. Найчастішою причиною виникнення багатьох захворювань є взаємини між близькими людьми, у родині або колегами по роботі. Починати шлях до свого здоров’я необхідно з нормалізації взаємин. Якщо людина часто свариться, хвилюється або переживає незалежно від причини, то цим самим вона завдає шкоди своєму здоров’ю, а також тим, про кого вона переживає або з ким свариться. Чоловікові, що робить зарядку, пропоную розповісти, якою би він хотів бачити свою дружину. Але він соромиться, тоді я прошу його, нехай хоча б почне про дружину добре думати.
Повільно, щоб дійшло до більшості присутніх, пояснюю, що ті, хто соромиться, обмежує себе у житті. Звичайно це починається з дитинства в родині або в школі, а потім залишається на все життя.
Прошу знову задавати питання, хто не зумів поставити мету? Я знаю, що не вчили нас працювати з папером і ручкою для себе. Багато хто звик жити в думках, лікуватися, шукати допомоги у когось, навіть не підозрюючи, що у кожній живій людині присутня величезна творча сила, до речі, як і руйнівна.
Встає дівчина й ставить запитання, як їй відновити печінку. Близько місяця тому вона перенесла вірусний гепатит «В» або, простіше говорячи, одну з важких форм жовтяниці. Довго лікувалася в інфекційній лікарні, виписана з поліпшенням, але залишаються погані показники роботи печінки. Та й почуває себе неважно. Вона продовжує пити різні ліки, які їй призначили лікарі. 
Рекомендую їй продовжувати пити ліки, та й усім, хто приймає медикаменти за призначенням лікарів, продовжувати це робити й слухати поради лікарів. Потім ставлю запитання: «За 4-6 місяців до захворювання з ким у неї була сильна сварка?» Вона відповіла, що посварилася з коханим чоловіком, але потім його простила, хоча протягом тижня була дуже на нього ображена. Причини багатьох захворювань створюються на більш «тонкому» рівні розуміння, чим досягнення сучасної технологічної медицини. Є інші знання, так чому ж їх не застосовувати на благо людей?
Пропоную цій дівчині подумки попросити прощення у свого друга за свою образу й гнів на нього. Неважливо, що вона була права. Коли вона випромінювала негативні емоції, сильно нервувала, ображалася на нього,  то це й стало справжньою причиною захворювання, що виявилося через час, що відповідає  інкубаційному періоду гепатиту «В». У Біблії написано, що Господь творить Правду й Суд всім скривдженим. (Всім скривдженим. Усі, хто сильно ображається - робить гірше собі). Лікування таких станів дуже докладно описано в Біблії. Ісус Христос посилав своїх апостолів, щоб вони проповідували Покаяння. Цим способом зцілялося багато хворих. Одночасно з дівчиною, що перенесла жовтяницю, рекомендую всім учасникам семінару заплющити очі й згадати, коли й на кого вони ображалися, а також згадати свої негарні справи й подумки покаятися. 
Після того, як багато хто подумки переглянув своє минуле, знайшов там сварки, образи, неправильні, нечесні свої вчинки й подумки покаявся, то навіть повітря в залі стало набагато чистішим.
Забігаючи наперед, скажу, що через тиждень у цієї дівчини всі аналізи печінки були в нормі. Через три місяці, зустрівшись із нею у центрі міста, я довідався, що її призначили начальником відділу на роботі. Зарплата виросла у півтора рази. Вона дуже цього хотіла й записала як одну із цілей на семінарі.
Триває заняття. Розповідаю, що наше тіло живе, має дивні відновні здібності. Кожна людина, якщо буде собою займатися, у стані повернути втрачене здоров’я. Лікуватися      потрібно  у лікарні, але лікуватися й бути здоровим - різні речі. Докладно пояснюю будову хребта й суглобів, як і куди йдуть нерви, судини. Чому дуже важливо робити ранкову зарядку, ходити пішки. Базові вправи, які потрібно робити - це заняття із хребтом і суглобами. Для тих, хто займався давно або ніколи не робив зарядку, я рекомендую робити не більше 5-7 хвилин щоранку, 6 разів на тиждень, 1 день вихідний. Починати завжди потрібно з малого. Розумію, що деяким людям важко робити ранкову зарядку. Немає Віри у них у власні сили. Але й іншого шляху до здоров’я теж немає.
Пропоную слухачам на хвилину згадати що-небудь приємне зі свого дитинства, коли вони пили воду або сік, молоко, компот. Загалом, той момент, де була присутня вода. Я знаю, чому це так важливо й бачив багато випадків, коли тільки однією цією потужною вправою люди в корені змінювали своє життя на краще. Хтось згадує відразу, а тим, хто не зміг, раджу зробити це ввечері удома перед сном.
Продовжуємо заняття. Запитую: «Чи є у кого порушення зору?» Близько сорока чоловік або навіть більше підняли руки. Розповідаю, що зір відновлюється або поліпшується найкраще. Причому захворювання або  діагноз особливого значення не мають. Я бачив випадки поліпшень навіть у самих невиліковних людей з хворобами очей. Треба пробувати займатися очами, а там «видно» буде. Точно так само потрібно займатися й тим, у кого знижений або знижується слух. Часто це буває у людей старшого віку. Нижче я опишу вправи для очей і одну для слуху.
Працювати з очами потрібно дуже обережно, ніжно. Перед виконанням вправ бажано мати гарний настрій. Для цього згадайте що-небудь гарне, приємне зі свого дитинства, потім повільно підніміть очі вгору й опустіть вниз. Зробити так 2-3 рази, ніякої напруги. Після цього точно так само подивіться вліво, а потім вправо. Голова прямо, працюють тільки очі. Третя вправа - кругові рухи очами по 2-3 оберти за годинниковою стрілкою й проти. Потім закрити очі, згадати що-небудь гарне із природи, де є картинка неба, ріки або квітів. Розплющити очі, трохи поморгати й взяти в руки перевірочну таблицю (наприкінці книги). Заняття з очами бажано проводити без окулярів, після ранкової зарядки.
Якщо дозволяє спосіб життя, то через 2-3 дні можна сміливо шукати собі окуляри з меншими діоптріями на 1-2 одиниці, тому що старі окуляри вже будуть заважати. Перевірочною таблицею користуватися просто. Зніміть окуляри й виберіть рядок, що ви бачите погано. Перший рядок, що вам буде погано видно, і є сьогодні ваш «робочий» рядок. Для тих, у кого короткозорість, у нас в аудиторії висять плакати з різними по величині знаками. Це можна зробити й удома.
Вправу для поліпшення слуху («барабанчики») теж бажано робити після ранкової розминки. Долонями рук закриваються зовнішні слухові проходи. Долоні повернені пальцями до потилиці. Вказівними  й середніми пальцями обох рук постукуємо по потилиці, як барабанними паличками. І так 15-30 секунд 1 раз на день протягом 2-х, 3-х тижнів.
Вправи для очей робляться 1 раз на день 5-6 днів на тиждень, один день вихідний. У міру необхідності робочий рядок змінюють на той, що стоїть нижче.
Зрідка буває, що очі можуть заболіти. Нічого страшного немає, це  м’язи очей ніколи не тренувалися. Дні 3-4 зробити перерву, біль пройде самостійно й можна знову робити вправи, тільки дуже не напружувати очі у момент рухів.
Задавайте питання кому не зрозуміло? Що стосується хвороб, то деякі люди у нас дуже освічені. Називають складні  діагнози очей, лікування у відомих лікарів, інститутах. Відповідати на питання мені легко. Є знання, а головне досвід, мій досвід. Кілька років тому я по 40 днів займався з дуже важкими,  хворими “на очі” в УТТСі (товариство сліпих). Спостерігав за моєю роботою й контролював результати дуже досвідчений лікар-окуліст, кандидат медичних наук. Не у всіх, але у деяких хворих був дуже гарний результат. Наведу приклад, а таких чимало, і не тільки з моєї практики. Жінка 63 роки, інвалід 1-ої групи по зору з дитинства. Лікувалася у багатьох лікарнях і інститутах. Ще знаменитий професор Філатов на її питання, коли їй було 14 років, чи буду я бачити?  - відповів: «Будеш вірити у Бога, прозрієш». 
Ця жінка ходила на мої семінари в товариство сліпих. З дитинства, вона майже нічого не бачила. І от, на 17-й день занять у неї з’явився зір.
Уперше в житті вона чітко і ясно побачила номер свого тролейбуса. 63 роки вона майже нічого не бачила, хоча її й лікували, а зайнялася собою й «прозріла». Ніхто з нас не знає можливостей свого організму.
У моїй практиці бували випадки, коли у людей у віці 80 років поліпшувався слух, після регулярного виконання вправи - «барабанчиків».
Починати займатися собою завжди потрібно з покаяння. Минулі наші образи (та й не тільки наші, а цілих наших поколінь), переживання, тривоги, страхи заважають багатьом бути здоровими й щасливими. Завжди вірте фактам. Якщо у вашому житті виникли проблеми, шукайте їх рішення тільки у собі. Є хвороби -  сміливо звертайтеся до лікарів, але не забувайте й про те, який спосіб життя ви ведете. Перегляньте своє життя, що найчастіше  ви думали, говорили. Тільки сам перегляд вашого життя багато чого підкаже.
Заняття сьогодні непросте. Даю домашнє завдання - ранком робити зарядку, переглянути поставлені  цілі, подумати, що змінити у своєму житті, визначити, роботу яких органів хотіли б поліпшити, що змінити у своєму житті на краще. Пропоную всім посміхнутися й до завтра. Але отут лунає питання: «А жіночі хвороби теж можуть зникати?» «Так, - відповідаю, - можуть». Просять розповісти. 
Наводжу приклад, так краще «доходить». Одна з моїх колег, теж лікар за професією, попросила проконсультувати свою дочку. Дівчині 21 рік, більше 3-х років у неї порушення менструального циклу. Консультувалася, обстежилася й лікувалася у багатьох фахівців. Зараз одержує гормони, але ефекту немає, розжиріла, змінився характер. З гарної веселої дівчини перетворилася в замкнуту, незадоволену особу.
Зустрілися ми з нею у парку біля знаменитого дуба, говорять що йому 200 років. Зайшли в кафе, замовили чай, тістечко. Запитую: «Хочеш бути здоровою?» Говорить: «Хочу, але вже нікому не вірю». «А в церкві була?» Відповідає, що була, але користі немає. 
Виникнення жіночих хвороб часто пов’язане з образами жінок на чоловіків, ревнощами або якимись іншими порушеннями у взаєминах. Дівчина хворіє 4-й рік, значить причину потрібно шукати, коли їй було 17 років. Дійсно, вона тоді сильно закохалася, зустрічалася із хлопцем. Через час він її кинув. Сильно переживала, стала ненавидіти його, а через 5-6 місяців почалася хвороба. Хлопця того вже забула, іноді бачить його, але ніяких почуттів не відчуває. 
Знаю, що зараз будуть сльози, але також знаю, що це будуть сльози зцілення. Багато хто з тих людей, кого я консультую, плачуть. Для мене - це один із симптомів видужання, що починається. На прикладі цієї, уже повністю здорової, гарної, стрункої, веселої дівчини, що має багато шанувальників, показую всім, як «працює» Покаяння. Але для початку механізм виникнення хвороби. Чим сильніше ми викидаємо із себе негативну енергію у вигляді гніву, ненависті, тим сильніше виникають захворювання. Але не відразу, а через якийсь час. Є можливість покаятися, але це якщо знаєш про це. Який орган або частина тіла уражається, залежить від багатьох причин. Ісус Христос говорив нам, та й зараз говорить через Біблію - Любіть ворогів ваших.
Запитую у дівчини: «Ну що, давай видужувати?» Вона згодна. Мої призначення - згадай ту ситуацію, коли хлопець тебе кинув, як ти на нього образилася, а потім ненавиділа. Подумки попроси у нього прощення за свою образу й ненависть. Вона трохи поплакала, але моє призначення виконала. Далі за чашкою чаю поговорили про навчання, вона студентка, про плани на майбутнє. Я їй розповів, навіщо потрібно робити зарядку й для того, щоб видужання пішло швидше, дав спеціальну вправу для поперекового-крижового відділу хребта й статевої системи. Бачу, що дівчина вже спокійна, весела. Прошу ще раз згадати свої образи й ненависть. Ще раз, але вже спокійно, без емоцій. Подумки попросити прощення у свого колишнього друга, що вона легко й зробила. 
Наступною моєю рекомендацією, лікаря-санолога, було запропоновано їй удома помолитися вголос (щоб ніхто не чув) і попросити у Бога допомоги. Наступного дня піти до будь-якої церкви й подякувати Богу. Все це вона зробила.
Через день ми знову пили чай і гуляли в парку. Вона почала робити зарядку. Я розповів їй про правильне харчування, про те, як ставити цілі у житті, щоб  вони були чесними і гарними, а головне, як їх досягати.
 Через місяць їй стало краще. Гормони вона перестала пити  відразу після першої нашої зустрічі. Це було її рішення. Через 3 місяці вона була повністю здорова. Будучи студенткою, знайшла гарну, високооплачувану роботу, з’явилося багато нових друзів. Так, ще однією моєю рекомендацією було - не говорити нікому про те, як вона видужала. Чужі думки, а особливо міркування, могли їй нашкодити. Таку рекомендацію багатьом хворим давав Ісус Христос.
Недавно ця дівчина приїжджала до мене порадитися з одного особистого питання, яке до здоров’я відношення не має. 
Я завжди дякую Богу, коли Він через мене допомагає людям, а мені дає знання.
Бачу, як багато хто тягнуть руки, хочуть задати питання. Пояснюю, що за час семінарів постараюся відповісти всім, якщо зможу, але на сьогодні вистачить. 
Заняття 3. 
Початок о 10 ранку, зал повністю заповнений, вільних місць немає. З’явилися нові обличчя.
Добрий ранок. Нагадую, що ті, хто затримується, повинні заходити тихо й не заважати іншим. Нових із завтрашнього дня допускати не будемо.
Сьогодні аудиторія вже інша, люди веселі, сміються, спілкуються між собою. На заняття приїжджають і з околишніх міст, навіть є деякі й із сусідньої області.
Я знаю, що у багатьох уже пішли поліпшення. З кожним днем їх буде усе більше. Подумки посилаю любов всім присутнім (як і Вам, шановний читачу).
«У кого є питання?» Подають записки. Їх будемо розглядати у процесі заняття. 
Запитую, чи помітив хто зміни, що починаються, у взаєминах, здоров’ї або інших аспектах свого життя. Більше 30 чоловік підняли руки. Бачу у багатьох прояснені обличчя. Щиро радію за них. Я давно вже навчився радіти за того, хто радіє.
Пропоную учасникам семінарів заспокоїтися й згадати що-небудь  гарне з дитинства, де обов’язковим компонентом повинне бути небо. На все не більше однієї хвилини. Дивні люди живуть в Україні. Це починаєш розуміти, коли бачиш їх спокійні, ледве всміхнені, добрі обличчя.
Дорогі читачі, якщо ви регулярно протягом місяця будете в деталях згадувати приємні епізоди зі свого дитинства - робити це краще ранком, ще лежачи у ліжку, а потім робити зарядку - ваше життя зміниться на краще, не говорячи про здоров’я. Багато хвороб почнуть просто зникати. Краще згадувати окремі моменти із загальної картинки гарного, приємного. Наприклад, запах або кольори, смак, звук, голос, дотик, емоцію, що-небудь, що  нагадає вам про подію. І не обов’язково те саме.
Ще раз нагадую, як робити вправи для очей, їх усього три. А також одне для поліпшення слуху - «барабанчики». Запитую: «Хто не робив зарядку?» Піднімають руки 9 чоловік. Відмінно, інші почали собою займатися, хоча по обличчях бачу, що це далеко не так. 
Усі разом робимо вправи для очей, згадуємо гарне, перевіряємо зір по таблиці. Легко, без напруги перевіряємо.  На все пішло до 3-х хвилин. Запитую: «У кого покращився зір?» Піднімають руки чоловік 15, а одна жінка сказала, що ще вчора ввечері зняла окуляри й почуває себе комфортно. Очі - це дзеркало душі. Почавши  згадувати приємні, гарні епізоди зі свого дитинства, а також покаявшись, навіть подумки, за свої гріхи - пішов процес очищення душі. Тому й зір у багатьох відновлюється швидко. Не буду більше торкатися теми зору, але до кінця семінарів у 31 людини воно покращилося, 5 людей взагалі зняло окуляри. Серед учасників семінарів були деякі люди, у яких були глаукоми, катаракти й інші хвороби очей.
Прошу всіх глянути на свої цілі, які вони поставили. Шлях без мети - шлях у нікуди. Можна щось у них змінити, забрати або додати. У цей час переглядаю записки-питання. Багато особистого, проблеми тіла поступово йдуть на другий план, хоча майже всі прийшли, щоб їх зціляли. На першому занятті, та й потім, я постійно проводжу ідею, що лікуватися потрібно у лікарні, у лікарів, а якщо хочете бути здоровими, необхідно займатися собою. Вас можуть відмінно прооперувати, за допомогою медикаментів вилікувати від якогось захворювання, який-небудь цілитель буде молитися за вас або дасть вам яких-небудь трав, але все це допоможе короткочасно. Якщо не змінити спосіб життя, свої думки, не перейти на шлях добра, якість життя буде знижуватися. Хвороби виникнуть у новому органі або з’являться інші проблеми.
Трошки відволіклися.
Мої слухачі за 3 дні вже встигли згадати, що таке чиста радість, знають про гарні чесні бажання, про те, що всього цього можна досягти. Поступово з’являється Віра, вона ще маленька, але по очах бачу, що всі ставлять або намагаються ставити гарні цілі  попереду.
Пропоную тепло, з любов’ю або просто добре подумати про будь-яку людину, з якою у вас є проблеми. Подумки попросити у неї прощення за те, що думали або говорили про неї погано, незалежно від того, хто був правий. Після цього нагадую, що для поліпшення здоров’я й життя необхідно згадувати свої негативні моменти, де у нас із кимсь були сварки або надмірно проявлялася наша гордість, і просити Прощення. Найбільшою дурістю багатьох людей є Гордість. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Коли я працював у лікарні, то навіть подумати не міг, що поруч є справжні знання, але ж нам їх давав Гіппократ, Авіцена, Піфагор і всі світила медицини минулого. На якомусь етапі свого розвитку медицина від них відвернулася. Чому?
Трохи забіжимо вперед. Відгук однієї зі слухачок після семінарів. Близько року тому вона перенесла важкий грип, ускладнення - ураження серця (ендокардит). Довго лікувалася у лікарні, але однаково утворився порок серця (аортального клапана). Кардіохірурги рекомендували операцію - заміна клапана. Вартість такої операції - близько десяти тисяч гривень. Навіть маючи таку суму (якої, до речі, у неї не було), зважитися на операцію вона не могла. У зал на другий поверх, де проходили заняття, вона піднімалася важко, була сильна задишка. Але протягом тижня занять задишка поступово ставала меншою, а потім зникла зовсім. Стан її покращився. Контроль серця за допомогою ультразвукового дослідження після семінарів показав, що серце зменшилося у  розмірах, майже до норми, а до цього було сильно збільшеним. Аортальний клапан виявився чистим, без «бородавок». 
Тут на семінарі вона зрозуміла й причину важкого грипу й ендокардиту. Подумки просила прощення за свої образи й гнів. Здоров’я почало поліпшуватися. Після семінарів я проконсультував цю молоду симпатичну жінку. Рекомендував їй обстежуватися у лікарів-кардіологів і виконувати їх призначення. Пройшов рік, почуває себе вона добре, хоча незначні зміни в серці ще є. Займається собою, дякує Богу за поліпшення свого здоров’я.
Мені пощастило, що більше 20 років я працював лікарем-клініцистом. Прекрасно розуміюся на більшості видів обстеження й лікування. Зараз, практикуючи в санології, можу порівнювати й аналізувати. Цей аналіз підказує, що медицині потрібно розвиватися у багатьох напрямках. Медикаментозно-оперативна допомога повинна застосовуватися як можна рідше й обережно. Тому, коли людина починає собою займатися, вона усе рідше відвідує лікувальні заклади. 
Потрібно набагато більше й частіше застосовувати в практичній медицині духовні знання й використати відновнувальні здібності самого організму людини. Не соромитися вивчати різні немедикаментозні методи минулого й досвід медицини інших країн. Наведу приклад чому це потрібно. Займаючись із хворими в товаристві сліпих, на 12-й день занять я, як звичайно, запитав перед початком - що у нас гарного? (До відома, у кожного сліпого і  хворого, що слабко бачить, з якими мені доводилося займатися, крім хвороби очей, було ще багато інших хвороб.) Встає чоловік 60 років і говорить: «Ви що, не бачите, що мені краще?» Здивовано дивлюся на нього - звичайна людина. Він сміється, говорить, що вперше за 35 років зняв кашкет. Всі ці роки після перенесеного менінгоенцефаліту у нього дуже боліла голова. Майже щодня він пив болезаспокійливі ліки, неодноразово одержував лікування в різних неврологічних відділеннях, але користі не було, головний біль залишався. Боячись застудитися, він знімав кашкет тільки коли лягав спати. Три дні у нього вже не болить голова, а вчора й сьогодні він без кашкета. Його «лікування» полягало в наступному - він уважно переглянув своє минуле й покаявся за багато гріхів, особливо юності. Почав робити легкі фізичні вправи, переглянув трохи харчування. Я зустрів його приблизно через півроку. Головних болів не було, зір покращився, почував себе добре.
Мені неодноразово доводилося зустрічатися, коли без ліків за допомогою Духовних знань, фізичних вправ і перегляду своїх думок, у людей зникали багаторічні головні болі й різні захворювання. 
Ось так у нас проходять заняття-семінари. Торкаємося питання Критики і чи потрібна вона у сімейних відносинах. Пояснюю, що якщо у Вас є бажання зіпсувати взаємини в родині або на роботі, де завгодно, починайте критикувати. Нехай навіть тисячу разів Ви праві, але критика завжди викликає протест. Багато розлучень починаються начебто з легкої критики один одного, що потім переростає у сварки, образи, гнів, ненависть, ревнощі. Ніхто не любить визнавати свої помилки. І якщо, критикуючи близьку людину, сьогодні вона Вам нічого не відповість, то пройде час і записана в м’язах, підсвідомості, енергетичному рівні, називайте як хочете, негативна інформація «відповість».
«Працює», іноді й дуже сильно, навіть уявна образа або критика. Є Закон, якщо ви погано думаєте або говорите про людину, то точно так само вона буде думати й говорити про вас. Що посієш, то й пожнеш. А ми з вами сіємо думками й словами. На жаль, нас не вчили, та й зараз не вчать, звичайним простим істинам або законам, за якими потрібно жити. 
Дуже багато проблем створюють наші поради близьким нам людям, особливо, якщо їх не просять давати. Не просять, не лізь. У тих родинах, де постійно критикують або нав’язливо дають поради, завжди багато проблем зі здоров’ям і взаєминами.
Близько 20 років я працював завідувачем невідкладним відділеннями на 60-80 ліжок - це спеціально для лікарів пишу, вони мене зрозуміють, що це за робота. Так звані п’ятихвилинки я проводив за 2-3 хвилини. А все почалося з того, що, ставши завідувачем, через рік після інституту, у районі, де старі лікарі з радістю «віддали» мені цю посаду, я починав п’ятихвилинку з питання: «А що у нас гарного?» 20 років мої чергові зміни починали доповідь про те, що у нас гарного у відділенні. Незважаючи на складність роботи, мої відділення завжди були одними із кращих у лікарнях, де я працював, а у колективах ніколи не було склок і «розбирань» між співробітниками. Як мені спала на думку ідея починати робочий день цим питанням - більше 20 років я не знав, та й не замислювався. Тільки недавно почав розуміти. Але про це пізніше. 
Наприкінці заняття даю домашнє завдання слухачам - робити звичайну ранкову зарядку. Переглянути свої цілі, хто ще не до кінця з ними визначився. Мати напоготові для наступного заняття гарні спогади з дитинства. Після зарядки ранком можна подумати про те гарне, що у вас є зараз. Робити це можна й по дорозі на семінар.
Відповідаю на питання по записках. Прошу всіх посміхнутися. Галасливо, радісно, у гарному настрої всі розходяться. Спасибі, Боже, за прекрасне заняття.
Семінари, які я проводжу, можна сміливо називати звичайною санітарно-просвітньою роботою. Іноді мої колеги по колишній роботі запитують: «Чи не жалкую я, що пішов із завідувача відділенням?» Відповідаю, що анітрошки не жалкую. Повинен же хтось займатися тим, чим я зараз займаюся. Медицина повинна бути попереджувальна. А мої заняття, лекції, консультації – це, насамперед, знання як не хворіти або позбуватися від тих або інших хвороб або життєвих проблем. Більшість людей у нас поки не володіють знаннями про здоров’я. Ще у своїй книзі «Основи Тибетської медицини Жуд-Ши» Петро Бадмаєв, називаючи 4 основні причини виникнення хвороб, на 1-е місце ставив відсутність знань (2-е місце - не вміння користуватися своїми пристрастями. Пристрастю може бути все - робота, захоплення й т.д. 3-є місце - відсутність справжньої доброти - часто хворіють люди, які мають справу зі злом.  4-е місце - кармічні або спадкоємні хвороби). У древньому Китаю перше, чому вчили майбутнього імператора з п’яти років - це як жити без хвороб, а потім всім іншим премудростям. 
Єдине, чого не вистачає нам, так це знань, а все інше у нас є. За кілька років роботи лікарем-санологом я спеціально проводив заняття з усіма віковими й соціальними групами населення. Коли людині докладно поясниш, наведеш приклади, відповіси переконливо на питання - люди самі  вирішують змінити своє здоров’я й життя на краще. 
Кілька років  тому, домовившись із одним з директорів шкіл, я провів у жовтні-листопаді по 5 занять із двома випускними класами. Теми занять були про фізичні вправи, харчування, взаємини, шкідливі і корисні звички, Віру й духовні основи, як досягати поставлених цілей, корегувати фігуру. Торкалися й інших питань. 
Потім через 6 місяців, перед випуском, я знову прийшов у школу, зустрівся із цими дітьми, роздав чисті аркуші паперу й попросив написати в довільній формі відповіді на 2 питання. 
1. Кому-небудь знадобились ті знання, які вони одержали на наших заняттях?
2. Чи потрібно давати їх у школі?

Вустами «дитини» говорить істина. 54 чоловік з 58 написали, що ці знання обов’язково потрібно давати у школі. А 21 написали, що почали робити зарядку, 9 чоловік -  кинули курити, 2 чоловіка - перестали пити спиртне. Багато хто переглянули свої погляди на життя, покращилися взаємини з батьками.
Мені часто доводиться займатися із учителями шкіл, викладачами Вузів - вони висловлюють просту точку зору - у нас багато дається різних предметів, учать різним професіям, немає тільки одного предмета - навчитися нормально жити. На жаль, поки це правда. В Україні й Росії більшість людей сьогодні живуть на 20-30 років коротше й по здоров’ю гірше, ніж у багатьох інших країнах.
Сьогодні 4-е заняття. Людей у залі не упізнати, веселі, жартують, про щось жваво розмовляють. О 10.00 прошу всіх заспокоїтися й запитую, що у нас гарного?
Встає той чоловік, що на другому занятті був незадоволений своєю дружиною, і говорить: «Що Ви зробили з моєю дружиною?». Дивиться на мене серйозно, а очі веселі. Люди у залі напружилися, чекають, що буде далі. Я вже зрозумів зміст питання й спокійно говорю: «Не подобається, зробимо колишньою». Він засміявся й сказав, що дружина знову стала спокійною, доброю, розумною - ну, такою самою, як до весілля. А сьогодні, коли він ішов на заняття, навіть поцілувала його, чого не було років 40. Я дякую йому, а всім пояснюю, що не дружина змінилася, а він змінився, просто у нього були «заплющені» очі всі ці 40 років, а дружина ж була завжди такою.
Пропоную всім на хвилинку подумати тепло про своїх близьких, у кого немає близьких - про сусідів, начальника або про кого завгодно. Докладно пояснюю, що в такий спосіб ми відкриваємо очі на справжню дійсність. Трохи розповідаю про те, що таємне завжди стає явним, про досягнення вчених-фізиків в області торсіонних полів. Роз’ясняю зміст прислів’їв - рибалка рибалку бачить здалеку, з ким поведешся, того й наберешся. Подібне притягує подібне. Що посієш, те й пожнеш.
Три хвилини займаємося вправами очей. Майже у всіх починається поки короткочасне поліпшення зору. Займаються й ті, у кого зір гарний, для профілактики. 
Пропоную всім згадати сьогоднішній ранок, як прокидалися, що думали, робили, що говорили, який був настрій, яких думок було більше в голові. Прошу потім відзначити тільки гарне, що сьогодні відбулося або про що думали.
Зарядку почали робити всі, принаймні, підняли руки, хоча я знаю, що це не так. Досвідченим поглядом бачу, у кого і які пішли зміни. Також бачу тих, хто ще не почав собою займатися, навіть не поставив яку-небудь мету, але таких з кожним днем стає усе менше. 
Прошу звернути увагу на свої цілі, які записані на окремому аркуші паперу у кожного, їх можна змінювати. Кому щось незрозуміло по встановленню мети? Ставлять запитання: «Як бути, якщо чоловік багато п’є спиртного й часто?» Запитую у жінки, що задала питання: «Це заважає Вам?» Вона відповідає, що заважає всім. Чоловік не працює, страждають діти. Вона вже думала про розлучення, ходила до «бабок». Він намагався «кодуватися», але нічого не виходить. Постійно сварки й проблеми, проблеми, проблеми. Так триває вже близько 3-х років, хоча до цього було в цілому нормальне життя. Але після закриття підприємства, де вони разом працювали, він почав пити. На роботу нікуди не беруть. Як бути далі, вона не знає.
Увага! Починаю знову докладно пояснювати всім, у кого в родині подібні проблеми з алкоголем, наркотиками, зрадами й іншими негативними явищами. Ми живемо у світі, де багато спокус і не всім вдається встояти. Прошу цю жінку коротко розповісти про свої думки, переживання, а головне про слова - які і як вона їх вимовляє, розмовляючи із чоловіком. 
Вона чесно розповідає, що постійно лається, обзиває його п’яницею, навіть сьогодні ранком, їдучи на заняття, наказувала йому, щоб він не напився. Запитую: «А він просив Вас сьогодні  нагадувати йому про це?»  Говорить, що не просив, та й ніколи не просить. Її думки от уже три роки крутяться навколо його пияцтва й інших сімейних проблем. Вона постійно обговорює цю тему з його матір’ю, зі знайомими. Дякую цій жінці за розповідь. Сьогодні вона наша «учителька», наочно показала, що вона притягує у своє життя своїми думками й словами. Для того, щоб змінити ситуацію необхідно змінити думки. Спочатку це здається важким, але це тільки здається. Працювати потрібно. Не виходить у тих, хто не намагається й не робить. 
Наведу приклад. Один мій знайомий попросив допомогти своїй співробітниці, у якої син дуже пив. Хлопцю 30 років, одружений не був. Живе окремо від батьків, працював моряком, але зараз його вже не беруть ні на які судна. Недавно пропив телевізор. Лікувався, кодувався, був у цілителів, але ефекту немає. Єдиний син у батьків. Мати з батьком постійно переживають за нього, у родині тільки про це й говорять. 
Розмовляю з матір’ю цього хлопця, довго пояснюю їй, що син хворий на алкоголізм. На хворих ображатися не можна, а вона разом із чоловіком часто лають свого сина, переживають за нього. Постійно з поганими думками й словами - негативною енергією, знаходяться у житті сина. Якби читали Біблію, то знали б, що вороги людині домашні його, коли постійно про нього погано думають і говорять. Людина хвора, йому допомога потрібна, а близькі замість цього увесь час «негативною» енергією його «поливають». Навіть якби й захотів хлопець сам кинути пити, то впоратися з думками й словами батьків йому було б важко.  
Пропоную матері подумки у мене в кабінеті попросити прощення у сина за те, що постійно про нього погано думала, говорила, переживала. З важкістю, але вона це зробила. Потім  рекомендував їй сходити до церкви й на сповіді покаятися за те, що увесь час погано думала й говорила про хворого сина, а також покаятися за інші свої гріхи. Після цього нехай починає молитися й просити у Бога допомоги у зціленні сина. 
Потім я розмовляв і з батьком. Дав йому ті ж самі рекомендації. Коли вони їх виконали, то перейшли до наступного етапу. Училися думати й говорити про сина добре, уявляли, що він кинув пити й женився. А коли з’являлися погані думки про сина, адже він продовжував ще пити, то молилися, просили у Бога прощення й допомоги.
Пройшло три місяці й син поступово кинув пити. Щастя й здоров’я дітей залежить від молитов батьків. Пройшло три роки, він одружений, є онук, спиртного немає й близько, усі щасливі. Він продовжує працювати моряком. Це був приклад слухачам семінару.
Далі пропоную тій жінці, що сьогодні у нас «учителька», розповісти, як би жартома, який у неї гарний чоловік, непитущий, має роботу, прекрасний батько, пристойно заробляє. Трохи помовчавши, вона починає фантазувати, виходить непогано. Запитую: «Скільки років Вашим дітям?» «10 і 14 років», - відповідає вона. 
Даю наступну рекомендацію. У будь-який зручний для Вас час сходіть до церкви разом з дітьми, і подумки, можна й уголос, якщо ніхто чужий не буде чути, попросіть у Бога допомоги, щоб Ваш чоловік кинув пити. А коли через час чоловік кине пити, обов’язково подякуйте Богу. Є маленький секрет - Бог майже ніколи не відмовляє дітям у їхніх гарних проханнях. 
І ще одна рекомендація - нікому про це не говоріть. Забігаючи наперед скажу, що до кінця циклу семінарських занять її чоловік уже пив значно менше й влаштовувався на роботу.  
Іноді говорять, що я екстрасенс і маю гіпноз. Та не екстрасенс я й гіпнозом не володію, а володію звичайними знаннями, які черпаю з Біблії й інших джерел. Ділюся ними з тими, хто хоче, хто готовий їх засвоювати для свого блага або своїх близьких. Люди у нас гарні, тільки багато хто цього не знає. Учитися треба, що ми й робимо, а також займатися собою. 
Здоров’я людини залежить від багатьох факторів - спадковості, духовного розвитку, психіки, стану хребта й суглобів, роботи кишечнику, дихання, харчування, шкіри, соціально-економічної сфери, екології й т.д. Всіх цих питань ми так чи інакше торкаємося на семінарах.
У процесі семінарів деякі з учасників діляться своїми, поки ще маленькими успіхами. На першому занятті одна з жінок поставила собі мету купити нову сукню, але грошей у неї не було. Учора її викликав начальник на роботі й оголосив, що її підвищують у посаді й зарплата збільшилася на 30%. Вона відчула радість, відразу ж купила собі нове плаття.
Інша жінка, незаміжня, говорить, що до неї почав «загравати» один давній шанувальник, холостяк. Запитую: «Приємно?» Вона відповідає, що навіть не очікувала, що все так просто. Повторюю знову для всіх, чесні, гарні бажання, що сприяють поліпшенню нашого життя, завжди здійснюються. Треба тільки вчитися правильно жити.
Прошу всіх уявити, що вони будуть почувати, коли яке-небудь із їхніх бажань здійсниться. 2-3 хвилини люди виконують цю дуже серйозну вправу, розробляють, тренують свою праву півкулю головного мозку. Те, що у людини є дві півкулі, знає багато хто, але те, що у більшості дорослих працює тільки одна ліва, мало хто здогадується. Наш народ давно знає про це й передає з покоління в покоління у вигляді прислів’я: Одна голова добре, а дві краще (не три або чотири, а саме дві голови). У Біблії Ісус Христос про це говорить двома словами: Сівач - Жнець. Права півкуля відповідає за образне мислення, її ще називають творчою. В основі кіберфізіології, НЛП і ряду інших напрямків лежить робота із правою півкулею. Але часто це буває складним. Тому на семінарах я намагаюся не давати те, що не зрозуміло. Усе, що дійсно потрібно людині - не складне в розумінні. Дуже добре й докладно основи образного мислення описані в Біблії в Старому Завіті. Кому потрібно, той може знайти. Продовжуємо заняття. Слухачі моїх семінарів (не тільки цього) прекрасно знають, що таке думки, слова й дії, а також звичайна кулькова ручка або олівець і аркуш паперу.
Отже, усе, що тренується, то розвивається. Це стосується будь-якого виду діяльності, як фізичного тіла, так розуму, душі й будь-якої професії. Особливо добре й швидко розвивається те, що нам подобається робити. Згадуючи на кожному занятті щось гарне, приємне зі свого дитинства, ми вчимося повертати собі Стан Дитинства. Ви думаєте, чому Ісус Христос рекомендував - Будьте, як діти. У цій рекомендації закладені величезний цілющий ефект і можливості. От ми й учимося.
Далі трохи фізіології й основ правильного харчування. Без науки у нашій справі - відновити або поліпшити здоров’я ніяк не можна.  
Наше тіло складається із трильйонів живих кліток, які виконують різні функції, мають свій строк життя. Наприклад, клітки крові - еритроцити живуть 100-120 днів, лейкоцити 60-80 днів і поступово замінюються новими. Так і всі клітки нашого організму. Давно доведено за допомогою радіоізотопних методів дослідження, що для повного відновлення організму необхідно приблизно один рік. У першу чергу замінюються хворі клітки. Наш організм хоче бути здоровим, хоче нормально жити. Для цього йому потрібні умови -  здорова їжа, помірне фізичне навантаження й позитивні думки. Існує два способи життя. Здоровий, коли людина здорова, і не здоровий, коли не здорова. Додуматися до цього не всім вдається, особливо тим, хто хворий, це спочатку важко зрозуміти. Але через 3-4 дні семінарських занять звичайно «доходить». Будь-яка хвороба - це нагадування або попередження про те, що ми ведемо нездоровий спосіб життя. 
Сьогодні ми поговоримо трохи про харчування. Всім зрозуміло, що наше тіло складається з того, що ми їмо, перетворюючи (або переварюючи) з’їдену їжу в необхідні нам речовини, які кров’ю розносяться по всьому організму туди, куди потрібно. Непотрібні або відпрацьовані речовини й клітки виводяться з організму. 
Увага для всіх! Продукти харчування - це будівельний матеріал. Наш організм споконвічно настроєний будуватися з натуральних речовин. Якщо в нього попадає щось штучне, то він витрачає свої сили (імунітет), щоб це знешкодити. Можливий і інший варіант. Часто вживаючи неприродні продукти або зловживаючи якимись, наш організм, як розумна жива істота, починає підбудовуватися під це харчування. Але таким чином, через час виникає порушення обміну речовин. Крім того, є й вікові особливості харчування. У маленьких дітей, літніх і хворих людей здатності, що ферменто-утворюють, знижені. 
Оцінкою правильного харчування є самопочуття кожної людини. З огляду на те, що всі люди різні, мають свій психосоматичний тип, то й потреби в тій або іншій їжі у них різні. І коли хтось Вам говорить (і я в тому числі), що потрібно харчуватися так або так, не вірте. Тільки Ваш організм здатний сам визначити що, коли й скільки йому хочеться. 
Це, як правило, їжа по сезону, віку, відчуттю здоров’я й гарного настрою. Самі корисні продукти - це ті, які вирощені у вашому регіоні. Їжа повинна бути свіжоприготовлена, з натуральних продуктів, не містити барвників, консервантів, замінників та інших шкідливих речовин. До того, як вона потрапить  до Вашого столу, ніким технологічно не оброблялася. Прикладом регіону, у якому є всі продукти, необхідні для повноцінного здоров’я, є Україна. І коли хтось говорить, що у нас погана екологія або продукти харчування, то за цим стоїть якийсь інтерес цих людей, частіше економічний (а, може,  інший).
Давно відомо, що їжа може бути ліками або отрутою. Не все, що смачно, корисно. Нижче наведу два приклади дії їжі. 
Дівчинці 4 роки, аденоїди. Лор-лікарі рекомендують оперативне лікування. До трьох років дитина росла й розвивалася нормально, не хворіла. Але в три роки мати пішла на роботу, а дівчинку на цілий день віддавала бабусям. Бабусі дбали для єдиної онуки щосили - борщі, м’ясо, сметана, молоко, цукерки. Загалом, все найкраще, що тільки можна придумати й купити, запихалося в дитину. Результат не змусив себе довго чекати. Поступово почалися простудні захворювання, знизився імунітет (адже він змушений був боротися з постійним отруєнням продуктами). Потім виникло запалення легенів, за ним аденоїди. Пролікувалися у лікарні, потім звернулися до мене.
Саме складне у моїй роботі - це пояснити людям, що їхня проблема знаходиться в них самих або їх близьких. Батько у цієї дівчинки виявився метикованим. На три місяці мати залишила роботу. З харчування дитини були виключені м’ясні й молочні продукти, а також всі цукерки. Результат - аденоїдів немає, здорова, весела, швидка, розумна дівчинка. Заодно й мати схудла, позбулася від хронічного холециститу. І мати, і дівчинка із задоволенням роблять зарядку. Бабусі спочатку, коли я змінив харчування, хотіли на мене скаржитися, але зараз і самі ходять на мої семінари. 
Причиною захворювання у цієї дитини був надлишок «солодких» продуктів (молоко, м’ясо, цукерки). Хто знайомий з Тибетською медициною або Аюрведою, ті мене зрозуміють. Я просто тимчасово забрав надходження отрути. Зараз у цій родині їдять і м’ясо, і молочні продукти, але за бажанням, ніхто нікого не змушує, і всі здорові.
На семінарах я докладно пояснюю, чому так важливо звертати увагу на ті або інші закони здоров’я. Зараз ми говорили про харчування. По ходу заняття задають питання. Нагадую, що тепер Ви знаєте для чого Вам здоров’я. У кожного є мета, багато хто зрозумів, чому так важливо просити прощення й не ображатися. Не можна втручатися негативними думками й словами в життя наших близьких, та й у будь-яке чуже життя. Потрібно робити зарядку. Повторюємо прості істини - не судіть, не суджені будете, благословляйте ворогів ваших та ін. Важко все дається, але це тільки на початку. Люди, що прийшли на семінари 4 дні назад і сьогодні - уже інші, вони це розуміють. Бажання вчитися, змінювати своє життя й здоров’я на краще не зменшується.
Продовжуємо приклади зі сфери харчування. Чоловікові 79 років. Останні роки «живе» на серцевих, судинних та інших медикаментах. Дитинство було важким, разом з батьками, як ворогами народу, був висланий на Північ. Під час війни воював. Потім трудився на металургійних підприємствах, відновлював країну. 
У кожної людини цікава доля. Швидко розібралися із причиною серцевих нападів. Хтось скаже  - вік. Не зовсім так. Коли почалася  «перебудова», пенсія знецінилася, потім її почали давати нерегулярно. Та й у дітей не все ладилося, допомагати  було нікому. Але як люди досвідчені, пройшовши заслання, війну, вони із дружиною ні на кого не ображалися й не хвилювалися. Урядами, та й життям у цілому були задоволені. Але от життя в країні стало поліпшуватися. Пенсію носять регулярно, та ще й підвищили. Діти стали допомагати й онуки - то грішми, то продуктами. На столі часто стало з’являтися м’ясо, ковбаса, тверді сири, молочні продукти. 
І здоров’я стало катастрофічно погіршуватися, причому й у його дружини теж. Лікарі говорять - вік, призначають різні обстеження, ліки, харчові добавки. Чого тільки вони із дружиною не робили. Були періоди покращень, але потім все рівно ставало гірше. Діти попросили мене «попрацювати» з їхнім батьком.
Зустрілися, поговорили. Він розповів мені багато цікавого. Погодився, що причиною погіршення здоров’я стало харчування. Забрали з раціону всі м’ясні й молочні продукти. У його житті були 1932-1933 роки, війна, тому їсти скромно він звик. Поставили попереду гарні цілі - він сильно хотів з’їздити до своєї молодшої сестри в Житомир (наостанок). Крім того, він дуже любить доглядати за садом і у нього є плани підсадити нові дерева.
Потім почав робити легкі фізичні вправи, щоранку згадувати приємні моменти з дитинства. Переглянув своє минуле й, де потрібно, покаявся, попросив прощення у Бога й у тих людей, з ким у нього були проблеми. Поступово відмовився від медикаментів. Я призначив йому пити відвар вівса по 200-300 милілітрів щодня на протязі 2-х місяців. Справа була навесні, тому у мої призначення увійшли додатково -  5-10 листків молодого щавлю на протязі місяця, а також з’їдати по 3-5 квіток тих дерев, які ростуть у нього біля будинку (яблуня, груша, персик, абрикоса, вишня, слива). 
Здоров’я завжди поліпшується поступово. Не вірте тому, хто обіцяє вам швидке зцілення. Швидко можна тільки короткочасно поліпшити щось, а для серйозного поліпшення або видужання завжди потрібно багато часу. Я провів із цією людиною 10 занять на протязі місяця. Результат - восени він спокійно з’їздив до сестри у Житомир. Пройшло 6 років, я випадково зустрів його на ринку, він ніс сумку з 10 кг кісток, які купив для собаки. Постояли, поговорили. Він розповів, що давно не п’є ніякі ліки. Любить лазити по деревах, учора обірвав черешню (а вона у них висока), дружина сьогодні робить варення. Життям задоволений, збирається дещо змінити у будинку й у дворі (є ціль). Пройшло ще 4 роки, зараз йому 89 років, почуває себе, у цілому, непогано.
Свою діяльності я практикую по трьом напрямкам - відновлення здоров’я, продовження життя й омолодження організму. Все це можливо, тільки для цього потрібні знання й праця самої людини. Даю домашнє завдання слухачам - зарядка, ще раз подумати над тим, як Ви будете себе почувати, коли досягнете поставлених цілей. Що при цьому буде відчувати тіло? Що Ви будете робити, коли станете здоровими? 
Для тих, хто почав худнути або пішли поліпшення у фігурі - обов’язково виміряти й зважити себе. Помічайте й записуйте зміни, які вже почали відбуватися у вашому житті. Прошу всіх посміхнутися й у гарному настрої розходимося. Рекомендую всім частіше  «бути у стані дитини».
Основний принцип наших семінарів-тренінгів - добровільність. Мої тренінги відрізняються від інших тим, що ми торкаємося всіх аспектів людського життя, які змінюють на краще життя не тільки присутніх, але й членів їхніх родин. Практично всі учасники це відзначають. Гарне й погане заразливе, як інфекційні хвороби. Змінюється один, через час змінюється інший.
Найбільшою проблемою, що веде до неякісного життя, є взаємини між близькими родичами - чоловіком і дружиною, дітьми й батьками, тещами й зятями, бабусями й онуками, сусідами, колегами. Коли один з перерахованих вище буває на моїх семінарах, починає працювати над собою, одержує знання, то він (вона) нормалізує порушені взаємини, які часто і є причинами хвороб і проблем. Не можна вилікувати рану, якщо не витягнути з неї іржавий цвях. Скільки її не обробляй, перев’язуй, вона однаково буде боліти. 
Сьогодні 5-й день семінару. Починаємо заняття. Вітаюся, запитую: «Що у нас гарного?» Встає жінка похилого віку, у якої були проблеми із зятем, і зі слізьми на очах розповідає, як зять її вперше у житті обійняв і назвав «гарною бабунею», а потім поцілував.
Виступає багато хто, хтось почав худнути, звичайно до кінця семінарів таких людей 15, хтось почав поправлятися (це стосується тих, у кого вага була знижена), у всіх поліпшуються стосунки. У записках без підпису пишуть про поліпшення сексуального життя, як чоловіки, так і жінки. До кого почали «приходити» гроші, хтось продав дачу, яку не міг продати три роки й т.д.
Для мене це все робота, ніяких чудес. Адже у кожного свої, чесні бажання, і вони починають здійснюватися. Далі буде більше.
Увага! Механізм.

Як поліпшити або погіршити
стосунки тещі й зятя.

«Працює» у всіх сферах людських взаємин. Коли дівчина виходить заміж (або коли хлопець жениться), молоді починають жити своєю родиною. Як у кожній нормальній родині колись виникають суперечки, можуть бути сварки або образи. З ким порадитися або кому поскаржитися може молода дружина (чоловік)? Природно своїй матері. Навіть якщо вони й не скаржаться, то будь-яка мати за багатьма ознаками - інтонації, міміці, зовнішньому вигляду бачить, що у її дочки (сина) щось не ладиться. Головним кривдником її улюбленої дочки (сина) вона вважає її чоловіка (дружину). Все, капкан захлопнувся. Теща починає погано думати про зятя або свекруха про невістку. Добре, якщо тільки погано думати, але вона може комусь розповісти, обговорити життя своїх дітей. 
На всіх семінарах я постійно нагадую, що думки передаються на відстані. Близькі люди завжди знають, як ми думаємо про них або говоримо. Не треба своїми думками, особливо поганими, втручатися в чуже життя, не можна нікого засуджувати. Читаємо Біблію, там написано, що вороги людині домашні його. Коли теща або свекруха починають погано думати про зятя або невістку, а тим більше з кимсь погано говорити про них, то вони це відчувають. Кожний зять або невістка знає, як про них думає і говорить теща або свекруха. Знають, знають, відчувають. Молоді незабаром помиряться, але стосунки між тещею й зятем або невісткою й свекрухою зіпсовані, іноді назавжди.
Запитую іноді у своїх знайомих, люблячих переказувати невдачі у сімейному житті своїх дорослих дітей - за що ви їх так не любите? Не вчили нас із вами, дорогі друзі, нормально жити. А незнання законів не звільняє від відповідальності.
Коли ця жінка похилого віку при всіх не посоромилася розповісти свій біль, свої стосунки із зятем, я тричі задав їй питання: «А як би Ви хотіли?» Мінімум три рази доводиться запитувати, а іноді й більше - які б хотіли мати взаємини? Не відразу до багатьох доходить - чого ж ми хочемо? І от на семінарах вона подумки попросила  у зятя прощення за те, що думала й говорила  про нього погано. Потім почала думати про нього добре, уявляти його уважним, добрим. Не потрібно багато часу, щоб зять змінив своє відношення до неї, що й відбулося.
До слухачів семінарів я завжди звертаюся із проханням - якщо у вас є дорослі діти й у них є родини, то завжди думайте про зятя або невістку тільки гарно. Тоді у вас з’явиться ще один син або дочка. Якщо колись або зараз думали або говорили про них погано, то подумки попросіть прощення й починайте думати й говорити тільки гарне. Теж саме я рекомендую думати й говорити про своїх тещ і свекрух їхнім зятям і невісткам.
Якщо ж хтось спеціально з кимсь хоче погіршити стосунки, то починайте думати про ту людину частіше тільки погано. З ким-небудь поговоріть про неї, та ще й скажіть, що вона дурна. Будьте впевнені, через час ваші стосунки будуть поганими.
Є ще одна невелика проблемка, яка часто заважає нормально жити. Наведу приклад. 
Молода жінка розповідає, що вийшла заміж. Із чоловіком живуть окремо від батьків, але її мати щодня по 5-10 разів телефонує, цікавиться, як справи, як онуки? І так уже давно, замучила своїми дзвінками та питаннями. Вона вже просила матір телефонувати не так часто, але та її не «чує». Дуже часто буває, що батьки під виглядом турботи, заважають жити своїм дорослим дітям.
 Запитую у молодої жінки: «А як би Ви хотіли?» З першого разу не «почула». Ще двічі повторив питання, попросив відповісти. Вона відповіла, що не тільки вона, але й вся родина хоче, щоб мама телефонувала як можна рідше. Добре, підтримав я її. Починайте частіше думати й уявляти, що так і відбулося.
Через три або чотири дні ця жінка встає й говорить, що мати перестала взагалі їй телефонувати, тепер вона телефонує матері. Хвилюється, чи не трапилося чого? Нічого не трапилося, просто близькі іноді «не чують» наших прохань і не «бачать», що створюють нам проблеми. Але наші думки вони «чують, чують, чують». Мати «почула» думки дочки, що заважає їй і її родині своїми дзвінками й питаннями. Перестала телефонувати.
Продовжуємо семінар. Прошу всіх згадати, що-небудь гарне зі свого дитинства, особливо запах чого-небудь смачного або приємного. Хто згадує запах пиріжків, хтось запах цвілого хліба в оточеному Сталінграді, хтось запах яблук зі свого саду або свіжого сіна, квітів. У кожного своє гарне, всі ми різні, всі ми з дитинства, а якщо чесно, то й зараз діти, та не всі це розуміють. Просто зараз ми граємо в інші ігри, а правил не знаємо. Учимося грати за правилами.
Працюємо з очами, зір поліпшується у всіх, «ліс» піднятих рук. Переходимо до поставлених цілей. Вибираємо одну, будь-яку. Запитую: «Як будете себе почувати, коли цього досягнете?»
Думають, уявляють. Граємо, одним словом, кожний сам по собі. 
Потім запитав: «Хто не робить ранкову зарядку?» Ніхто не підняв руку. Давно відомо, що фізичні вправи поліпшують розумову діяльність. Це добре відомо молодим підприємцям і бухгалтерам. Іноді я займаюся з такими «цільовими» групами. Отож, всі вони після того, коли почали робити ранкову зарядку, відзначали, що швидкість, ясність мислення й пам’ять значно покращилися. Головне при занятті собою - людина повинна розуміти, для чого вона це робить. Якщо змушувати, ефекту не буде. 
На семінарах я періодично повторюю будову хребта й суглобів. Розповідаю звідки й куди йдуть судини й нерви. Чому виникає хвороба там, де порушені кровопостачання й нормальна нервова регуляція. Люди вчаться розуміти, чому потрібно для себе робити зарядку.
Ідемо далі, не проста  ця наука про здоров’я.  Пропоную кожному, у кого є захворювання якого-небудь органа (крім серця й головного мозку) або частини тіла, звернути увагу на місце хвороби. Просто звернути увагу й подумки послати туди тепле гарне почуття. У кого як вийде. 
Наведу приклад. Одна жінка похилого віку піднімає руку. Скаржиться, що у неї давно збільшена печінка й часто болить, особливо вночі. Вона неодноразово лікувалася в лікарні, але хвороба однаково залишається, що робити? 
Порада лікаря-санолога: виконуйте призначення тих лікарів, які вас лікують. А зараз подумки поговоріть зі своєю печінкою, як з маленькою дитиною. Пожалійте її, скажіть, що любите її. Зробіть зараз, а ми вас почекаємо. У кого є хвороби, теж можуть подумки поговорити зі своїми хворими органами або частинами тіла. Направити туди любов і тепло. Через 3 хвилини запитую у неї - ну, як? Вона відповідає, що начебто  відпустило, біль в області печінки став меншим. Встає ще одна жінка, говорить, що у неї пройшли болі у попереку. Через два дні болі у печінці пройшли повністю, сон нормалізувався. За допомогою цієї вправи мені вдавалося допомагати жінкам позбуватися від мастопатій, а чоловікам поліпшувати статеву активність.
Механізм тут дуже простий, але знову ж, простоту багато з людей не розуміють. Місце хвороби, на яке ми звертаємо увагу з ласкою, любов’ю - починає зцілятися. Там поліпшується кровообіг. Звичайно на семінарах цю вправу люди виконують щодня і у багатьох проходять багато хвороб.  
Далі теж проста порада: хочете жити нормально, тренуйте розум і тіло. Віруючим у Бога рекомендую розвиватися у Вірі й пояснюю, що Віра без справ, як і тіло без духу - мертві. Ісус Христос давно нам відкрив Велику таємницю Зцілення - Змініть Напрям Думок і Життя. Моліться, просіть Бога, Він ніколи нікому не відмовляє. Але робити це потрібно з Вірою.
На семінарах усі спочатку працюють над складанням яких-небудь своїх чесних, чистих, гарних бажань. Починають удома робити звичайну зарядку. Намагаються нормалізувати стосунки з усіма людьми, з якими доводиться зустрічатися у житті. Згадують гарні, приємні моменти з дитинства, де є вода, небо, природа, запахи, звуки. Уважно ставляться до їжі. За 5 днів ми вже багато пройшли. На прикладах з життя зі своєї практики  я намагаюся вселити у вас віру в те, що кожний, якщо буде щось робити, у стані змінити своє здоров’я, та й життя в цілому на краще.
Даю своїм слухачам домашнє завдання - робити ранком зарядку, помічати зміни у своєму  житті й тілі. Звернути увагу на слова, які ми вимовляємо щодня.
Перед початком шостого заняття до мене підійшла одна слухачка й схвильованим голосом прошепотіла: «Я почала худнути тут і тут, а у інших місцях ні». Заспокоюю її, що нічого страшного немає, і прошу її, якщо не посоромиться, задати це питання при всіх.
Починаємо шосту зустріч. Запитую: «Що у нас гарного?» Багато хто вже не соромиться, говорить про результати: нормалізувався сон, покращилися стосунки, пішли болі, з’явився оптимізм, прийшли неждані гроші, змінилися близькі люди. По вдоволених помолоділих обличчях бачу, що у багатьох покращилося сексуальне життя, багато ще чого бачу. 
Прошу всіх згадати гарні моменти з дитинства. По досвіду знаю, що багато хто згадує епізоди не з дитинства, а вже «полізли» у юність, молодість. Нагадую, що сексуальні сцени не згадуйте, принаймні, на занятті.
Перш ніж ми дійдемо до сексу, потрібно навчитися простим істинам. Не можна любити чужого чоловіка, як і чужу дружину, не можна «блудити». Займаючись санологією, спілкуючись із великою кількістю людей, я вже надивився-наслухався, скільки лиха приносять подружні зради. Деякі сексопатологи, психологи іноді підтримують позашлюбні стосунки, навіть рекомендують їх своїм пацієнтам.
Дорогі друзі! Не слухайте нікого, не вірте тим, хто так вважає. Це на перший погляд корисно іноді зраджувати чоловікові або дружині й «спати» із чужим чоловіком або дружиною. Наслідки подружніх зрад завжди катастрофічні, хоча проявляються не завжди відразу. Виникнення багатьох захворювань саме й пов’язане зі зрадами, дуже часто через невірність когось із батьків страждають діти. Ісус Христос знав про це й попереджав. Я не збираюся читати мораль, просто, як практичний лікар, що має справу із хворобами й стражданнями людей, знаю, що «блуд» є причиною багатьох людських проблем і позначається іноді на цілих поколіннях. 
Як же бути тому, хто не має пару, запитаєте ви? Поставити мету - вийти заміж або женитися й почати діяти для досягнення цієї мети. Я знаю багато прикладів, коли люди у різному віці знаходили собі пару.  Наведу приклад. 
Молода жінка 55 років, незаміжня. Виростила сама сина, син одружений, є онуки. Поставила мету вийти заміж і жити окремо. До цього жила зі своєю матір’ю, якій 75 років, і родиною сина в одній квартирі. З’явилася можливість поїхати в США попрацювати домробітницею, заробити трохи грошей. Робота була важка, але вона роботи не боялася. Частину зароблених грошей висилала синові й матері. Уже наприкінці свого перебування в Америці в один з вихідних днів познайомилася із простим американським «хлопцем», який старший за неї на 12 років, холостяком. Почали зустрічатися, одружилися. Через час вона стала американкою, має великий будинок, басейн, машину,  чоловіка, який любить її. «Забрала» сина до себе, він живе й працює зі своєю родиною в іншому місті, недалеко від неї. Онуки швидко освоїлися в американській школі, учаться добре.
Я запитав у неї: «Ви задоволені?» «Звичайно, - відповіла вона. - У мене була мета - вийти заміж, жити окремо від дітей і матері. Я постійно молилася й просила Бога допомогти мені. Так і вийшло, я дякую Богу за все, що зі мною відбулося». «А як же ваша мама?». «Вона не захотіла сюди переїжджати, живе у моєї сестри, я їм трохи допомагаю». Є у моїй практиці й інші приклади, але про це іншим разом.
Продовжуємо семінар. Займаємося очами - до 3-х хвилин, перевіряємо зір. Згадуючи гарні моменти з дитинства, очищаємо свою душу.
Переглядаємо поставлені цілі, вибираємо одну, будь-яку. Думаємо, уявляємо, як будемо себе почувати, коли ціль буде досягнута. Бажання повинне бути чесним. Досягнувши якоїсь мети, там повинно бути добре.
У процесі занять нагадую закони здоров’я, прості людські істини.
«А знаєте від чого виникають виразкові хвороби?», - запитую у слухачів. Як лікар-клініцист пояснюю, що причинами виразкової хвороби можуть бути порушення харчування, спадковість, стреси, інфекційний фактор та інші.
Увага! Найбільш частою причиною виразкової хвороби є сама людина. Або вона когось постійно «їсть», наприклад, близьких йому людей або колег, або щось її «їсть» зсередини - приховане невдоволення, тривоги, страхи. Характер людини і є причиною хвороби.
Лікування дуже просте - змінити характер. Вибачитися можна подумки перед тими людьми, кого постійно «їв», звернути увагу на свої внутрішні страхи, образи, невдоволення. Покаятися за свої минулі «гріхи». А потім навчитися правильно харчуватися. Зміни «виразкового» характеру на нормальний відбуваються приблизно через 2-4 місяця. Коли зникає причина, людина перестає чіплятися й кривдити інших людей, тоді проходить і хвороба. А якщо характер не змінюється, то хвороба через час з’являється знову. Я знаю чимало прикладів, коли люди позбувалися від виразкових хвороб покаянням і переглядом свого відношення до близьких людей і до життя в цілому.
Наші заняття проходять весело, хтось ділиться своїм досвідом, розповідає приклади з життя. Як у звичайній школі повна «демократія», тільки вік учнів різний - від 20 до 80 років. 
На самому початку ми домовилися, коли говорить один, інші не заважають. Виступити або запитати щось у процесі заняття можуть всі, піднявши руку. Сором’язливі - це ті, хто обмежують себе у житті, пишуть записки-питання. Іноді у таких записках буває щось дуже особисте або інтимне, люди соромляться про це запитати відкрито. Підписувати питання не обов’язково.
Ставить запитання жінка, що почала худнути. Її тривожить нерівномірність змін, що відбуваються з тілом. 
Увага!
На першому занятті, коли ми знайомились, було багато питань. Одне з питань мені задала ця жінка: «Чи можна схуднути так і так?» - при цьому показала на певні частини тіла.
Сьогодні я відповідаю на її питання: «А хто Вас за язик тягнув? Як Ви сказали й руками показали, так і відбувається з Вашим тілом». Хіба не знаєте, що на собі ніколи нічого руками показувати не можна? Та й говорити про себе, особливо про своє тіло завжди потрібно з обережністю. Адже воно  живе, чує наші думки, слова, й часто їх виконує. Іноді тіло ображається на людину, коли вона про нього озивається погано. Є люди, яким не подобається своє тіло й вони думають або говорять про нього погано, тоді в тілі часто виникають різні хвороби, погіршується якість життя. Своє тіло, незалежно скільки вам років, завжди потрібно любити, з любов’ю про нього думати, говорити й звичайно доглядати за ним.
Про те, що сказані нами слова визначають наше життя, я знаю давно, читаю Біблію, вірю всьому, про що там написано й бачу, як це відбувається у житті. 
«Тому що від Слів своїх виправдаєшся й від Слів своїх засудишся». Від себе хочу додати, що якби ми про це знали, то багатьох проблем у житті можна було б уникнути. Жінку цю заспокоїв, пояснивши, що це тільки початок багатьох змін у її житті, а не тільки в тілі. Через три місяці вона мені зателефонувала, сказала, що виходить заміж і переїжджає до Росії, до чоловіка (а їй за 50 років). Це бажання-ціль вона записала на 1-ому занятті. 
Пропоную всім звернути увагу на хворий орган або частину тіла, спробувати відчути його й послати туди подумки теплі слова, наповнені ласкою і любов’ю.
Ще трохи про тіло. Американські психологи провели анонімне опитування студентів одного з університетів. Ставили запитання - чи подобається вам ваша зовнішність? Близько 80 відсотків опитаних відповіли, що хотіли б що-небудь поліпшити в собі. Хтось стати вищим, хтось нижчим або повнішим, хтось мати кращі ніс або вуха, хтось бути стрункішим і т.д.
Я провів приблизно таке ж дослідження серед студентів одного з наших університетів. Наша молодь нічим не відрізняється від американської, відповіла приблизно так само.
Але коли я їм пояснив, що за задумом Того, Хто нас створив, всі ми найкращі, найкрасивіші, що ми повинні зовнішністю відрізнятися один від одного, повинні любити себе такими, якими ми є, тоді й інші нас полюблять, то думка наших студентів змінилася. Ще я додав, що якщо людина сама себе не любить, то чому інші повинні любити його?
Продовжуємо далі наше заняття. Пропоную всім звернути увагу на хворий орган або частину тіла, спробувати відчути їх і послати туди подумки теплі слова, наповнені ласкою і любов’ю.
Рекомендую також частіше подумки або вголос, коли ніхто не чує, говорити самому собі найгарніші слова.
Переходимо до наступної важливої складової здоров’я - роботі кишечнику. Кожна людина повинна щодня ходити в туалет по-«великому» 1-2 рази. І будь-яке порушення роботи кишечнику необхідно відновлювати, чим швидше, тим краще.
 «Блаженний, хто уранці має випорожнення без напруження, тому будь-яка їжа по нутру, і багато які доступні насолоди», - так писав про це О.С. Пушкін. 
Завжди потрібно пам’ятати, що профілактика - краща за будь-яке лікування. Існує багато способів відновлення порушеної роботи кишечнику: думкою, фізичними вправами, харчовими продуктами, травами, голодом, медикаментами, сіллю, рідинами, енергетикою, світлом і т.д. Не настільки важливо, як це робити, головне, щоб кишечник працював «як годинник».
Один зі слухачів ставить запитання: «Чи потрібно робити клізми?» Відповідаю, що існують різні клізми. І фахівець або той, хто сам собі робить будь-яку процедуру, повинен ясно розуміти, для чого він її робить і як вона діє. Дуже важливе розуміння, тоді ефективність виконуваної процедури зростає у багато разів. За допомогою клізми можна очищати кишечник тоді, коли це потрібно, можна проводити профілактику багатьох захворювань, можна й лікувати. Аюрведа, наприклад, рекомендує застосування різних клізм при 80 % хвороб. Та й усі, хто коли-небудь був у санаторіях, знають, що всілякі очищення й зрошення кишечнику там широко використовуються. Багатьом своїм пацієнтам я рекомендую робити цю дуже корисну процедуру.
Наведу приклад. Кілька років тому до мене звернулася молода жінка із проханням допомогти чоловікові. Між іншим, знаєте, чому у нас чоловіки живуть на 10-15 років коротше, ніж жінки? Тому, що дуже сором’язливі. Отож, хлопцю 32 роки, але останні 5 років вони майже не живуть статевим життям. Працюючи на півночі, він дуже замерзав, з’явився хронічний простатит. Будь-яке переохолодження й хвороба загострюється. Більша частина його зарплати йде на лікарів-урологів, цілителів, обстеження, медикаменти, лікування, але хвороба залишається.
 Запитую у нього: «А що Ви самі робите для свого здоров’я?» Відповідає, що робить усе, що йому рекомендують лікарі. П’є ліки, ходить на процедури. «А клізму коли останнього разу робили?» Говорить, що робив усього один раз, три роки тому перед рентгенологічним обстеженням. 
Високий, 1 метр 90 см, молодий, гарний чоловік, йому тільки починати жити, а він уже записав себе в інваліди. Я навчив його звичайним фізичним вправам, дав поради, як тренувати й поліпшувати кровообіг у передміхуровій залозі. Але головними «ліками» була звичайна очисна клізма. Пройшло 6 років, вони живуть прекрасно, є діти, обоє щасливі. 
Будь-який орган відновлюється, якщо людина сама починає для себе трудитися. 
Семінар триває. Пропоную згадати що-небудь гарне, чесне, чисте зі свого життя. Усі згадують. Після цього вибирають одну з поставлених цілей і намагаються уявити, що вони будуть відчувати, коли їхнє бажання здійсниться. На все йде до 3-х хвилин.
Перед закінченням заняття даю домашнє завдання - ранком робити зарядку, звертати увагу на свої думки, повсякденні слова. Переглянути цілі. А наостанок запитую: «Усі знають, де знаходиться промежина? Та не моя, а ваша». Сміх. Із завтрашнього дня будемо працювати над поліпшенням діяльності сечостатевої сфери, може, комусь знадобиться. У гарному настрої всі розходяться. 

Людина щаслива, якщо щаслива у себе удома (у себе удома, а не десь).
Продовжуємо наші зустрічі. Добрий день, що у нас гарного? Піднімається багато рук. Даю можливість кожному бажаючому коротко виступити.
Чоловік, 40 років, нормалізувався сон, а до цього по кілька разів прокидався вночі. Було багато проблем, але почав «оживати», з’явилася радість до Життя. «А що нормалізувало Ваш сон?» (Найкращим відновлювачем нашого організму є повноцінний сон). Він докладно розповідає, як почав перед сном увечері або вночі, коли прокинеться, згадувати як у дитинстві пив газовану воду, після чого відразу засинає. 
Для всіх пояснюю, що дитячі спогади про воду творять багато чудес. З Біблії відомо, що спочатку все було з води. Деякі вчені вже давно прийшли до висновку, що вода - Жива. Недарма Іоанн Хреститель хрестив у воді. Вода - це Життя. В усіх у дитинстві був гарний сон, тому, згадуючи як у дитинстві ми щось пили, ми повертаємо собі гарний сон і не тільки.
Наступною виступає жінка похилого віку - пройшла депресія, посміхається. А перші три дні сиділа похмура, напружена, та начебто й не літня вже. Комусь прийшли гроші - віддали борг, про який давно забули, чоловікові підвищили зарплату, пройшла вдала угода й т.д.
Зарядку роблять всі, зір покращився у багатьох, стосунки нормалізуються. Один чоловік з радістю розповів як помирився із братом, з яким 12 років був у сварці. У когось «пройшла» печінка, чоловік перестав пити, дружина стала кращою й т.д.
Пропоную всім знову згадати що-небудь гарне, приємне з дитинства. Дивимося на свої цілі, бажання (контролюємо хід їхнього виконання). У них можна вносити зміни й доповнення.
Займаємося очами. Поліпшення у всіх, деякі вже не беруть із собою окуляри на заняття. Нагадую про харчування, розповідаю, як правильно робити собі клізму, а, головне, для чого, у який час доби або день тижня.
Прошу звернути увагу на хворий орган або частину тіла, відчути її й направити туди тепло й любов. Після цього розповідаю про вплив погоди й пори року на настрій і здоров’я. 
З відгуків, які залишають люди після семінарів, я знаю, що у багатьох відбулося омолодження організму. Це можливо у кожного, хто займається собою. Розповідаю, що люди всі рівні, вільні, але це відбувається тоді, коли знаєш про це. У світі, якому ми живемо, багато зла. Воно - зло, так і шукає, щоб підкорити собі побільше людей. Завдання у нього просте - чим більше людей живуть погано, тим йому краще. Основне знаряддя зла - нечесність. Найчастіше воно «працює» з молоддю. І там, де духовної основи мало, з’являється багато наркоманів, п’яниць, курців, що зраджують своїм дружинам і чоловікам, тих, хто живе нечесно. 
Прошу учасників семінару згадати свої нечесні вчинки (ми завжди про них знаємо). І тим, хто вірить у Бога, подумки покаятися. На всю вправу йде до 2-х хвилин.
Різні вікові групи людей живуть у різних інформаційних  вимірах і не можна жадати від своїх дітей, щоб вони були такими як ми. У них своє життя. 
Повторюю, що наші слова творять наше життя. Якщо ви навчите в родині дитину добру, чесності, повазі людей, говорити спасибі, то, коли вона виросте, їй люди будуть говорити спасибі й робити  добро. Все завдання в тому, що навчити ж можна тільки своїм прикладом, а не просто порадами. Пояснюю, що не треба боятися змінювати свої погляди на життя, ставати іншими, не такими як учора. Вік ролі не грає. 
З радістю згадую лист від однієї родини. На мої семінари ходив чоловік 68 років, а лист написали його дружина 64-х років і дорослі діти. Вони дякували за те, що їхній батько змінився, став добрим, радісним, вибачився за багато своїх поганих учинків і поведінку. Перестав чіплятися й лаятися.
Повторю ще раз, ніколи не бійтеся змін. Якщо ви почнете тренувати один з головних принципів життя - Полюби ближнього (а не тільки близького), як самого себе, то життя поступово змінюється на краще. 
Нагадую, що близькі нам люди дуже не люблять наші поради, особливо коли вони їх не просять. Не люблять також і критику. Тому поради давайте тоді, коли вас про це просять, особливо своїм близьким. Піднімає руку молода жінка, даю їй слово. Тепер я розумію, чому у мене проблеми із сином, говорить вона. Я постійно даю йому поради. Запитую, а він просить Вас їх йому давати? Відповідає - майже ніколи. Дякую їй.
Бачу, люди утомилися, адже про серйозні речі говорили, а це не завжди легко. Пропоную поговорити на таку нудну тему: «Як залучити гроші у своє життя». Пожвавлення у залі. Але перш, ніж підемо далі, виберіть одну зі своїх цілей і подумайте, уявіть, як ви себе будете почувати, коли її виконаєте. Ця вправа робиться 1-2 хвилини. 
У книзі не все опишеш, про що ми говоримо, якою інтонацією, мімікою, настроєм.
Прошу всіх згадати, де знаходиться промежина, та не чужа, а своя, і звернути на неї увагу. Вправу роблять всі, кому ще потрібна здорова сечостатева система, кому ще потрібні сексуальні відносини і є з ким займатися цим задоволенням. Нагадую, що подружні зради, «блуд» приносять багато нещасть. А тому, кому хочеться, але немає з ким, сміло ставте мету - знайти собі пару в житті, мати законного чоловіка або дружину. Це цілком реально, вік не перешкода. Вправа робиться не більше однієї хвилини. 
Далі переходимо до теми: «Гроші у нашому житті». Прошу всіх урахувати, що людина одержує все, що йому приносить користь. Гроші є  засобом обміну або посередником між нами й тим, що ми хочемо одержати з їхньою допомогою. Їх не буває багато або мало, їх потрібно стільки, щоб вони допомагали, а не шкодили. Ну про це на наступному занятті.
Даю домашнє завдання - робити зарядку, звертати увагу на свої ранкові думки, слова, на гарні зміни, які вже відбуваються у житті. А також попрацювати над питанням - як ви думаєте або говорите про гроші? Посміхаємося й розходимося. 
 
Добрий день, сьогодні 8-е заняття. «Що у нас гарного?» 
Все гарне, відповідає багато хто, оптимізм з’явився, здоров’я поліпшується. Встає одна жінка: «Я почала видужувати». Пояснює, що багато років страждає «щитовидкою», але зараз помітила, що щитовидна залоза почала поступово зменшуватися. Сама вона стала набагато спокійнішою, серце перестало боліти. 
Встає чоловік 69 років, говорить: «Я сьогодні прийшов пішки на заняття». Заняття проходять у центрі міста, а він живе на окраїні - це відстань більше 7 км. Розповідає, що йшов не поспішаючи, насолоджуючись життям. Перший інфаркт він переніс 3 роки тому, а другий - усього 6 місяців тому. Задоволений сідає. Я прошу його, і нагадую всім, щоб не поспішали переходити до більших навантажень. Усе треба робити поступово. 
Дівчина з найближчого районного центра радісно повідомляє, що їй сьогодні поступилися місцем в автобусі. А це, на жаль, сьогодні рідкість - поступатися місцем жінкам. Хтось повідомляє, що з’явилися покупці на дачу, яку не могли продати три роки, навіть не цікавився ніхто. У когось перестали боліти суглоби, сусідка стала привітнішою і т.д. Щодня відбуваються якісь гарні зміни.
Роблю зауваження молодому чоловікові 70 років, з яким «кокетливо» розмовляє сусідка. Я точно знаю, що вона не його дружина.
Сьогодні  ми поговоримо трохи про гроші. А зараз, як звичайно, згадайте що-небудь гарне з дитинства, де обов’язково є вода або сік, компот, у загальному будь-яка рідина, а може теплий літній дощ або ріка, море. Обов’язково повинен бути приємний зв’язок з водою! Для читачів нагадую, що вода - це Життя, а гарні спогади, пов’язані з водою, творять чудеса.
На протязі 2-3-х хвилин займаємося очами. Запитую: «У кого покращився зір?» Піднімається «ліс» рук. (Є контроль - є результат). 
Прошу звернути увагу на свої цілі. Кому що не зрозуміло - задавайте питання. Просять нагадати трохи про правильне харчування, когось цікавлять харчові добавки. Коротенько їм відповідаю. Одна жінка ставить запитання - як правильно молитися? Звичайно краще про це запитувати у священнослужителів, а не у мене. Але раз запитали, відповім як розумію. У слова молитися корінь -  мовити, значить розмовляти. З огляду на те, що Бог Живий (Сущий - Існуючий), то й молитися або розмовляти з Ним потрібно як із Живим, ясно й зрозуміло. Робити це потрібно індивідуально, щоб ніхто не чув і не заважав. Рекомендую почитати Біблію, як молився Ісус Христос, пророк Данило, так і самим молитися. 
Для тих, у кого є діти, нагадую, що Щастя й Здоров’я дітей залежить від молитов батьків, причому від регулярних молитов, а не час від часу.  Коли молитеся, знайте, чого просити для своїх дітей, але не забувайте, що у них своє життя.  Особливо, коли молитеся, дякуйте  Богу й просіть для себе мудрості, щоб не втручатися в життя своїх дітей, особливо із тривогами, страхами, занепокоєнням. Ця тема викликає жвавий інтерес, але у нас сьогодні інша тема. 
Продовжуємо про гроші. Ми вже знаємо, що гроші - це засіб обміну для досягнення мети. Багато хто про це просто не знає, і замість того, щоб до чогось прагнути, думають про недостачу грошей, тому й не одержують бажаного. 
Думки - це магніт, про що думаєш, то й залучаєш у своє життя. Нас цьому не вчили й учити ніхто не збирається. Є таке прислів’я: «Українець не повірить, поки не перевірить». Отож «невір’я» є не тільки рисою характеру українців. Лука, що написав Євангеліє, теж не вірив, поки не перевірив. Євангеліє від Луки, р.1-3: «То розсудилось і мені, по ретельному дослідженню всього спочатку». По тим часам він провів звичайну науково-дослідну роботу, що виклав у своєму Євангелії. 
Так і я, перш ніж давати якусь рекомендацію або випадок із практики - все це перевірив, і не на одному семінарі або людині.
«Якщо я знаю, що мої думки магніт і притягають у моє життя те, про що я думаю, то чому я повинен думати про те, що собі не хочу?» Точно так само й слова, так чому я повинен говорити те, чого собі не хочу.
Повертаємося до грошей. Такі відступи у ході семінарів допомагають слухачам легше засвоїти матеріал і швидше застосовувати знання у своєму житті. 
Виберіть яке-небудь своє бажання, подивіться на нього, як ви будете себе почувати,  коли воно здійсниться? Люди на занятті починають уявляти, що вони будуть почувати, коли їхнє бажання здійсниться. Хтось це робить із закритими очами, хтось із відкритими, але ніхто нікому не заважає, усі поважають один одного. Бажання у всіх чесні й чисті, обличчя спокійні. У кого не виходить - не страшно, вони знають, що все, що тренується, те розвивається. У нас звичайне тренування, момент, у який люди включають свої «магніти» і «притягають» у своє життя те, що їм потрібно.
Після цього прошу всіх порахувати, скільки їм необхідно грошей, щоб це бажання, про яке вони думали, здійснилося. Через 2-3 хвилини прошу поділитися досвідом. Для читачів уточню, що кожний думав про своє особисте, а не для того, щоб з ким-небудь ділитися або комусь щось віддавати. Ставлю конкретне запитання - кому скільки грошей потрібно, щоб бути здоровим? Із всіх присутніх тільки дві жінки підняли руки. При цьому одна пояснила, що хоче купити якісь ліки, а друга нічого не пояснила, посоромилася.
Задаю знову питання: «Кому й скільки потрібно грошей, щоб бути щасливим?» Знову руки не піднімають. Якось я проводив заняття зі студентами одного з вузів. Запитав у хлопців: «Скільки б ви хотіли мати грошей?» Конкретно ніхто не відповів, тільки один студент заявив, що хоче мільйон, покладе його в банк і буде жити на відсотки. Істини дуже прості, грошей нам дається стільки, скільки потрібно. Хочете мати більше - думайте, міркуйте, для чого конкретно. Спочатку створюйте їх у голові, потім дійте й гроші обов’язково з’являться, але не обов’язково купюрами, а результатом того, що ви хотіли мати.
Коли на перших заняттях ми ставили цілі, то багато хто записав собі як одну із цілей - зробити ремонт у будинку або квартирі, хоча грошей на цей дорогий захід у них не було. Заняття були навесні, а до осені всі, хто хотів, уже зробили ремонт. Починали з думок, потім купували 1-2 банки фарби або інші будівельні матеріали. Поступово з’явилися гроші на все інше, що потрібно для ремонту. Потрібні Дії. Є Дії - завжди буде результат. Немає Дії - немає результату. 
«Усе, що пов’язано на землі - пов’язано на небі», - так говорив Ісус Христос, даючи нам Знання.
Прошу учасників семінару, тих, хто побажає, підрахувати конкретну кількість грошей, що їм необхідно для рішення своїх питань, і зробити це на завтра.
Продовжуємо заняття. У процесі семінарів часто звучить питання відносно хребта. Чи можна позбутися від спинномозкових гриж, остеохондрозу, частих радикулітів? Відповідаю, що можна й наводжу черговий приклад.
Молодий чоловік, 43 роки. Більше 3-х місяців лікувався у різних неврологічних відділеннях, постійні болі у хребті, тягне ногу, ходить із важкістю, зігнувшись. Чергове дороге дослідження виявило у нього спинномозкову грижу. Консультація у нейрохірургів - рекомендують операцію на хребті, але гарантію про щасливий кінець не дають. Він їде на консультацію до Києва. Там йому підтверджують уже поставлений діагноз і радять робити операцію у них. Називають «круглу» суму, що він повинен внести за операцію, але знову ж твердої гарантії  того, що все буде добре, не дають. Звертався він і до різних цілителів. Гроші брали, але здоров’я не повернули. 
На зустрічі зі мною наполягла його дружина.
Зустрічаємося, запитує у мене: «Зможете допомогти?» Відповідаю, що не зможу. Дякує, говорить, що я перший, хто сказав правду. Інші всі бралися лікувати, але користі немає. Намагається взяти сигарети, робить це із важкістю. «Я на медиків у суд подам, - заявляє. - Більше 3-х місяців по лікарнях, стільки грошей витрачав, але хвороба залишається, навіть гірше стало». «Правильно, - підтримую його, - і не тільки на лікарів, а ще на одну людину подавайте в суд. Я Вам навіть заяву допоможу оформити». «Це на кого?», - запитує він. “Так на себе подавайте. Адже Ви самі нічого не робили, щоб позбутися від хвороб. Лікарі лікували й робили все, що могли, тепер пропонують операцію. Вони не винні, що у Вас така хвороба. Позбутися від неї можна, тільки для цього потрібно самому потрудитися”. Невдоволено дивиться на мене, а що треба робити? Звичайна родина, у нього із дружиною вища освіта, двоє дітей ходять до школи. Справи у бізнесі, яким він займається, значно погіршилися за час хвороби. Адже більшу частину часу він лікувався. Дивлюся в його незадоволені очі й подумки прошу Бога, щоб дав йому мудрості. Запитую: «Навіщо Вам здоров’я?» Звичайна відповідь: «Щоб жити». Потім, після додаткового «мукання»: «Гроші заробляти, дітей виростити й т.д.».
 Зустрічалися ми з ним усього 10 днів - 10 занять. Болі в спині пішли на п’яту добу. Почав спокійно, але повільно ходити через тиждень. «Нормальним» став  через три місяці.  Покращилися справи у бізнесі, діти стали краще в школі вчитися, дружина схудла, помолоділа. Іноді бачу його у місті. «Як справи?» - запитую. «Нормально», - відповідає він. «Ну, що, на лікарів у суд подаєте?» «Та що я - дурень, - сміється він. - Іноді навіть допомагаю їм грішми, нехай інших лікують, тих, хто проходить свої «університети» на лікарняних ліжках».
Призначення мої цьому пацієнтові були прості. Він сам розібрався, для чого йому здоров’я. Я допоміг йому вивчити анатомію й фізіологію хребта. Щодня, спочатку з моєю допомогою, а потім самостійно, він звертав увагу на місце хвороби, посилав туди тепло й любов, уявляв себе здоровим. Почав робити легкі фізичні вправи, спочатку не більше п’яти хвилин, потім 10-20 хвилин на добу, після чого лежав на підлозі до 10 хвилин, знову посилаючи подумки тепло й любов у місце хвороби. Переглянув своє минуле, попросив у Бога прощення за свої гріхи, подумки. Потім звичайна ходьба пішки - одну, потім 2 зупинки тролейбуса. За кермо своєї машини він сів через 1,5 місяця.
Близьких своїх нічому не вчив і не змушував нічого робити. Часто згадував гарні епізоди з дитинства, особливо, коли пив парне молоко у бабусі. Згадував також яким здоровим був в армії.
Через час почала робити зарядку дружина, потім діти. Гарне заразливе. Почав читати Біблію, іноді ходить до церкви. Змінилася розмовна мова, забрав погані слова. Життям задоволений.
Шановні друзі! Повторю знову, що лікуватися потрібно в лікарні, але для того, щоб бути здоровим, треба займатися собою. У кожному з нас сховані величезні цілющі сили. Їх потрібно «розбудити» і ніхто, крім вас самих, це зробити не в силах. Кожний з нас народжений, щоб прожити своє життя щасливо, але багато хто не знає, як це зробити, знань не вистачає. Спеціально цьому вчити ніхто ніколи не буде. Людина повинна сама цього хотіти, учитися жити чесно й трудитися. 
Прошу всіх у залі посміхнутися - посмішка розслаблює, поліпшує кровообіг, особливо обличчя й голови. У кого часті головні болі, знижена пам’ять - посміхайтеся щоранку до 5 хвилин - діє краще будь-яких ліків. Це треба робити близько двох місяців, причому часто штучно. Багатьом людям посміхатися, особливо ранком, чомусь не хочеться. 
А тепер зверніть увагу на свій «улюблений» орган або частину тіла. Який орган або частину тіла, знаєте тільки ви самі. Пошліть туди тепло й любов. Звертати увагу тут у залі тільки на свої частини тіла. Сміх. Це теж потрібно.
Задавайте питання.
«До якої церкви краще ходити або в яку віру вірити?»
Питання віри дуже серйозне. Ходити до тої церкву я рекомендую, куди вас душа кличе, де вам добре. Вірити людина повинна у те, у що вірить, і ніколи не засуджувати віру інших людей або їхнє невір’я. У кожного свій шлях і шляхи Господні несповідимі.
Що для Вас Біблія?  
Відповім прикладом, може, і не зовсім удалим. Ви купуєте пральну машинку й до неї додається інструкція - як нею користуватися, а якщо буде потреба полагодити.
Отож, Біблія для мене - це інструкція, як жити або «лагодити» себе й тих, хто до мене звертається. У ній дані поради на всі випадки життя. Одним словом практичний посібник. 
«Її важко читати», - зауважує один чоловік. 
Відповідаю: «Це спочатку, але коли ви читаєте регулярно й намагаєтеся зрозуміти, «приходять одкровення»  (від слова - відкривати, а якщо чесно - відкривають тому, хто трудиться). Зарядку теж важко робити, але це спочатку, а потім це стає нормою. У будь-якій справі потрібна праця». 
Домашнє завдання: робити зарядку, помічати, з якими думками прокидаєтеся, частіше згадувати дитинство, звертайте увагу на вимовні слова. Що гарного помічаєте у своєму житті. Які «сигнали» посилаєте в навколишній світ? 
Учимося думати про людей добре. Ще раз подумайте, для чого й скільки вам потрібно грошей? Цікаві моменти з наших бесід, якщо є бажання  - записуйте.
Поступово добралися до 9-го заняття. «Здрастуйте. Бажаю всім доброго здоров’я, гарного настрою й економічного успіху сьогодні і в усі наступні дні свого життя. Що посієш, те й пожнеш. Що побажаєш іншим, те й одержиш собі».
«Що у нас гарного?»
«Я схудла на 2,5 кг, талія зменшилася на 9 см. Пішла депресія. День гарний, прокидаюся у прекрасному настрої, чоловік став уважнішим, серце перестало боліти, випорожнення нормалізувались, зір покращився й т.д.». На кожній зустрічі люди вчаться помічати позитивні зміни у своєму житті.
Наші семінари цінні тим, що у кожного є можливість задати  питання, які його цікавлять. «Правда, що м’ясо шкідливе?», - ставить запитання парубок. «Для кого як, - відповідаю. - Для більшості хворих людей шкідливе, а для здорових - нейтральний продукт”. Приблизно половина людей на земній кулі їсть м’ясо і половина не їсть. Учені «м’ясоїди» доводять цінність м’ясних продуктів, інші вчені доводять зворотне. Але всі згодні, що при перетравлюванні м’ясних продуктів організм витрачає набагато більше сил, ніж при перетравлюванні злакових, риби або молочно-рослинної їжі. Згадайте пророка Данила. Він і його друзі харчувалися фруктами й овочами. Виглядали краще, ніж їхні однолітки, які харчувалися всім найкращим із царського столу.
При серцево-судинних захворюваннях м’ясні продукти є отрутою з багатьох причин. Назву лише одну. При забої тварин виділяються у величезній кількості «стресові» гормони. А у хворих із захворюваннями серця або судин вистачає своїх стресових гормонів. Тому, уживаючи м’ясо, вони підтримують свою хворобу. Питання: «Але  лікарі рекомендують їсти м’ясо?» Відповідаю, що є різні лікарі й точки зору. Я теж лікар і дуже часто своїм пацієнтам раджу від м’яса й м’ясних продуктів відмовитися, після чого їхнє здоров’я поліпшується. Мене підтримав чоловік, який переніс інфаркти міокарда. Він відмовився від м’ясних продуктів, жити стало легше. 
Для тих, хто захоче з якихось причин відмовитися від м’яса або риби, раджу робити це поступово й не боятися. Без цих продуктів нашому організму краще, потрібен тільки час на адаптацію до більш легкого харчування.
Знову питання: «А чому важко себе перебудувати думати інакше?» Відповідаю: «Наша свідомість, як і тіло, змінюється поступово. Працюють звички. Нас привчили, що жити погано - це добре або добре там, де нас немає. Тому ми з вами й учимося - що жити добре - це краще, ніж жити погано й добре там, де ми є. Через час все це буде «працювати». Адже сьогоднішні наші думки й слова - це чернетка завтрашнього дня. Поки ми вчимося, помічниками нам є папір і ручка».
«Прошу вас: подивіться на свої цілі, виберіть одну з них і подумайте, як ви себе будете почувати, коли досягнете її? На всю вправу 1-2 хвилини».
Після цієї вправи знову ставлять запитання: «Що таке стресові гормони?» Спробую відповісти як можна зрозуміліше. Коли людині або тварині загрожує серйозна небезпека, його організм виробляє хімічні речовини або гормони, завдання яких - допомогти перебороти небезпеку. У цей момент судини звужуються, тиск підвищується. У всіх хворих інфарктом або інсультом перед нападом присутній страх смерті. Точно так само й тварини, коли їх ведуть на забій, знають про це.  Їхній організм виділяє багато стресових гормонів. Ніяка термічна обробка до кінця їх не руйнує. Тому, якщо хворий їсть м’ясні продукти, то цим самим він уводить у себе додаткові стреси або отруту, що і допомагає йому погіршити стан або довше хворіти. Або хто скаже, що тварина радіє, коли її ведуть на бійню?
Продовжуємо далі заняття. Нагадую, що багато з людей забули, що таке чиста радість. Від душі вони давно не раділи. Згадуючи дитинство, вони згадують як можна від всієї душі радіти життю. У кожного свої прояви радості. Пропоную згадати дитинство там, де вам було гарно й приємно, а потім переходимо до занять з очами.
На все йде до 3-х хвилин.  
Контроль. «У кого поліпшується зір?» Більшість людей у залі піднімають руки.
Повертаємося до вчорашньої теми - гроші. «У кого є питання?»
«А як треба думати про гроші?» Відповідаю: «Добре потрібно думати й з повагою до них ставитися. Коли ви думаєте, що грошей у вас немає або не вистачає для чогось, то їх і не буде або не буде часто вистачати. Особливо, якщо ви про це ще часто говорите, обговорюєте із друзями або в родині. Якщо ви хочете щось придбати й це дійсно вам потрібно, то обов’язково придбаєте». Наведу приклад. 
Одна моя знайома попросила попрацювати з її дорослою дочкою. У цієї дорослої дочки вже було кілька своїх дітей і вони часто хворіли, тому мене й покликали. Родина гарна, квартира трикімнатна, матеріальний статок середній. Провів я з нею кілька занять. Із задоволенням спостерігав, як вона робить зарядку, а діти їй наслідують. Навіть немовля не заважало нашим заняттям, а весело гралось у дитячому ліжечку. Розповів їй про правила харчування, профілактику дитячих захворювань і деякі питання виховання дітей. Ще до зустрічі зі мною вона знала, що щастя й здоров’я дітей залежить від молитов батьків, тому щодня за них і молилася. Уже пройшло кілька років, деякі із цих малят стали дорослими, і все у них нормально.
Закінчуючи заняття, я звернув увагу, що дітям краще було б жити  у своєму будинку, а не у квартирі, бігати по землі, мати свій сад. Мати скромно відповіла, що такої можливості у них зараз немає, адже будинок коштує дуже дорого. 
Займалися ми навесні, а на Новий рік, поздоровляючи мене, вона сказала, що я чарівник. Вони вже купили новий великий  двоповерховий  будинок, мають ділянку землі, а навесні з дітьми будуть саджати сад. Будинок цей трохи недобудований, знаходиться в центральній частині міста. Кожний з дітей вибрав місце, де і яке дерево вони будуть садити в саду.
 Механізм  придбання будинку тут дуже простий. Для мене, як лікаря-санолога, нічого незвичайного. Якщо Бог дав цій родині багато дітей, виходить, допоможе придбати все інше, потрібно Його тільки попросити. Бажання великої родини мати великий будинок - чесне й гарне. Мати порадилася із чоловіком, він її підтримав. Запросили старших дітей і сказали їм, що хочуть згодом жити в будинку, а не квартирі, і попросили їх кожного подумати, в якому будинку вони хочуть жити. 
Грошей у них тоді на покупку будинку  й близько не було. А тільки чесне бажання.
Діти, коли йшли в школу або гуляли на вулиці, дивилися на нові, гарні будинки. Потім самі малювали й сперечалися, який будинок кращий. А мати з батьком помолились і попросили допомоги у Бога. Наприкінці літа один знайомий «випадково» сказав, що хоче продати свій двоповерховий будинок, що майже добудований, у ньому вже можна жити. Залишилися невеликі оздоблювальні роботи. Цей знайомий їхав жити за кордон. Чоловік пішов до свого начальника по роботі й попросив у кредит необхідну суму грошей, пояснив для чого. Начальник дав потрібну суму. Потім вони не поспішаючи продали трикімнатну квартиру, розрахувалися із кредитом і ще залишилися гроші на оздоблювальні роботи й благоустрій саду.
 Ось так здійснюються чесні бажання, а гроші для цього завжди знайдуться. І таких прикладів з різними варіантами в моїй практиці багато. Якби вони думали, що у них немає грошей на покупку будинку, то ніколи б будинок і не купили. Завжди думайте про те, що вам потрібно, а не про те, чого у вас немає. Починайте діяти, моліться, просіть допомоги й вона завжди прийде. 
Одержавши бажане, завжди дякуйте Богу.
Коли ви щораз дивитеся на яку-небудь ціль, що записана у вас, завжди звертайте увагу на реакцію вашого тіла, добре йому буде, коли ціль буде досягнута чи ні? Якщо добре - тоді вперед, сміло починайте діяти, навіть якщо ви й не знаєте, з чого починати. Під лежачий камінь вода не тече. Піднімають руки, хочуть задати питання. Але я зупиняю. 
Прошу всіх посміхнутися, а потім, не поспішаючи, звернути увагу на ту частину тіла або орган, що вимагає зцілення. Послати туди любов і тепло, можна подумки поговорити. Наше тіло «чує» нас. Нагадую, що наше тіло, як і свідомість, нагадують густу  глину або розчин цементу, які поступово застигають. Процес цей іде повільно, непомітно. Тому фізичні вправи, як і уявні вправи, потрібно робити всім, хто хоче поліпшити здоров’я. Або не робити тим, хто не хоче. Збільшувати фізичне навантаження або вводити нові вправи потрібно теж поступово, з інтервалом 10-15 днів. Поспішиш - людей насмішиш. 
Питання із залу. «Правда, що омолодження можливо?» Відповідаю: «Правда, можливо. Про це добре написано у Біблії, хто Її читає, той знає.  Починати потрібно зі свідомості, з думок і робити це поступово, потім освоювати основи харчування, фізичних вправ і т.д.» В основі омолодження фізичного тіла лежить Духовне вдосконалювання, уміння правильно використати дані нам можливості, особливо  слова, які вимовляються. 
Знову питання: «Ви щодня нам говорите стежити за своїми Словами?» Відповідь: «Слова мають велику творчу енергію. Учені постійно намагаються довести те, що давно відомо й написано для нас у Біблії:
- Першим було Слово. 
- Від слів своїх виправдаєшся й від слів своїх засудишся. 
- Утримуй язик свій від зла й вуста свої від підступних слів. 
Що посієш, те й пожнеш (а сіємо своє життя ми думками й словами, сходи й плоди з’являються через час)». 
Досвіди в провідних науково-дослідних центрах Росії й ряду інших країн підтвердили, що негативні думки й слова спотворюють навколишній нас вакуум. У ньому зароджуються так звані торсіонні поля  лівого обертання. Доведено, що поля правого обертання діють на все живе сприятливо, а поля лівого обертання дуже шкідливі. 
Добрі слова й думки формують навколо нас торсіонні поля правого обертання, а злі, негарні слова й думки, лайка, мат, страхи, тривоги, занепокоєння - торсіонні поля лівого обертання. Про це потрібно знати. Навіть жартувати про себе погано або про своїх близьких не можна. Адже жарт - це теж слова, та ще й з емоцією. А будь-які емоції прискорюють прояв думки або слова у матеріальному світі. Дослідженнями вчених давно доведено, що прокляття на адресу рослин, тварин, людини можуть ушкоджувати навіть генетичний матеріал.
Зал притих. Тому я й прошу Вас щодня звертати увагу на слова, які ви вимовляєте. Хочете добра собі й своїм близьким - думайте й говоріть про них і про себе тільки добре.
«Але нас цьому не вчили», - репліка від слухачів семінару. Відповідаю: «І не будуть учити, кожний повинен сам учитися й своїм прикладом учити близьких». 
«А що робити, якщо у своєму житті говорив багато поганих слів, та й зараз іноді буває?» Відповідь: «Каятися або просити прощення. Минуле ми очищаємо для того, щоб було гарне майбутнє, чисте. Всі ми вчимося, а вчитися ніколи не пізно. Хочете жити по-людськи - любіть ворогів ваших, і з кожним днем їх буде усе менше». Бачу, що в залі невелика напруга, треба «розрядити» обстановку. Розповідаю притчу. 
Жив колись один святий чоловік, що міг розмовляти з Богом. Цій людині багато чого не подобалося у світоулаштуванні, і він постійно давав Богу поради - зробити щось так або так. На що Бог відповідав йому: «Ну, куди ти квапишся, нехай буде поки так. Подивишся, що відбудеться десь так через 30-40 тисяч років». У Бога свої виміри часу й міра оцінки. А нам сьогодні хочеться жити добре, навіть не розуміючи, що якщо ми сьогодні живемо - це вже добре. Тому ми вчимося не боятися своїх помилок, учимося каятися, учимося поліпшувати життя своє, а якщо вдасться, то й навколо себе.
Напруга в залі зменшилася. Нагадую, що здоров’я - це стан повного фізичного, психічного й соціального благополуччя, а не тільки відсутність якихось хвороб. Тому на семінарах ми й працюємо у всіх напрямках. Слухачі у мене гарні. Серед них присутні різні люди - лікарі, психологи, бізнесмени, безробітні, пенсіонери, студенти, хворі й не дуже хворі. Загальне, що нас поєднує, то це те, що всі ми діти. Вони вчаться у мене, а я у них. Ми вже команда, хоча по багатьох питаннях і не однодумці. 
Слово - однодумці я написав спеціально. Довіряти своє щире бажання можна тільки тим людям, які думають так само як ви відносно цього бажання. Але якщо людина, якій ви довірили свою мрію, починає вас критикувати, давати поради, коли ви не просите, то своїми думками й словами вона може заблокувати здійснення цього бажання. Тому своїм слухачам я рекомендую нікому не показувати свої записані цілі або бажання. Або показувати тільки своїм однодумцям, а таких дуже мало. І наші близькі не завжди згодні з нашими бажаннями або мають свою точку зору по їх здійсненню. 
Переходимо до фізичного тіла. Зарядку роблять всі, почали більше ходити пішки. Учаться здоровому харчуванню. Звертають увагу на роботу кишечнику. Мимохіть ми говорили, що найкращим відновлювачем сил в організмі людини є повноцінний сон. У дорослої людини він повинен бути 6-8 годин, але можна й довше. Сон до 12 години ночі корисніший, ніж після 8 ранку. У кожного свій ритм життя, тому час і тривалість сну може змінюватися. Однією з найкращих рекомендацій, яку я можу дати . тим, у кого порушений сон, є масляний масаж. Він також корисний тим, хто має порушення нервової системи. Метод цей застосовується протягом тисячоріч, він описаний у Біблії - апостоли мазали людей маслом і ті зцілялися від багатьох хвороб. Багато про нього дається у Тибетській медицині й Аюрведі. Добре його знає й наша народна медицина. Мною застосовувався на багатьох пацієнтах, відзначено позитивний результат.
Ми з вами вже знаємо, що ефективність будь-якого методу зростає в багато разів, коли людина знає, для чого вона це робить. Тому згадаємо трохи середню школу. Коли сперматозоїд з’єднується з яйцеклітиною - утвориться зародкова трубка (майбутня людина). Ця трубка складається із трьох листків. З одного листка, надалі, утворяться всі кістки й м’язи. З іншого - всі внутрішні органи й судини. Із третього листка - шкіра, головний і спинний мозок. Таким чином, через шкіру можна впливати на всю нервову систему, що керує всіма процесами в організмі. Багато чого корисного можна робити для себе через шкіру, до речі, як і шкідливого. Шкіра - один із самих головних органів нашого організму. Про неї можна  писати цілі томи книг, усього не опишеш. Але, якщо хочете для себе користі, то періодично потрібно робити масляний масаж звичайним соняшниковим сирим маслом. Його бажано трохи підігріти, роздягнутися догола й намазати все тіло, включаючи й волосисту частину голови. Потім  легкими, ніжними обертовими рухами втерти в шкіру, починаючи з ніг, рук, голови, тулуба. Робити його потрібно не поспішаючи, щоб не посковзнутися й не впасти. Потім добре вимитися під теплою водою, кілька разів намиливши тіло милом або за допомогою шампуню. Робити масляний масаж добре 1 раз на тиждень з осені до весни. Улітку працювати у спеку не бажано.
Добре допомагає при безсонні, неврологічних захворюваннях, гіпертонії, але не в момент нападу, виразковій хворобі й інших. А також знімає страхи, тривоги, занепокоєння, корисний від депресії. 
На сьогодні вистачить. Даю домашнє завдання - робити зарядку, уважно ставитися до своїх слів. Перший розумовий процес ранком починати з питання собі: «А що у мене гарного?» Звертати увагу на їжу. Помічати нове, гарне у своєму тілі, у своєму житті. Прошу всіх посміхнутися. 
До завтра.

Здрастуйте. Сьогодні 10-е заняття. Час летить швидко. Як звичайно, хочу поставити запитання: «А що у нас гарного?»
Але встає жінка й запитує: «Я не можу зрозуміти, для чого мені здоров’я».
Щодня я прошу задавати питання, незабаром закінчуються заняття, і тільки на 10-й день вона задає мені це питання. Не перший рік займаючись відновленням здоров’я людей, нічого дивного не знаходжу. Навіть вдячний їй, що змогла себе побороти й не посоромитися встати й запитати. Їй 60 років. 
Хто хоче пояснити, для чого людині здоров’я? Встає чоловік 74-х років і пояснює цій «юній» для нього 60-річній жінці, що здоров’я потрібно для звичайних повсякденних справ. Наприклад, щоранку він робить зарядку на стадіоні - для цього йому потрібно здоров’я. Потім він бігає по 4-5 кіл навколо стадіону - і для цього йому потрібно здоров’я. Він любить смачно поїсти, добре поспати, провідати дітей, коли вони його кличуть, погуляти з онуками - для цього йому потрібно здоров’я. Мирно спілкуватися із дружиною, працювати на дачі, ходити пішки на ринок (це близько 5 км). Ще йому потрібно здоров’я читати книги, дивитися телевізор, грати на музичному інструменті. Тепер він поставив ще й нові цілі. Сідає. Я всім ще раз пояснюю, що здоров’я нам всім потрібно не для якихось героїчних, а для простих, повсякденних справ. І якщо хтось хоче поліпшити своє здоров’я, то повинен вводити у своє життя щось нове, цікаве. Повинен прагнути, або ставити ціль, поліпшувати життя своє або навколо себе. Можна, наприклад, поставити мету - посадити квіти, зробити гарний ремонт, поїхати на море й т.д., але зарядку робити потрібно.
У процесі занять багато хто «мозком» хоче щось зрозуміти, але моє головне завдання - розкрити або хоча б спробувати це зробити - розуміння сердець. Тільки серцем людина може правильно розуміти. Той, хто сподівається на свій розум, завжди програє в Житті.
Здоров’я відновлюється поступово, для цього потрібно займатися собою регулярно. Іншого шляху немає. Наприклад, ви хочете, щоб у вас хребет згинався як у 20 років. Для цього ви згадуєте себе двадцятилітнім, часто згадуєте, регулярно згадуєте. А потім починаєте працювати із хребтом, всіма його відділами, поступово збільшуючи кількість вправ і час занять. Те ж саме стосується суглобів та інших частин тіла або органів. При цьому переглядаєте харчування, формулюєте  або ставите попереду нормальні, прості життєві цілі. Очищаєте через покаяння своє минуле, і тоді відбувається поліпшення роботи не тільки хребта, а й багатьох інших органів і систем. Все це можливо. 
Головна проблема більшості людей полягає у тому, що вони живуть за допомогою розуму, а серце «закрите». Щодня, згадуючи чесні, гарні, приємні моменти зі свого дитинства, очищаючи через покаяння минуле, ми поступово «розкриваємо» своє серце. «Розумом більшість із вас цього не розуміє, але ж чудеса у вас відбуваються», - говорю я слухачам семінару. А знаєте, для чого ми записуємо цілі, які ставимо попереду й звертаємо на них увагу? Це для того, щоб не «збитися зі шляху». У повсякденному житті більшість людей нових цілей не ставить, «замикається» у своєму способі життя. Природно й Життя для них  теж «замикається». Навіщо давати гарне тому, хто не робить і не дякує? 
Пропоную всім посміхнутися й згадати що-небудь гарне зі свого дитинства, а потім позайматися очами. Перевіряємо зір, все йде нормально. Поліпшення в усіх, кому треба. «Що у нас гарного?»:
- почали «приходити» гроші;
- вийшов з життєвої кризи;
- гарний настрій, радість щоранку;
- пішла задишка, не відчуваю серця;
- тиск нормальний;
- щитовидна залоза стала меншою;
- схудла, поправилася й т.д.
«Спасибі». Прошу ще раз: «Огляніться» назад, у минуле. Якщо з ким-небудь  у вас були сварки, за когось дуже боялися, переживали, ревнували, ненавиділи - попросіть у них прощення, подумки. Нехай ви тисячу разів були праві, але якщо хочете жити краще - просіть прощення. Особливо у себе просіть, якщо говорили або думали про себе погано, були собою незадоволені. «Велике придбання бути благочестивим і задоволеним», - говорить нам апостол Павло, але у школі, інституті й у більшості родин цьому не вчать». 
Коли з лікаря-клініциста я перетворився в санолога, так як і раніше постійно займаюся практичною роботою й самоосвітою. У медицині не можна інакше.
Начитавшись багато книг з питань здоров’я, вирішив подивитися, як це робиться в інших містах і країнах. Поспілкувався телефоном з різними «школами» у Санкт-Петербурзі й поїхав. Мене в той період цікавило одне питання - це час, коли думка починає «працювати» або перетворюватися в матеріальне. Подумав у листопаді, а поїхав у червні (строк виконання цього бажання 7 місяців). Коли з’явилося бажання поїхати, грошей не було. Грубо порахував, що для поїздки мені потрібна 1 тисяча доларів. Гроші «з’явилися» через 5 місяців. Весь цей час не сумнівався, що поїздка відбудеться, вивчав строки проведення семінарів та інші деталі. 
Доїхав добре, зупинився у родичів на окраїні міста. На семінари добирався з пересаджуваннями - електричка, метро, тролейбус. Ішло 1,5-2 години часу на дорогу в одну сторону. Деякі заняття починалися о 10.00 і закінчувалися о 22.00. Я не соромився «брати» знання, активно задавав питання тим, хто проводив заняття. Деякі  моменти мені були більш зрозумілими, ніж їх давали ті, хто нас учив. Поступово у мене з’явилися «пацієнти» із числа таких же слухачів, як і я. Вони  непогано оплачували мої консультації й приводили нових пацієнтів. Через тиждень у мене вже була знята квартира на Невському проспекті, обідав у гарних ресторанах. Заняття з пацієнтами проводив у Літньому Саду, Царському Селі або якому-небудь музеї. Одночасно й сам займався на нових семінарах, платив за них гроші. Уважно слухав, дивився, а головне, не соромився запитувати. Багато чому навчився я в Санкт-Петербурзі, і вдячний всім своїм учителям. Потім були й інші поїздки, зустрічі, ставилися нові цілі, з’являлися нові питання. Це зараз я знаходжу всі відповіді у Біблії, але для цього потрібен був час. 
Вивчаючи питання здоров’я, я побував у деяких оздоровчих центрах Європи, майже рік жив у США, відвідував різні медичні центри, госпіталі, оздоровчі комплекси. Познайомився з багатьма американськими лікарями. Але про це як-небудь іншим разом. Самі головні мої вчителі - це люди, з якими зустрічаюся. Особливо ті, кому сьогодні не можу допомогти, не можу пояснити, що все їхнє здоров’я, щастя, благополуччя знаходяться усередині них самих. І тільки сама людина, трохи працюючи над собою, поступово змінюючи свій напрям думок і життя, здатна жити щасливо. 
Деякі люди, з тих, хто, читаючи 1-і видання цієї книги критикували мене, що все дуже просто написано. Так, я намагаюся писати просто й доступно, хоча й не завжди виходить. Досвіду письменницького обмаль. Люди, особливо хворі, розуміють вас тоді, коли ви з ними розмовляєте звичайною мовою. На семінарах ми так і розмовляємо.
 Прошу всіх звернути увагу на свої цілі, вибрати одну з них і уявити, що ця ціль вже здійснена, а над вами в цей час яскраво світить сонце. При цьому пояснюю, що Бог не упереджений, Він любить нас всіх однаково. І не біда, якщо ви сьогодні цього не знаєте. Сонце світить для всіх, незалежно від того, яка людина, що робить, скільки їй років, яку посаду займає або в якій країні живе. Ще раз повторюю: «Уявіть, що ваша мета досягнута, а в цей час над вами яскраво світить сонце». 
На цю вправу йде 3-4 хвилини. Попереджаю, що якщо у кого не виходить, не страшно, потрібен час, щоб навчитися. Головне - просто намагатися робити, ніякої напруги. Якщо у вас чисте, гарне бажання, то воно обов’язково здійсниться.
Ще раз нагадаю, що у нас живуть прекрасні, добрі люди, але деякі з них цього не знають. А я знаю.
Черговий раз  нагадую, що без ранкової зарядки своє здоров’я в кращу сторону не зміниш. Ранком усі намагаються удома робити фізичні вправи, на заняттях ми «розкриваємо» серце й тренуємо розум і праву півкулю головного мозку. Очищаємо від негативу, від поганого своє минуле. Учимося здоровому способу життя. Прошу всіх посміхнутися і в гарному настрої розходимося додому.
Сьогодні 11-е заняття. Пройдено вже багато, є гарні результати, учимося далі. 
«Добрий день. Що у нас гарного?» Небо гарне, місто гарне, люди прекрасні, природа чудесна, родичі чудові, здоров’я поліпшується. Зарядку робимо, настрій гарний й т.д. У більшості слухачів виробляється звичка (звичка - це багаторазово повторювана дія) ранком шукати гарне навколо себе й у своєму житті. З багатьох родин почали «йти» сварки, з’явилася радість, змінився світогляд.
Як звичайно, перевіряємо свої записи, контролюємо поставлені цілі. 
Посміхаємося, згадуємо що-небудь гарне зі свого життя, де ми були щасливі. І не обов’язково з дитинства. Потім тренуємо очі, повільно, спокійно. Перевірка зору по таблиці. Кожний подумки хвалить себе за пророблену роботу, хвалить і посилає тепло й любов своїм очам. 
Хтось ще соромиться, боїться задавати питання. У когось не виходить швидко худнути, а це й не обов’язково. Багато хто почали ходити пішки, їм це подобається, і я їх розумію. 14 років їздив за кермом свого автомобіля, але коли почав ходити пішки, багато чого зрозумів, особливо, коли навчився користуватися силою Землі. 
Метод цей відомий давно. Ним користувалися раніше скороходи, гінці, спортсмени, мандрівники. З розвитком техніки його перестали застосовувати, хоча є ще цілителі, які з успіхом допомагають хворим саме силою Землі. Вона корисна при захворюваннях хребта й суглобів, а також при багатьох внутрішніх хворобах. Є у світі багато цікавого й корисного, до чого наука ще не торкалася.
Навіть ходьба пішки, сама по собі, є відмінними ліками, якщо їх застосовувати в міру. Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує ходьбу пішки, як один з головних профілактичних і відбудовних методів при захворюваннях серцево-судинної системи.
Дуже важливі під час ходьби взуття й одяг. Ті, хто читає Біблію, знають, що перед тим як відправляти своїх апостолів проповідувати Царство Боже й зціляти людей, Ісус Христос інструктував їх, яке взуття одягати і який одяг  брати із собою в дорогу.  Туристи, спортсмени, вагітні жінки, діти, хворі люди намагаються одягатися просто й зручно. Однак немало ще  серед дівчат і молодих жінок тих, хто ходять на високих підборах, не знаючи, що високі підбори «змушують» хребет жити неприродно. Це сприяє формуванню багатьох захворювань.
Строгий костюм, краватка у чоловіків у жарку пору року теж додають проблем тілу. Особливо, якщо при цьому й серйозний вираз обличчя, що не рідкість у багатьох людей при «посадах». Такі вставки-відступи я роблю спеціально. Часто ми наслідуємо комусь, нам нав’язують неправильну моду, а страждає здоров’я. Іноді поясниш якій-небудь молодій, але вже хворій жінці, що причина захворювання її статевої сфери знаходиться у неправильному взутті. Вона змінить взуття, забере туфлі на підборах, почне робити звичайну зарядку й хвороба зникає. 
Дуже важкий шлях іноді до здоров’я, щастя, тому що не своїм життям живуть люди, а постійно комусь наслідують. Запитую у людей, що сидять у залі: «Є питання? Хто не розуміє, на яку частину тіла або орган звертати увагу? Тільки на свою частину тіла або свій орган. На чужий не можна. Подумки пошліть туди тепло й любов». 
Всі легко роблять цю вправу на протязі 2, 3-х хвилин. Піднімає руку молода жінка, просить слова. Розповідає, що у неї була мастопатія (затвердіння в молочній залозі), а після цієї вправи пройшло.  «Може таке бути? Невже думкою можна таке зробити?» Пояснюю ще раз для всіх, що думкою, наповненою любов’ю, можна творити чудеса. Просять розповісти  про Силу Землі, що це таке? Добре. Прошу всіх згадати середню школу, уроки фізики. Ми всі вчили, що сили дії й протидії рівні між собою. Як ми давимо на Землю своїм тілом, так і Земля давить на наше тіло. Тільки Силу, з якої Земля на нас давить, люди не помічають. Потрібно трохи часу й тренування. Звертати увагу на свої ступні, гомілки й намагатися відчути там силу Землі. Все, що тренується, те розвивається. Ця Сила, коли людина її починає відчувати, піднімається нагору до хребта, розсовуючи обмеження між хребцями, вправляє диски, що вийшли, допомагає позбутися від спинномозкових гриж. Наведу приклад. 
Дорослі діти забрали до себе в місто з району матір. Привезли її, на милицях, ледве пересувається. Їй 65 років, більше місяця лікувалася в лікарні, одержала багато уколів, крапельниць, таблеток. Але болі в попереку й ногах залишаються. Ходити не може, сидить теж погано, більше лежить. Запросили мене на консультацію. 
При першій зустрічі, задаю їй питання: «А для чого Вам здоров’я?» Відповідає, що все життя важко працювала. Виховували із чоловіком дітей, будували будинок, саджали городи. Потім учили дітей, дочекалися онуків, які завжди приїжджають до них улітку. Пенсія маленька, основна підмога - город, але тепер уже й здоров’я немає. Сил немає, а хочеться ще онукам допомогти. До всього іншого у неї ще катаракта, холецистит, хронічний бронхіт, гіпертонія, геморой, ожиріння й т.д. Чоловік частенько випиває. От і вся відповідь, для чого їй здоров’я.
Запитую, а якщо повернете собі здоров’я, теж так само будете жити. От на таких хворих  і їхніх життєвих проблемах я й одержую досвід, щоб уміти допомогти іншим. На першій консультації допоміг їй правильно поставити мету. Залишили осторонь дітей і онуків. У перший же день зняли трохи біль у попереку - на моє прохання вона описувала, де і який знаходиться біль. Посилала в місце болю тепло й любов, описувала мені, що вона там відчуває. 
Ідучи, дав домашнє завдання - згадати кілька гарних, приємних моментів з дитинства, а також «уявити», якою вона хоче бути - вага, форма тіла, зір, спритність і т.д. Одержати можна те, що добре знаєш. У багатьох хворих це є в пам’яті - вони були такими в молодості. Далі рекомендував їй почати завтра ранком робити зарядку. Невеликі рухи суглобами рук, шиї й тих частин тіла, якими вона може безболісно ворушити. 
Через два дні занять із побоюванням, але вже без милиць почала вставати. Через 5 днів з паличкою виходити у двір (у них приватний будинок). Паралельно займалася й очами, дав їй деякі дихальні вправи. Але головними «ліками» була Сила Землі. Вона почала відчувати її через 2 дні, як ця сила піднімається через ступні спочатку, потім гомілки, стегна, потім розсовує, піднімає хребці. Інше все просто - ранком зарядка, молитва, перегляд минулого й покаяння, дихальні вправи, уява себе молодою, здоровою. Після цього 10-15 хвилин - «робота» із Силою Землі.
Одночасно з поліпшенням у хребті й ногах, почав поліпшуватися зір, через 8 днів талія зменшилася на 12 см  і т.д. Через два тижні вона виїхала до себе додому в район на звичайному рейсовому автобусі без милиць і палички. Я дав їй рекомендації з харчування - забрати всі м’ясні й молочні продукти на півроку, і попросив не поспішати з фізичними навантаженнями. 
Через півтора місяці ввечері вона телефонує мені додому схвильована. Привезли їм вугілля на зиму 2 тонни, чоловіка не було удома, висипали невдало, на проїзній частині. Вона взяла лопату й ці 2 тонни перекидала ближче до будинку. А потім злякалася й зателефонувала мені. Я її заспокоїв, але попросив більше так багато важких вантажів не піднімати. 
Той рік на півдні України був посушливий, а вона сильно хотіла купити зерна для курей і «випадково» або «помилково» додому привезли зерно за зручною ціною. У своїх бажаннях вона записала, щоб чоловік став менше пити алкоголю. Він і став менше пити. Хотіла теплі чоботи на зиму - діти подарували, та ще й з халатом на додаток. Хотіла грошей. На роботі, де вона до цього працювала, хтось звільнився, а її, як досвідченого фахівця, запросили на 2 місяці попрацювати. Та ще й премію дали.
«Чудеса» починаються там, де людина чесно для себе працює. Знає чого хоче, кається за свої минулі гріхи: помилки, погані думки, слова, учинки. А головне - не боїться вчитися й мінятися. 
Докладно пояснюю слухачам семінару, як використати силу Землі собі в Благо, на папері так не опишеш. Начебто пояснив добре, але при цьому нагадую, що зрозуміти ви зможете тоді, коли будете робити. Зрозуміти можна тільки те, що пережив, відчув у своєму житті. Тому багато хто й учиться на своїх помилках, коли їх переживуть.
Хочете вірте, хочете ні, а зарядку ранком потрібно робити регулярно. І каятися за свої гріхи, навіть уявні, теж потрібно. Лікуватися необхідно в лікарні, але якщо хочете бути здоровими, займайтеся собою. Звичайно в процесі проведення занять я намагаюся постійно тримати в полі зору настрій аудиторії. Відчуваю, коли розповісти притчу або жарт. У байдужному, сонному або «змушеному» сидінні люди не сприймають матеріал. По досвіду скажу вам, що важче за все займатися з дітьми у школі. Тому честь і хвала вам, шкільні вчителі, за Вашу Героїчну працю. (На наших заняттях 5 педагогів зі шкіл).
Прошу всіх  уявити небо і яскраве сонце, одна-дві хвилини на цю вправу. Потім вибираємо будь-яку свою мету, уявляємо, що досягли її й освітлюємо все це Сонцем. Кожний робить самостійно, одна-дві хвилини. Задавайте питання. 
«А що Ви можете розповісти про голодування?»  «Багато чого можу», - відповідаю.  «А про систему Іванова, учителя?»  «Теж можу, тому що в дитинстві бачив його неодноразово, а потім був на з’їздах його послідовників. А як застосовувати кремній? Можу вам ще про германій лекцію прочитати, а також про циклопентанпергідрофенантрен, якщо захочете. Але повторюю, все, що складно для розуміння, не потрібно, а все, що потрібно для нормального, здорового життя -  не складно. Просто треба вчитися радуватися життю, поки воно є. Господи - на все Воля Твоя. А це приходить, коли вивчаємо й застосовуємо у своєму житті прості, вічні істини».
Прошу всіх посміхнутися й у гарному настрої розходимося.
 
Сьогодні у нас 12-е, заключне заняття. Базові знання для поліпшення здоров’я дані. У багатьох уже є гарні результати, інше - справа часу й занять собою. Існують різні оздоровчі системи, і неважливо, якою з них людина займається й досягає результату. Головне, що досягає тоді, коли працює над собою. Працювати я рекомендую в трьох напрямках - розвивати свою душу, тіло й розум. Пам’ятати, що «занадто», те не «здраво». Всім потрібно займатися помірковано, уміти упокорюватися й каятися. Побільше радіти життю, тоді й воно все частіше нам буде посміхатися. Не боятися помилок, а зробивши їх, намагатися більше не повторювати. Кожна людина повинна прагнути  щастя,  свого щастя. У нашій країні це можливо, особливо коли вчишся жити чесно. Пам’ятати, що своє життя, а часто й наших близьких, ми «сіємо» своїми думками й словами. Не можна нікого судити, особливо себе. Змінити минуле можна через покаяння. Омолодження організму, як і рятування від багатьох хвороб, можливе, і для цього існує багато методик. Основна проблема - відсутність знань, переконання розуму й звичайна лінь. Не треба боятися змінювати свої переконання, вони й так змінюються з віком, але краще це робити самому. Правду потрібно шукати у своєму серці, вона у кожного є, але через зросле беззаконня у багатьох серця закриті. Тому на першому місці, досить таки в молодому віці до 65 років, у нас захворювання серцево-судинної системи. 
Прошу кожного учасника подумати, що гарного у них у житті відбулося за ці 12 днів. На всю вправу до 3-х хвилин. Після цього пропоную всім подивитися на свої поставлені цілі - 1 хвилина. «Хто «побачив» гарні зміни у своєму здоров’ї й у житті?»  Майже всі піднімають руки. Майже всі почали робити зарядку. У відгуках, залишених після семінарів, багато хто написав про поліпшення взаємин із близькими. А це значить, що в багато родин повернулася любов. Правий був Петро Бадмаєв, коли більше 100 років тому писав, що головною причиною виникнення більшості захворювань є відсутність Знань. 
Продовжуємо семінар, працюємо з очами. Поліпшення зору у всіх, хто працював. Багато хто схуд, сидять веселі. 
Просять розповісти про лікувальне голодування. Тема ця не нова, але лікарів-практиків у цій області мало. Мені пощастило, більше 100 чоловік пройшло через «мої руки». Я проводив лікувальне голодування з різними людьми - від 15- до 90-літнього віку. Коли працював у педіатрії, то неодноразово помічав, що при деяких захворюваннях діти раннього віку нічого не їли, а тільки пили воду по 3-4 дні й нічого поганого з ними потім не траплялося. Голодування проводив у різних умовах - квартирах багатоповерхових будинків, дачах, пансіонатах, своїх будинках, у різні пори року. Деякі з «голодуючих» не припиняли роботи. Причини, через які використовувався цей метод, були різні - рятування від хвороб, зниження або навпаки підвищення ваги, боротьба з безплідністю, духовне вдосконалювання, омолодження організму й т.д. При правильній підготовці й умілому проведенні ускладнень не буває, а тільки позитивний результат. Ті скептики, які говорять або пишуть про якісь ускладнення при лікувальному голодуванні, просто не знають цього методу або він проводився неправильно. 
Коли добре поясниш пацієнтові суть методу, психологічно підготуєш, розповіси про можливі «моменти», які можуть виникнути в ході процесу, то саме голодування протікає легко й гладко. Тим більше, що на 2-, 3-й день зникає почуття голоду, організм, як розумна істота, перебудовується на внутрішнє (ендогенне) харчування. Людина може 5, 10, 20, 30, 40 днів і більше нічого не їсти, при цьому пити тільки воду й не відчувати потреби в їжі. Кому скільки днів голодувати - залежить від багатьох причин. У кожному випадку індивідуально. У ході всього голодування дуже важлива психологічна допомога. Близькі часто своїми «благими» намірами можуть усе зіпсувати. У мене була одна пацієнтка з дуже серйозними хворобами. Голодування проводилося в домашніх умовах. Так чоловік майже щодня пропонував їй трохи поїсти, при цьому говорив, що нікому не скаже. Тому, готуючи пацієнтів до лікувального голодування, я завжди проводжу бесіди й з родичами, щоб не заважали. Пацієнтка, якій чоловік пропонував їжу, утрималася від спокуси поїсти. Проголодувала близько 20 днів. Позбулася від багатьох проблем і її не довелося оперувати, хоча до цього хірурги наполягали тільки на оперативному лікуванні.
Важливий етап у лікувальному голодуванні - вихід з голоду. Тут у перші дні застосовуються розведені, а потім цільні соки, відвар круп, потім протерті овочі або овочеві супи, але без солі й жиру. Хліби-сухарі після 3-х, 4-х днів, тому що в них є сіль і жир. Надалі все залежить від того, скільки й для чого людина голодувала. Ефект оздоровлення наступає відразу, але видно його добре приблизно через 2-3 місяці й пізніше. У перші дні після включення травлення багато хто відчуває слабкість, нездужання. Їм здається, що користі від голоду немає, але через час зауважують, що більшість проблем у тілі зникли. Бажано потім після цього ще навчитися правильно харчуватися - відчувати, що потрібно вашому тілу, те і їсти. Як і будь-який лікувальний захід, цей метод бажано проводити під наглядом фахівця.
На останньому занятті завжди багато питань, просять розповідати про різне, тому в книзі опишу тільки саме актуальне на мій погляд.    
Останнім  часом не рідкість, коли у людей з’являються борги. Проблеми виникають тоді, коли вчасно віддати їх не вдається. З’являються страхи, занепокоєння, непевність. Недарма у Біблії про борги пишеться як про гріхи й рекомендується від них позбуватися якнайшвидше. Наведу приклад зі свого життя.
У розпал «перебудови», коли була сильна інфляція, зарплату платили нерегулярно. У мене виникла необхідність у додаткових витратах. Зайняв навесні у одного знайомого  пристойну суму грошей з умовою розрахуватися до Нового року. Знав, як буду розраховуватися. Але отут, з незрозумілих причин, мої доходи стали різко скорочуватися. Я почав все частіше думати, що вчасно борг не віддам. Гарного мало, скажу вам. Залишилося 3 місяці, а де взяти і як повернути борг не знаю. Що таке зарплата лікаря у нас у країні ви знаєте. Прикидав різні варіанти, нічого не виходило. Зрештою сів і уявив, що буде, якщо борг не віддам? Ну, прийду я до того, хто займав мені гроші й скажу: «Зараз немає, і коли будуть, не знаю». Нехай робить, що хоче. Після цього інтуїтивно почав читати молитву «Отче наш». Там є такі слова: «І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим». Молитву читав щодня ранком і ввечері, частіше вголос. Я не знаю, як, ще раз повторю, я не знаю, як, але через 2 місяці я повністю розрахувався з боргом. Ситуація змінилася - тепер у мене стало багато боржників, але ніхто не поспішав віддавати. Я недавно побував у їх «шкірі», тому не нагадував, та й суми були невеликі. 
Пройшов час. Якось зустрівся я з тим товаришем, а тепер паном, що звільнився з місць позбавлення волі дуже хворим і обіцяв, що якщо я його врятую, то ніколи не буду мати потребу в грошах. Зараз він здоровий і багатий. Ні копійки мені він тоді не заплатив. Запитую його: «Слухай, ти начебто людина вже й не бідна, міг би й поділитися трохи грішми, адже обіцяв?» Він мені відповідає, що багато разів хотів дати мені гроші, але постійно щось заважало. Так він мені нічого й не заплатив, але я не вважаю його своїм боржником. Адже у своїх молитвах я просив у Бога простити мені мої борги, але при цьому завжди говорив, що прощаю всіх своїх боржників. Так і вийшло. Якщо я щодня сам говорив, що прощаю всіх своїх боржників, то яке право маю вимагати з них борги. Сам говорив. Дорогі друзі, завжди стежте за своїми словами. Якщо ви часто, та ще й щиро щось говорите, то це й відбувається у вашому житті. Тільки багато хто про це не знає і не помічає. 
Також я почав вивчати тему подяки серед людей. Двома словами це звучить так: «Якщо хочете комусь зробити добро, робіть, не сумнівайтеся. Але ніколи не чекайте подяки. Це завжди було, і залишається сьогодні рідкісною людською якістю». Особливо не чекайте подяки від своїх дітей, коли вони виростуть і стануть дорослими. Саме по собі велике Благо мати й виховувати дітей. Коли вони виростуть, у них буде своє життя й нам, дорослим, не треба їм заважати жити своїм життям. А якщо діти виявляться вдячними, то це не наша заслуга, а як і Віра - Дарунок Божий.
Продовжуємо заняття. Прошу всіх звернути увагу  на свої «хворі» місця, подумки послати туди тепло й любов. Після цього нагадую, що шлях до здоров’я починається з нормалізації взаємин з тими людьми, які знаходяться біля вас. Але починати завжди завжди потрібно переробляючи себе, свої думки. Ніколи не намагайтеся переробляти когось, тільки ворогів наживете. Велику допомогу у роботі над собою нам робить папір, коли ми записуємо те, що хочемо змінити у своєму житті. «Що записано пером, то не вирубаєш сокирою». Не треба забувати, що коли ми погано про когось думаємо або говоримо, завдаємо шкоди собі й цим людям.
Для досягнення результату потрібно вчитися «відчувати». Перш ніж поставити яку-небудь мету, добре подумайте, як ви будете себе відчувати, коли подія відбудеться у вашому житті. Відгук шукайте у тілі. Частіше уявляйте себе здоровими, подумки висвітлюйте свій образ сонцем, тоді здоров’я відновиться швидше. Не лінуйтеся робити зарядку, правильно харчуйтеся, поменше з ким-небудь лайтеся і з поганими думками не треба втручатися в життя своїх близьких. Дуже важливо своїм прикладом формувати світогляд здорового способу життя у дітей. Пояснювати їм прості істини. 
Питання: «Як поводитися, якщо діти-підлітки не слухаються?» Відповідаю: «А Ви слухали своїх батьків? Завжди треба пам’ятати, що діти, коли виростають, поводяться приблизно так само, як і ми поводилися у їхньому віці стосовно своїх батьків. Просто ми про це забули. Нам потрібно шукати «шляхи» до своїх дітей, а не їх під себе переробляти».
Наведу приклад. 
Дівчині 17 років, останніх 5 місяців у неї сильні висипання на шкірі, алергія. Переживає. Проведені численні дослідження, одержала й одержує різне лікування. Консультована фахівцями в області алергії, але хвороба залишається. «Сидить» на найсуворішій дієті. Консультована у Київських інститутах і клініках, були на прийомі у екстрасенсів, користі поки немає. Зустрілися із мною. Звичайно при батьках дорослі діти говорять не всю правду, тому матір я відправив погуляти. Запитую у дівчинки: «Коли з’явилася алергія?» «У листопаді», - відповідає вона. А зараз березень. «З ким-небудь лаялася в жовтні-листопаді, може на когось сильно образилася?» «Та й зараз, - говорить, - ображаюся. Адже він перестав до мене залицятися. Але що ображаюся на нього, нікому не говорю й вигляду не показую». Відповідаю їй, що весь твій зовнішній вигляд про це говорить. Алергія у тебе з’явилася через образу. Поки не вибачишся перед ним, можна подумки, ніхто тобі не допоможе. На очах алергія збільшується - це її гордість «працює». Заспокоюю її: «Хочеш бути здоровою?» Відповідає: «Хочу». 
Рекомендація лікаря-санолога:
«Подумки уяви цього хлопця й вибачся перед ним за свої образи на нього».  Вона закрила очі й швидко це зробила. Ще хвилин десять ми з нею поговорили про її плани по закінченню школи. За цей час висипання на обличчі стало значно меншим. Дав їй рекомендації зі здорового харчування. Їсти можна все, крім тих продуктів, де є барвники, консерванти, ароматизатори. Потім запросив матір і попросив їх сходити до будь-якої церкви й подякувати Богу за видужання. Дівчину попередив, щоб нікому про це не говорила. Через 2 дні алергія повністю зникла. У липні вона з радістю вступила до того університету, до якого хотіла, а про алергії забула.
Якби в цій родині знали, що за всі свої образи, сварки потрібно просити прощення, то про це знала б і їхня дочка. Хвороба просто не з’явилася б. 
Повинитися - Із провини вийти.
У цьому випадку причиною захворювання були її образи. Більш серйозні хвороби виникають через ревнощі, подружні зради, часті сварки у родині, невдоволення життям. 
Прошу ще раз усіх учасників семінару згадати свої сварки, образи й подумки покаятися й попросити прощення. «А якщо я права?» - запитує молода жінка. «Ну, і що?» - відповідаю їй. Образилися - просіть прощення. «Пом’ятаєте, коли я вам розповідав притчу про те, що буде через 30-40 тисяч років?» Хочете гарного собі, своїм дітям, онукам і тим, кого ще немає у вашому роді - учіться жити за правилами. Багато в чому від наших думок, слів і дій залежить життя наших майбутніх поколінь, а якщо чесно, то й минулих, але багато хто цього не розуміє. 
Питання: Ви обіцяли розповісти про омолодження організму. Невже це можливо?
Відповідаю: «Звичайно, можливо, особливо у наших пострадянських країнах, де середня тривалість життя близько 60 років». Коли я починав цю тему «розробляти», то не думав про «техніку безпеки». Але, побачивши, що омолодження, як і гарне здоров’я, до речі, можуть приносити багато шкоди, то цю тему даю дуже обережно. Під час наших занять базові принципи ви одержали. Це прагнення жити чесно. Очищення минулого через покаяння. Нормалізація стосунків із близькими людьми. Фізичні вправи й частіше згадувати гарні, приємні моменти з дитинства. Є люди, з якими я займаюся давно, вони у 60 років почувають себе як у 20. Повні духовних і фізичних сил. Ще кілька років назад вони були дуже хворими, зате зараз радіють життю. Всі ми постійно чомусь учимося, і знання засвоюються поступово. 
Наведу приклад. Кілька років тому до мене на прийом прийшли чоловік із дружиною. У чоловіка було дуже багато проблем зі здоров’ям. Молодий хлопець, трохи за 50 років, але вже не «вилазить» з лікарень. Підлікує одне, інша хвороба загострюється, потім третя й так останні 2-3 роки. Звертається до мене: «Усе є - діти, онуки, фірма, а здоров’я немає». Не знає вже, до кого йти за допомогою. Скрізь був.
У той час я ще тільки починав практикувати в санології, багато ще толком не знав. Розмовляємо,  я  їм пояснив, що здоров’я поліпшити можна, тільки для цього не обов’язково когось шукати, а потрібно починати самому потроху займатися. Розповідаю їм про фізичні вправи, правильне харчування, строки відновлення організму від тих або інших хвороб. У жарт говорю, що можна помолодшати. Запитую у дружини: «Ну, що робимо його молодшим?» Вона говорить: «Робіть, що хочете, тільки б живим залишився».  «А раптом «гуляти» почне?» «Яке там гуляти», - говорить вона. А він додає, що через хвороби вже кілька років взагалі не «живуть» із дружиною. Та й у неї є проблеми. Почали ми з ним «працювати». Зустрічалися, розмовляли. Я давав знання, а він їх застосовував. Хвороби поступово почали «йти». Вага знизилася, тиск нормалізувався, простатит не турбує, голова не болить, серце перестав «чути»  і т.д.
 Через 2-3 місяці приїжджає з водієм (дружину вже не брав із собою), розповідає мені про свої успіхи. А потім просить дозволу зустрітися зі своєю давньою подругою, з якою він потай від дружини зустрічався багато років. Я йому дозволяю, але прошу принести довідку від дружини, що вона теж дозволяє. До цього часу я вже розумів,  що подружні зради несуть у собі дуже багато поганого. Причини більшості хвороб у цієї людини були саме й пов’язані з подружньою невірністю.
Тому тему омолодження можна давати тим, хто знає, що зі здоров’ям робити, і веде чесний спосіб життя. «Блуд» завжди залишається «блудом». У цієї людини вистачило розуму покаятися й далі щасливо жити зі своєю дружиною. Вона, до речі, теж почала займатися собою, помолоділа й покращала. 
Дуже часто здоров’я починає погіршуватися там, де порушуються моральні принципи. У світі, у якому ми живемо, завжди багато спокус. Багато хто з них діють як міни уповільненої дії. Про це потрібно знати і не забувати «очищати» себе через сповідь, покаяння, усвідомлення. Ніхто краще нас самих не знає наших «гріхів».
Ще раз нагадаю, що я не якийсь ідеаліст, мораліст або проповідник, а звичайний лікар-санолог. Профілактика завжди важливіша, ніж лікування. Знати причину захворювання іноді важливіше, ніж саме лікування. Забрав причину - і лікувати не треба. 
Дякую всім учасникам цих семінарських занять. Говоримо гарні слова - я їм, вони мені. Багато хто залишає свої відгуки. Фотографуємося на пам’ять. У гарному настрої розходимося.

З анкет, залишених учасниками даного семінару, виявлено наступне:

1. Поліпшення психоемоційного тла, зменшення або повне зникнення у своєму житті страхів, тривог, занепокоєнь відзначили 47 чоловік.
2. Позитивні зміни в сімейних відносинах, на роботі, у суспільстві помітив  41 чоловік.
3. Виражені значні зміни з боку наступних органів і систем:
а) поліпшення зору - 31 чоловік;
б) зменшення або повне зникнення болів у суглобах і хребті - 8;
в) поліпшення роботи серця й нормалізація артеріального тиску - 5 чоловік;
г) захворювання травної системи - 5;
д) молочної залози - 3;
е) щитовидної залози - 2.
4. Нормалізувався: 
а) сон - 7 чоловік;
б) робота кишечнику - 4.
5. Вага знизилася - 12 чоловік,
    збільшилася - 2.
6. «Прийшли гроші» - 11 чоловік.
7. Інші поліпшення у здоров’ї та житті - 17 чоловік.
8. Відчули себе молодшими - 42 чоловіка.

Самим головним є те, що отримані знання й практичні навички учасники занять принесуть у свою родину. І це тільки початок. Той, хто буде над собою працювати, завжди доможеться гарного результату.


Як я до цього прийшов

Головних питань, які я зараз вивчаю на практиці, два:
1. Продовження життя.
2. Омолодження організму.
Як показують результати, це можливо. До цього протягом 12 років основним моїм напрямком у роботі було відновлення здоров’я людини, виявляється, це теж у більшості випадків можливо. Паралельно проводжу освітньо-оздоровчу роботу серед різних верств населення, переважно серед молоді, їм ці знання потрібніші.
У цій книзі дана лише маленька частина тих результатів, а, тим більше, теоретичних і практичних знань, які на сьогоднішній день я маю.
Всьому цьому передувала двадцятилітня робота завідувачем невідкладним відділенням, де часто рішення для порятунку життя людини потрібно  приймати за лічені хвилини або секунди.
Велику допомогу мені робить досвід служби в Радянській Армії, на Далекому Сході, капітаном медичної служби. Там було все - терапія, хірургія, гінекологія, педіатрія. Чого тільки не було у віддаленому гарнізоні або на бойових навчаннях де-небудь у тайзі. Мій шеф по кандидатській дисертації «Використання комбінованого низько-енергетичного лазерного випромінювання у комплексному лікуванні гострої бронхолегеневої патології» професор Бережной В.В. учив мене завжди звертати увагу на те, що невідомо, на те, що не виходить. Він був одним із перших моїх наставників, і я йому дуже вдячний.
За 5 років роботи над кандидатською дисертацією досить добре вивчив імунологію й імунохімію, білковий, жировий, вуглеводний, мінеральний обміни речовин в організмі людини й багато іншого.
Я народився і виріс у місті Сніжне Донецької області. Закінчив Донецький медичний інститут. У дитинстві нас, хлопчиськ, дивував великий кошлатий дядько, що ходив босоніж узимку й улітку. Як зараз, пам’ятаю його добрі очі. Ми намагалися його дражнити, а у відповідь завжди одержували посмішку й ласкавий, наповнений любов’ю, погляд. Дорослі завжди нас обсмикували й з повагою говорили, що це вчитель Іванов. Велику роль у формуванні мого світогляду зіграв і М.М.Амосов, з яким у мене було кілька дивних прогулянок у Ботанічному саду Києва.
До віри у Бога я ставився як більшість молоді у Радянському Союзі, до церкви ніколи не ходив. Батьки з «простих»: тато був шахтарем, мама домогосподарка, до церкви ходили рідко, на свята. Бабусі й дідусі були кулаками, репресовані, двоє з них розстріляні. Прадіди й прабаби були небідними, всі були віруючими. Точно знаю, що у п’ятьох поколіннях мої предки вірили в Бога. За що я їм усім вдячний. До мене розуміння простих істин прийшло після 45 років.
Ті, хто вміє читати, зрозуміють, для чого я написав цей абзац. У ньому ключ для щастя ваших нащадків.
Мало хто замислюється, а ще менша кількість людей щось конкретне робить для блага своїх нащадків. Я маю на увазі далеко не матеріальні накопичення. Як практикуючий лікар скажу, що більшу частину спадкоємних захворювань можна запобігти, знаючи, звідки беруться причини.
Працюючи над дисертацією, мені часто доводилося бувати у бібліотеці, зустрічатися з новими людьми, читати нові книги. А саме головне, під рукою завжди були пацієнти, які хотіли бути здоровими. У лікарні я призначав ліки, ставив крапельниці, загалом, робив усе, що роблять і зараз. А до й після роботи, у вихідні дні займався тим, що практичній медицині й не снилося, як, втім, і мені самому. Першою пацієнткою, що вселила в мене віру, була вічно хвора теща. В 45 років її прооперували з приводу серйозної онкопатології - опромінення, хіміотерапія, «вічна» інвалідність. Напевно, мало у медицині діагнозів, яких у неї не було. На ній я багато чому навчився. Зараз їй за 80 років, останні років 10 почуває себе непогано, хоча іноді підвищується тиск, та й то через те, що любить добре поїсти. Потім тесть, колись у нього були проблеми із серцем, зараз йому під 90 років і нічого, серце нормальне. Потім пішли друзі, знайомі. Своїм девізом у медицині я завжди ставив: «Не шкодь». Всі люди до мене приходили добровільно й самі погоджувалися проходити ті або інші методики. Іноді результати мене вражали, до чого все може бути легко й просто. Працюючи у лікарні, 12 років читав лекції у медичному коледжі, керував лікарями-інтернами. Коли був накопичений достатній досвід, поїхав у Київ на курси по санології в Академію післядипломної підготовки лікарів, де й одержав базову освіту лікаря-санолога, за що безмірно вдячний всім співробітникам кафедри й особливо завідувачеві професорові Апанасенко Г.Л.
 Потім написав заяву головному лікареві про звільнення з роботи. Він намагався вмовити мене залишитися на роботі, що, мовляв, я гарний лікар, керівник, маю вищу категорію, маю авторитет і т.д. Я чемно сказав йому «спасибі» за гарну думку про мене. Але гарних лікарів у лікарні багато, а санологів у місті майже немає. На цьому ми розсталися.
Протягом 5-ти років займався приватною практикою, допомагаючи людям худнути й поправлятися, позбуватися від захворювань, змінювати на  краще стосунки у родині, домагатися успіхів в особистому житті, соціальному й матеріальному плані. Паралельно їздив і вчився на різних семінарах у Росії, зустрічався з фахівцями з питань здоров’я Австралії, Канади, США. Вивчав і застосовував на практиці досвід фахівців з Японії, Німеччини, Швейцарії. Підсумком стало створення громадської організації, основна мета якої - сприяння формуванню здорового способу життя й поліпшення здоров’я людей.
О. Лебедєв



