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Зміст

Чому в Україні й Росії люди старіють рано,  
і як цього уникати?

Як поліпшити здоров’я пенсіонерам України й Росії

Резерви здоров’я	

Сімейні розлучення, здоров’я й проблеми	

Уявна старість і трохи про шахтарів

Позбавлення від паління, алкоголізму. Будова людини. Допомога всиновленим дітям

Сварки в родині, хвороби й злі духи	

Хвороба - Погане Життя, 
як  її позбутися	

Гріхи, хвороби й нечесне багатство

Для чого вам жити?
Чому в Україні й Росії люди
старіють рано, і як цього уникати

Чоловікові сорок дев’ять років, але виглядає на всі шістдесят. Має гіпертонію, болі в серці, безсоння, простатит, знижений зір. У голові повно різних страхів, тривог, образ, проблем. Останнім часом зловживає алкоголем, багато курить. Прийшов на консультацію, просить допомогти йому вибратися з «життєвого болота».
Розповідає, що разом із хворобами почалися сварки в родині. Порушилися, і це м’яко сказано, взаємини з партнерами по бізнесу, владою, силовими структурами. Здається, що всі «ополчилися» проти нього. Здоров’я здає, сильно посивів і як бути далі не знає, закінчив він.
У процесі подальшої бесіди з’ясувалося, що його сьогоднішні проблеми й хвороби викликані звичайною людською гордістю, жадібністю, нечесністю й блудом. Таке можливо тільки у нас, це наш менталітет, наш спосіб життя. Ну, не вчили нас, що будь-яка нечесність і невдоволення - це причини, які погіршують здоров’я, знижують якість і тривалість життя.
Задавши ще кілька додаткових питань сьогоднішньому пацієнтові, я довідався, що в його у родині дідусі й бабусі були віруючими у Бога людьми.
Його хвороби й проблеми розвивалися так. Кілька років тому він разом зі своїми друзями зайнявся бізнесом. Поступово грошей ставало більше, він почав ходити у дорогі ресторани, завів собі коханок. Зрозумів, що деяким своїм партнерам, з якими починав бізнес, можна нічого не давати. Перестав з ними спілкуватися. Ті намагалися різними способами забрати у нього свої гроші, але у них нічого не вийшло.
Робітникам на своїх підприємствах він обіцяв платити високу заробітну плату, але платив низьку, так ще й затримував її. Навчився добре брехати. Перед черговими виборами обмовляв владу, потім щось не поділив із «силовиками». Вони завели на нього справу. Дружина почала підозрювати його у зв’язках «на стороні». Поступово у його житті ставало усе більше негативу. Кожен день приносив щось погане, думки були зайняті рішенням проблем. Все це й послужило основою для розвитку хвороб і передчасного старіння. Давно відомо, що наші думки - магніт. Чим більше людина думає про погане, нечесно поводиться стосовно інших, тим більше вона виділяє негативної енергії. Її біополе поступово руйнується, вона починає хворіти, передчасно старіти й «притягувати» у своє життя нові проблеми. До того ж ще зловживання алкоголем і нікотином змінюють мислення людини, спотворюють сприйняття життя й сприяють утворенню хвороб і проблем.
Ніде у світі, крім України й Росії, так багато не курять і не п’ють алкоголю. Ніде у світі люди  так погано не ставляться один до одного, як у наших країнах. Все це тому, що ніде у світі так сильно не знищувалися Духовні цінності як у наших країнах, починаючи з революції 1917 року. Нам силою нав’язували неправильні погляди на життя, а тих, хто намагався думати або жити інакше, просто знищували.
Але не буває худа без добра. Знаючи механізм розвитку хвороб і проблем, у багатьох випадках можна допомогти. Якщо ця людина знайшла в собі сили прийти на прийом і не посоромитися розповісти (висповідатися, озвучити, вивести із себе й т.д.) про проблеми й хвороби, значить усе ще можна виправити. Головне, що в його  родині були віруючі в Бога люди й він про це знає.
У процесі першої консультації, на тлі його хвороб і проблем, ми запланували поліпшення у всіх сферах його життя: здоров’я, взаємини в родині, з партнерами, робітниками, владою, «силовиками», у бізнесі. 
Є маленька таємниця. Якщо людина в період кризи, хвороб або невдач у своєму житті планує успіх, то через деякий час проблеми закінчуються, починається стабілізація, потім приходить успіх.
Більшість людей не знає цієї таємниці. Тому коли їхнє життя погіршується з якихось причин, вони починають ображатися, висловлювати своє невдоволення. Тим самим роблять своє здоров’я й життя тільки гіршими. Не можна ображатися на Життя. Не треба сподіватися, що хтось буде допомагати, завжди треба починати діяти самому.
Основа будь-якого успіху - Смиренність, але не всім вдається упокоритися, сил і знань не вистачає.
Після смиренності йде покаяння. От чому я загострюю увагу на тому,  чи є в роду людини предки, що вірують у Бога? Їхня віра дає силу людині, що потрапила в біду. Вони «допомагають» їй. 
Взагалі кожній людині бажано знати про життя своїх предків, свого роду. Тоді багатьох проблем і хвороб можна було б уникнути.
Мої консультації - це звичайний діалог між двома людьми. Один розповідає про свої хвороби й проблеми, інший намагається знайти їхні причини й дати правильні поради для їхнього усунення. У процесі декількох зустрічей-консультацій ми стаємо «командою однодумців». Попереду стає ясна мета, а це половина рішення проблеми. Більшість людей не знає точно, чого вона хоче від життя. Знають загалом - бути здоровими, мати гроші й т.д.. Але потрібно знати конкретно.
Наприкінці першої консультації я рекомендував цьому молодому хлопцю переглянути своє життя. Знайти ті моменти, у яких він учинив нечесно, зробив щось погане, й подумки попросити прощення у тих людей, яких образив. Якщо ж він сам на когось ображався, то подумки попросити прощення у тих людей, на яких ображався. За свою образу попросити. Потім я рекомендував йому подумки побажати всім своїм недоброзичливцям  того, чого собі бажає, і сходити до церкви висповідатися й покаятися за свої гріхи. Після цього прийти на другу зустріч.
Шановні читачі, я розумію, що пишу про чисто духовні й моральні аспекти. Але інакше не можна, адже на них засноване здоров’я, радість, щастя, любов. Саме духовність і є тою підставою для моралі, тим наріжним каменем, що відкинули «будівельники» у 1917 році. 
Пацієнтові, про якого йде мова, доводилося несолодко. Він подумки переглянув своє життя, попросив прощення в усіх, кого скривдив і на кого ображався. Побажав всім своїм недоброзичливцям того, чого собі бажає. Сходив до церкви, висповідався й покаявся за свої гріхи. Молився й просив допомоги у Бога. Але життя стало покращуватися не відразу. Його продовжували «діставати» конкуренти й колишні партнери. Були моменти, коли  за ним полювали в прямому значенні цього слова. Життя висіло на волоску, він змушений був ховатися. Довго не розумів моїх порад, чому ж він повинен просити прощення у своїх ворогів, та ще думати про них добре, а головне - молитися за них.
Місяці три я з ним «працював», іноді зустрічі проходили в режимі великої таємності в іншому місті або країні. Це була вже інша людина. Якщо раніше на агресивні дії у свій бік він, не замислюючись, відповів би тим самим, то зараз намагався не відповідати на підступи своїх ворогів. Молився за них. Намагався думати й говорити про них добре, принаймні в моїй присутності.
Одного разу, коли наступив дуже серйозний момент у його житті, я вирішив допомогти йому, застосувавши старий, але дуже діючий метод «лікування». Взяв у пацієнта  триста гривень, розміняв їх на дрібні купюри й у неділю пішов на ранкову службу до церкви. Перед храмом сиділи злиденні. Кожному з них я непомітно поклав по 5-10 гривень. Трохи осторонь сиділа злиденна жінка із трьома дітьми. Я дав їй 50 гривень. У той момент, коли я давав їй гроші, вона дуже ясним і приємним голосом запитала у мене - за кого молитися? Я назвав їй ім’я пацієнта. Вона спокійно мені відповіла: «Не хвилюйтеся, у нього все буде добре».
Потім я зайшов до церкви, помолився за свого пацієнта, поклав трохи грошей у ящик для пожертвувань. Коли вийшов із церкви й пішов до автобусної зупинки, зустрів трьох дітей, тої жебрачки, якій давав 50 гривень. Поруч був продуктовий магазин. Я запропонував хлопцям купити їм поїсти, зайшли в магазин. Діти вибрали цукерки, печиво, сік, солодощі, булочки, я ще додав кожному по кільцю ковбаси, сиру, хліба й мінеральної води. Розрахувався грішми, що залишилися від трьохсот гривень, залишилося навіть мені на проїзд. 
Наступного дня, ранком, на черговій консультації, пацієнт, про якого йде мова, радісно повідомив, що в його житті почалися покращення. Учора ввечері йому зателефонували й сказали, що один з головних його ворогів згодний на переговори. 
Поступово молитви, покаяння робили свою справу. У нього покращилися взаємини в родині, примирився з партнерами й конкурентами. Улагодив відносини з «силовиками», владою.
Паралельно я навчив його деяким психофізичним і дихальним вправам. Він почав займатися собою й таємно робити добрі справи іншим. Здоров’я, природно, стало поліпшуватися. Помітно помолодів, сивина майже зникла, зникла гіпертонія, болі в серці, безсоння, простатит. У голові немає страхів, тривог, образ і проблем. Відмовився від всіх своїх коханок і любить тільки свою дружину. У родині панує радість і любов.
Зараз цьому чоловікові за 60 років, він здоровий, почувається молодим, виглядає набагато молодшим за свій вік. Має бізнес, намагається жити чесно, а якщо десь і згрішить, то кається й просить прощення у Бога. Займається собою, робить зарядку, ходить пішки, відвідує церкву й дякує Богу, що допоміг йому вибратися з «життєвого болота».
Зі свого досвіду, а також із багатьох інших джерел, мені відомо, що певними факторами здоров’я, якості й тривалості життя є вміння людини радуватися життю, бути задоволеним і жити чесно. Всі ці якості можуть «вирости» тільки на духовній основі. Всі ці якості є у дітей. Без духовної основи дорослим у матеріальному світі їх досягти неможливо.
Зараз Україна й Росія переживають не кращі часи, але й не найгірші. У нашій історії було різне, а попереду - покращення життя. Люди ж у нас прекрасні й щиро хочуть радіти життю, тільки забули, як вони це вміли робити в дитинстві. 
У цьому розділі я описав як метод лікування «Молитву злиденних». 
Здавна у наших предків вважалося доброю справою допомагати жебракам, і вони помітили, що тим, хто допомагає іншим, часто щастить. Тільки допомагати потрібно без вигоди, таємно. Серед жебраків бувають люди, що володіють даром «Сильної молитви», здатної зцілити або допомогти в чомусь людині. У своїй практиці, саме в медичній практиці, я застосовував цей метод кілька разів і завжди відзначав гарний результат. Але діє він тоді, коли  людина починає сама щось для себе робити й змінює погляди на життя. Потрібно ще пам’ятати, що добрі справи теж мають прекрасний лікувальний ефект. Особливо при депресіях і зневірі. Але про це як-небудь іншим разом.
Я знаю чимало випадків, коли люди, що змінили свій спосіб мислення й життя, поліпшували здоров’я, вирішували численні проблеми. Так само відбувається і з процесами старіння організму. Їх можна загальмувати, у ряді випадків можливо й омолодження, але тільки на духовній основі й при зміні деяких своїх поглядів і дій. 
У колишній країні у більшості людей було відбите бажання самостійно мислити, а тим більше діяти. Нав’язували «штампи» мислення, а будь-яка нова думка або дія, не санкціонована «зверху» - припинялася. Ми зараз поки вчимося самостійно мислити, тим більше діяти. Процес цей нелегкий, про що говорить здоров’я, якість і тривалість життя більшості людей наших країн. Але інакше не можна, так що будемо вчитися далі.
Нещодавно я консультував сімейну пару. Вони прожили разом 50 років. Виростили дітей, мають онуків. Одержують гарну, як на теперішній час, пенсію. Живуть удвох, моляться Богу, ходять до церкви, по можливості роблять добрі справи й не ображаються на життя. Йому 75 років, часто бувають болі у серці, кілограмів п’ятнадцять зайвої ваги, глаукома, є проблеми в роботі травного тракту й сечостатевої системи. Часто лікувався в лікарні, у процесі життя кілька разів оперували із приводу грижі й онкопатології. Одержував радіаційне й хімічне лікування. Зараз теж п’є багато різних ліків, призначених лікарем. 
Їй 73 року. Кілька років тому був інсульт, у результаті параліч правої руки й ноги. Лікарі навіть говорили, що вона ніколи не буде ходити. Були у неї ще проблеми зі здоров’ям. І він і вона вважали себе вже старими й про можливе поліпшення свого здоров’я навіть не підозрювали. Мене вони знайшли після того, як прочитали одну з книг. 
Чоловік вирішив порадитися із приводу хвороби дружини. Поступово я почав працювати з цією сімейною парою. Зустрічалися ми у їхньому будинку. Кожна зустріч-заняття тривало близько двох годин. Я розповідав їм про можливості людського організму, про те, що вони можуть поліпшити своє здоров’я. Для цього потрібно поставити попереду гарні цілі й перестати вважати себе старими.
Хоча вони глибоко віруючі в Бога люди, але деякі свої переконання їм довелося переосмислити. Наприклад, він іноді ображався на тих або інших людей, засуджував їхні дії, часто був незадоволений. З посиланням на Біблію, я їм пояснив, що є один Суддя - Господь. Він творить правду й суд всім скривдженим. Всім скривдженим, а не тільки комусь окремо. Нам не дано право засуджувати інших людей. Ми можемо висловлювати свою думку, але не засуджувати. Нам би зі своїми думками та діями розібратися, а не інших засуджувати. 
У процесі наших зустрічей-консультацій вони переглядали своє минуле, знайшли там чимало моментів, за які попросили у Бога прощення. Подумки вибачилися перед тими людьми, на кого ображалися, кого засуджували, ким були незадоволені.
Не поспішаючи, поставили попереду гарні, чисті цілі, які спочатку здавалися нездійсненними. Багато з людей не знають своїх можливостей, але я вже звик на семінарах, консультаціях, зустрічах переконувати людей ставити попереду у своєму житті чесні, гарні цілі, не обмежувати себе сьогоднішніми можливостями. Ніхто з нас не знає, що буде завтра, але думати добре про своє майбутнє нам ніхто не забороняє. А якщо ще все це «підкріпити» молитвами та фізичними вправами, результат буде завжди. 
Мої нові пацієнти у свої сімдесят з «хвостиком» років, почали робити фізичні вправи. Займалися по можливості без напруги із хребтом і суглобами. У нього виходило спочатку не дуже добре. Був неповороткий, усе давалося важко, особливо важко йому було полежати на спині на підлозі. Але це тільки спочатку було важко. Тижня за два почались перші гарні результати. Я додав їм ще вправи з очами й деякі психофізичні вправи для сечостатевої системи. Вона займалася сидячи на ліжку, потім через деякий час - стоячи. Працювала з тими частинами тіла, з якими могла. По будинку пересувалася за допомогою спеціальної «рамки», але через деякий час відмовилася від неї. Спочатку ходила дуже повільно, але поступово виходило швидше. Проконсультувавшись додатково з лікарем лікувальної фізкультури, вона почала два рази на тиждень відвідувати зал лікувальної фізкультури. Там вона займалася на спеціальних тренажерах по одній годині. На заняття її возив у своєму автомобілі чоловік. 
Поступово у нього й у неї почало поліпшуватися здоров’я. Я продовжував з ними працювати. Читав лекції про харчування, про те, що з їхніми хворобами потрібно відмовитися від м’ясних і молочних продуктів, що вони не поспішаючи й зробили. Більшість людей завжди вірять фактам. Так і ці мої пацієнти вірили мені, тому що пішли результати - факти. 
У нього почала знижуватися вага, поступово зникла аритмія, перестав почувати болі в серці, зір  настільки покращився, що він знайшов свої перші окуляри, які одягнув у сорок років. Щоранку почав ходити пішки. Починав з 500 метрів, зараз легко без задишки, іноді вистрибом, проходить 5 км. Окуляри майже не одягає. Намагається робити легкі пробіжки, хоча останній раз бігав ще у школі.
Всім своїм пацієнтам я рекомендую не поспішати збільшувати фізичні навантаження. Потрібен час, щоб тіло та й свідомість звикли до нового або вірніше вернулися до вже забутого почуття радості  й здоров’я.
У процесі наших занять-консультацій я навчив їх також деяким дихальним і психофізичним вправам. Навчив смиренності й терпінню при роботі із собою. Вони перестали називати й уважати себе старими, поступово ставали такими, якими хотіли.
На кожній нашій зустрічі я давав їм завдання протягом 1-2-х хвилин згадувати гарні, приємні, веселі моменти з дитинства. Хоча їхнє дитинство потрапило на період голодомору, потім війни, але однаково у своєму дитинстві кожний з них знайшов багато легкого, радісного й безтурботного. Коли вона навчилася згадувати гарні моменти з дитинства, пов’язані з водою, у неї пройшло безсоння.
Через деякий час вони навчилися згадувати на кожній зустрічі гарні, чисті, веселі, приємні моменти з юності, потім сімейного життя.
Фахівці в області здоров’я розуміють про що я пишу - вони насичували себе сьогоднішніх енергією дитинства, енергією юності й молодості. Наші заняття майже завжди проходили весело. Справа була на початку весни й займалися ми майже до літа. Іноді бували деякі проблеми, але вони швидко проходили. Здоров’я моїх пацієнтів неухильно поліпшувалося, особливо у неї. Схудла, на щоках з’явився рум’янець, стала як дівчинка. Удома ходить без палички, сама готує, пере пральною  машиною, доглядає за квітами, які недавно посадила.
Наприкінці листопада ця сімейна пара поїхала у круїз на теплоході святкувати п’ятдесятиліття свого подружнього життя. Приїхавши, він мені подзвонив, подякував і сказав: «Це фантастика. Ми знову провели медовий місяць». Для нього фантастика, а для мене звичайний результат. Коли люди починають собою займатися, правильно ставитися до життя, їхнє здоров’я поліпшується.
Попереду у цієї пари ще багато чудових планів.

Як поліпшити здоров’я пенсіонерам
України й Росії

У шахті він пропрацював 27 років простим робітником. Вийшов на пенсію в 50 років і зрадів. Можна жити-не тужити, гроші додому приносять, а працювати не треба. Приблизно через рік ситого й ледачого життя почало поболювати серце й суглоби. Прийшов у поліклініку до лікарів. Там його швидко обстежили, поставили серйозний діагноз і поклали на лікування в лікарню. Лікували добре й довго. Робили багато уколів, пив різні ліки, але здоров’я не поліпшувалося. Набрав зайвих 7 кг ваги й ходив уже з паличкою.
При виписці з лікарні лікарі його «обрадували» сказавши, що така хвороба, як у нього, не лікується, а заліковується. Тому треба постійно пити таблетки й перебувати на спеціальному обліку в поліклініці. Причиною хвороби вони вважали те, що він довго працював під землею у воді в тяжких умовах.
У той час витрати на медикаменти й лікування не дуже «били по кишені». Ліки він пив, обстеження й різні консультації проходив, а користі не було. Здоров’я не поліпшувалося, а поступово погіршувалося. Все, думав він, напевно, це вже старість і підходить кінець.
Промучившись так близько трьох років, він випадково зустрівся з одним старим знайомим. І у розмові той йому порадив кинути пити всі ліки, у лікарню не ходити, знайти яку-небудь легку роботу на свіжому повітрі. Ще він йому порадив сходити до церкви, покаятися за свої гріхи, помолитися, попросити допомоги у видужанні у Бога, а також відмовитися від всіх м’ясних продуктів. 
Недовго думаючи, наш герой поїхав у рідне село. Знайшов там роботу сторожем на колгоспному полі. Справа була влітку й працював він до кінця осені, до перших заморозків. Їжу сторожі готували собі самі й жили у курені поруч із колгоспними полями. За все літо тільки один раз з’їздив додому, взяти теплі речі. Додому повернувся у листопаді місяці худим, засмаглим, із грішми й здоровим. 
Відразу влаштувався працювати кочегаром. Офіційно значилася на роботі його дружина, а працював він. Так вони зробили тому, що лікарі не дозволяли йому працювати за станом здоров’я й не давали медичну довідку, яка потрібна при прийнятті на роботу. До кінця весни він кочегарив. Робота кочегара важка. За зміну потрібно кинути в котел кілька тонн вугілля, а перед здачею зміни котел потрібно було ще почистити. Газу тоді в котельнях ще не було.
Улітку він знову влаштувався сторожем у колгосп. Там же, у рідному селі, почав ходити до церкви, каятися за свої гріхи, молитися Богу, давати милостині. Харчувався скромно. М’ясні продукти взагалі не вживав, сало їв тільки в холодну пору року. Переважно в його раціон входили хліб, зернові, овочі, фрукти, рослинне масло, зрідка молочні продукти.
Ніколи не курив і помірковано (а іноді й непомірковано) уживав спиртне. Але коли занедужав, то від спиртного відмовився. 
Про те, що він хворів, згадував, коли восени знову влаштовувався на роботу в кочегарню. Потрібна була медична довідка. Пішов у поліклініку, але дільничний лікар довідку не дав, а насварив за те, що не проходить вчасно обстеження й не п’є ліки. Дуже важко йому було доводити, що видужав, що здоровий. Лікарі не вірили й довідку не давали. Дійшов до головного лікаря, здав, і не один раз, всі аналізи, пройшов рентген. Їздив на консультацію до лікарів-фахівців в обласний центр. Загалом, у кочегарні він як і раніше працював замість дружини. Тільки навесні йому вдалося довести, що він здоровий. Довідку нарешті дали. Лікарі зібрали консиліум і вирішили, що перший раз вони з діагнозом помилилися. У них навіть думки не виникло, що така хвороба могла зникнути. 
Цю історію мені розповів сам герой розповіді, показавши виписки з історії хвороби, консультативні висновки, медичну довідку й трудову книжку. Він відвідував мої семінари, коли йому було 79 років. Усього він прожив 87 років, з них 27 років працював під землею, так ще й після цього, не враховуючи трьох років хвороби, майже 30 років працював сторожем і кочегаром. Працював не тому, що гроші були потрібні, хоча й це важливо, а тому, що знаходив радість від спілкування з людьми й здоров’я.
Так, лікарі були праві, хвороба, якою він хворів, сьогоднішньою медициною не виліковується. Але відомо немало випадків самих важких захворювань, які «ідуть» від хворих, коли ті починають собою займатися, змінюють спосіб життя й моляться Богу.
Не секрет, що після виходу на пенсію, у 55-60 років у переважної більшості людей є реальна можливість повноцінно прожити ще 20-30, а то й більше років. На жаль, мій особистий досвід і статистика показує, що про це знають небагато наших співвітчизників.
Займаючись питаннями здоров’я, я давно помітив, що часто мої пацієнти у 50-60 років вважають себе старими. Але це у нас. Одного разу я провів заняття з жителями США й був приємно здивований. Серед моїх пацієнтів там були люди переважно старші за 75-80 років. Ніхто з них не вважав себе старим, хоча мали проблеми зі здоров’ям. Одна відома американська письменниця українського походження, прочитавши деякі з моїх перших книг про здоров’я, відзначила, що вони написані для молодих людей. Зараз я з нею згодний. Але раніше я вважав, що пенсіонери у нас це люди, так би мовити, старшого віку. 
Вивчаючи питання здоров’я, побувавши в США й деяких інших країнах, я переконався, що є багато держав, де на тих, хто молодший за 80 років, дивляться як на хлопчиськ і дівчисьок, яким ще доступні багато насолод життя. 
До речі, за рубежем серед моїх пацієнтів переважно бувають українці й росіяни, які з різних причин виїхали туди зі своїх країн. Отож, потрапляючи в інші культури й суспільні устрої, наші там швидко адаптуються й беруть для себе все найкраще. Середня тривалість життя українців і росіян, наприклад, у США близько 85 років, причому непоганого життя.
Повертаємося до нас додому. Один раз я проводив семінари в одному районному центрі. Ходили на них люди різного віку, було чимало й пенсіонерів. Заняття проходили добре, у багатьох у процесі занять пішли поліпшення й зміни у здоров’ї та житті. На останньому семінарі я пояснив, що це тільки початок позитивних змін. 
На ці заняття разом з усіма ходили три, на вид літні, похмурі, товсті, незадоволені жінки. Вони завжди сідали трохи осторонь  від інших. Як пізніше з’ясувалося, вони жили на одній вулиці. Закінчуючи семінари, я коротко повторював основні моменти, що ведуть до поліпшення життя й здоров’я. А саме - попереду завжди потрібно мати якусь мету, побачити її думкою. При її досягненні повинна бути чиста радість, там повинно бути добре. Обов’язково переглядати своє життя й покаятися за гріхи, помилки, образи й невдоволення. Ранком робити зарядку, а тим, хто хоче й у кого є час, щоранку ходити пішки близько години і за пару місяців ви себе не впізнаєте.
Приблизно місяці за три ми з товаришем проїжджали на машині через цей районний центр. Попереду по тротуару йшли три молоді жінки - стрункі, веселі, гарні. Ми мимоволі замилувалися ними. 
Проїхавши трохи вперед, зупинилися біля магазину. Зробивши покупки, на виході з магазину зіштовхнулися віч-на-віч із цими жінками. Посторонилися, пропускаючи їх, але вони не стали заходити, весело дивляться на нас, посміхаються. Бачу, що десь зустрічав їх, але де - не пам’ятаю. Звичайно пам’ять у мене гарна, де був, що робив і говорив пам’ятаю майже завжди. Поки я намагався згадати, де з ними зустрічався, одна з них, весело посміхнувшись, привіталася й запитала: «Що, не упізнаєте нас? Згадайте семінари у нашому місті, ми сиділи завжди осторонь. Ви рекомендували ходити пішки щоранку близько години, от ми й ходимо».
Звичайно, я швидко все згадав, але ж тоді вони були зовсім інші - товсті, похмурі, незадоволені, тому я їх і не упізнав. 
Ми вийшли на вулицю. Вони навперебій розповідали, які у кожної з них відбулися зміни. Всі вони на пенсії, кожній близько 60-ти років (хоча на вигляд набагато молодші), здорові, почувають себе молодими. В усіх покращилися взаємини із близькими, удома навіть чоловіки почали собою займатися. Хороше заразливе.
Спочатку близькі, сусіди, знайомі дивилися на них як на ненормальних: «Дивися, мовляв, щоранку гуляють і нічого не роблять», - шепотілися деякі за спинами. Але згодом, коли вони почали молодіти та гарнішати, усе більше людей у них цікавилося, як і з чого потрібно починати собою займатися. Вони з кожним готові ділитися своїм досвідом. Починати радять із духовного очищення, а потім все інше. 
Наговорившись із ними, ми попрощалися й виїхали. Мій товариш сказав: «Не виглядають вони на свої 60 років, якісь молоді всі». «Так воно і є», - відповів я йому. 60 років у багатьох країнах вважається молодим віком, росіяни й українці не виключення.
Якось у США, на одному з обідів в українському духовно-культурному центрі, мій американський знайомий попросив, щоб я визначив вік сидячої напроти жінки. Вона щось весело розповідала сусідці. На мій погляд, їй було років 35-40. Ну, якщо сильно причепитися, можна припустити, що їй 50 років. У цей час вона встала й побігла взяти відсутні на столі прилади. Дивна фігура, швидкість, дзвінкий голос, навіть шкіра на руках і обличчі - усе говорило про її, принаймні, не старість. Виявляється, що це старша сестра чоловіка, що задав мені питання. Йому 79 років, а їй 87 років. Обоє вони родом з України, хоча вже близько 70 років живуть у США.
Вивчаючи питання здоров’я й довголіття, я зустрічався з багатьма людьми старшого віку, що живуть в Україні, Росії, США й інших країнах. На моє питання, чому вони так довго живуть, у порівнянні з іншими, більшість із них відповіли, що не знають, все залежить від Бога. Всі вони віруючі в Бога люди.
Мене часто запитують, чому у своїх книгах я пишу про здоров’я для українців і росіян? Відповідь дуже проста. Ще недавно ми жили в одній країні, виховання у нас, або «закваска» однакова. Причини більшості хвороб і проблем знаходяться саме в способі життя й мисленні людини. Поки ще більшість росіян і українців мислять і живуть однаково. Наш «менталітет» відрізняється, причому сильно, від способу життя й мислення людей інших країн. Фізіологічно або анатомічно ми мало відрізняємося від багатьох інших націй. Ми відрізняємося відношенням один до одного, відношенням до Життя. 
З огляду на те, що у цьому розділі я пишу про пенсіонерів,  скажу вам, що пенсіонери в інших країнах думають про інші проблеми в порівнянні з нашими пенсіонерами. Та й на пенсію в більшості країн ідуть в 60-65 років і більше. Є такі країни, де пенсій взагалі немає. Ще недавно так було у нашій країні. І нічого, люди жили не менше й по здоров’ю не гірше, ніж зараз. 
У США я познайомився з одним українцем, йому 97 років, родом з Полтави. В Америці він живе близько 70 років. Почуває себе прекрасно. Крім зниженого зору, все інше в його організмі працює нормально. Має гарну пам’ять і ясне мислення. 
Недавно він проходив планове медичне обстеження. Американські лікарі дивуються, як йому в такому віці вдається залишатися майже здоровим. Навіть у мене запитали: «Чи багато в Україні таких людей?» Я їм відповів, що зараз небагато. Але до революції 1917 року в Україні й Росії було багато людей, які доживали до столітнього віку й більше. 
Тему здоров’я пенсіонерів я торкнувся не випадково. Багато хто не знає, що після виходу на пенсію, вони можуть ще років 20-30, а то й більше, нормально пожити. Я знаю чимало випадків, коли пенсіонери, почавши займатися собою, змінивши напрям думок, почували себе краще, ніж у молодості. На жаль, нашим пенсіонерам ніхто про це не говорить, а «дійти» своїм розумом не у кожного виходить. 
На своїх семінарських заняттях я розповідаю, що для того, щоб поліпшити здоров’я й добре жити, повинно бути Бажання. Завжди на заняттях буває хтось, хто починає скаржитися, що не вистачає грошей. На щастя, для нормального життя на пенсії гроші потрібні, але не дуже великі. Наприклад, для того, щоб ранком зробити зарядку й погуляти пішки скільки грошей потрібно? Або щоранку згадувати приємні, гарні моменти з дитинства потрібні гроші чи ні? Для покупки простих, не перероблених кимсь вітчизняних продуктів, теж грошей не багато треба. Переглянути своє життя, знайти там погані вчинки й покаятися за них, попросити у Бога прощення - теж гроші не потрібні. 
На семінарах мої слухачі часто згадують, коли в дитинстві або юності вони чогось дуже хотіли, а потім одержали. Згадують, як у кожного з нас були в дитинстві відчуття легкості, веселощі, безтурботності. Усе є у нашому дитинстві. Читайте Біблію, у ній Ісус Христос дає рекомендацію для здоров’я - «Будьте як діти». 
Все, про що я зараз пишу, можна робити удома кожній людині, особливо пенсіонерам. Не відразу в усіх виходить згадати гарне. Деякі «плачуть», що в дитинстві і юності у них усе було погано. Але через 2-3 дні занять згадують 1-2 гарних моменту, потім більше. В усіх, хто намагається згадати гарне й приємне, через деякий час поліпшується настрій і здоров’я. 
Цими, дуже потужними вправами-спогадами про гарні моменти свого життя, особливо в дитинстві, люди насичують себе цілющою енергією. Тренують Силу Бажання, вчаться позитивно дивитися на Життя й ставлять попереду чесні, гарні цілі. На семінарах, а це можна робити кожному й удома, ми вчимося жити як у дитинстві - легко, весело, безтурботно. Як у Біблії написано: «Не піклуйтеся про завтрашній день, досить для кожного дня турбот». 
У тих пенсіонерів, хто не «плаче», а починає собою займатися, поступово поліпшується здоров’я й Життя. Сьогоднішні наші думки й слова - це чернетка завтрашнього дня. Скажіть, чому ви повинні думати про своє майбутнє життя погано? Думайте про своє життя попереду тільки добре, говоріть тільки добре. Робіть зарядку, ходіть пішки, не дружіть зі «скигліями» - нехай знаходять собі інших «жертв». Переглядайте своє життя, якщо знайдете щось погане, попросіть у Бога прощення. Якщо зараз із кимсь посварилися або чимось дуже незадоволені - покайтеся. Будуйте попереду плани будь-які, тільки чесні й гарні. Ніхто не знає, що буде завтра, але коли почнеться поліпшення здоров’я, будуть постійно здійснюватися ваші бажання - дякуєте Богу. 
Частіше згадуйте стан легкої радості й безтурботності зі свого дитинства й тоді цей стан почне всі частіше проявлятися у вашому сьогоднішньому Житті. 

Резерви здоров’я

Українець не повірить, поки не перевірить, є таке прислів’я. Це відноситься й до мене. Коли я читав або чув від когось, що в розвинених країнах люди живуть довше й по здоров’ю краще, ніж у нас, то не дуже довіряв цієї інформації. Але про всякий випадок вирішив при можливості перевірити правда це чи ні?
Офіційна статистика стверджує, що середня тривалість життя людей у Японії близько 90 років, у США, країнах Євросоюзу - 80 років. В Україні й Росії - набагато нижче, хоча й у нас вистачає людей, що дожили до 80-90 років і більше. Але їх не так багато. 
Займаючись санологією, я помітив, що у багатьох моїх пацієнтів, особливо старшого віку, помітно поліпшується здоров’я й продовжується життя, коли вони починають собою займатися. Поліпшується якість здоров’я й життя.
Нас в інституті вчили, що потрібно лікувати хворого, а не хворобу. Але нас не вчили, що у кожної людини є величезні резерви здоров’я й одне з головних завдань медицини - допомагати людям розкривати в собі ці самі резерви. Лікуватися й бути здоровим - зовсім різні речі. 
Сумніву в правдивості інформації, що в розвинених країнах люди живуть довше, ніж у нас, у мене були. Наприкінці 80-х початку 90-х років минулого століття до нас в обласний діагностичний центр надійшли американські й фінські імунохімічні й біохімічні аналізатори. На цих апаратах можна було робити багато різних досліджень. До них додавалися середні показники імунітету, біохімії крові й ряду інших інгредієнтів як у дорослих, так і дітей американців і європейців.  
У ті роки без відриву від основної лікувальної роботи, я займався ще й наукою. Писав кандидатську дисертацію. Мене завжди цікавило, та й зараз цікавить все нове, що відбувається у медицині. Особливо цікавить те, що приносить користь. На жаль, у медицині ще багато такого, що користі ніякої не дає. 
І от на цих нових імпортних апаратах я обстежив близько 500 дорослих і дітей як хворих, так і здорових. Не буду описувати всі дослідження, але серед них у досить великому обсязі були показники імунітету, імунохімія, білковий, жировий, вуглеводний, мінеральний обміни речовин, а також ряд ферментів. Отримані результати досліджень я порівняв із середніми показниками, що були додані до американських і фінських апаратів, і зрадів. Імунітет і біохімія крові у нас нічим не гірші, ніж у них, особливо у дітей. Це все було вже після Чорнобильської аварії. 
Отоді, власне, у мене й з’явилося питання - якщо організми українців не гірші, ніж у американців або європейців, то чому люди у нас живуть менше? І  чи так це насправді?
Ще, зненацька для себе, я дійшов висновку, що Чорнобильська катастрофа для півдня України особливої шкоди не принесла. Екологія у нас прекрасна, а значить і продукти. Звичайно, Чорнобиль - це трагедія, але не варто забувати, що у маленькій Японії було два атомних вибухи. Сьогодні японці живуть довше всіх у світі - у середньому 90 років. І нам потрібно не соромитися, учитися в інших народів гарному. Згадайте, як цар Петро І їздив учитися кораблебудуванню. 
 І от через деякий час, оформивши всі необхідні документи, я приїхав до США. Оселився в родині молодих американських лікарів і почав вивчати питання здоров’я. У цілому я пробув в Америці близько року. Познайомився з багатьма американцями, але головне, у мене з’явилося багато друзів серед української діаспори. Там живе чимало українців, які з різних причин опинилися в США 60-70 і більше років тому. Як у прислів’ї - «на ловця й звір біжить», так і мені для вивчення питань здоров’я трапилася велика група людей, причому, справжніх українців, що народилися в Україні, але проживають в іншій країні. Кожному з них близько 80 років і більше. 
Характерною рисою українців, що живуть за рубежем, є те, що незалежно в якій країні світу вони живуть, намагаються між собою спілкуватися. Спілкування відбувається через духовно-культурні центри, що складаються із церкви, бібліотеки, великих залів, їдальні. Все це українці будують своїми руками за свій рахунок. У Бразилії, Аргентині, в інших країнах, у багатьох містах є вулиці, що називаються Українськими, і обов’язково є церква. Переважна більшість українців, що живуть за рубежем, щиро вірять у Бога. 
Середня тривалість життя українців у США, за деяким даними, становить 85 років. Я спеціально роблю цю вставку про середню тривалість життя. 
Резерви для продовження життя у нас є, про це потрібно знати. Такі ж, як ми, люди народилися в нашій країні. Змушені були, не зі своєї волі, звідси виїхати. У кожного з них була важка доля, але живуть вони до 85 років, а деякі й довше.
Спілкуючись протягом року із цими людьми я звернув увагу, що ніхто з них не ображається на Життя, немає образи на свою Батьківщину. Не скажу, що всі вони багаті, деякі рахують і заощаджують кожний цент, але ніхто не «плаче», що їм важко. Більшість із них все життя важко працювали, виховували дітей, жили з надією коли-небудь побачити свої рідні місця. 
Отже, невеликий підсумок - українці, такі ж як ми, живуть за рубежем до 85 років. Всі вони щиро вірять у Бога, ходять по неділях до церкви. В усіх була важка доля, але ніхто не скаржиться, не ображається на Життя. Усього у своєму житті вони досягли своєю працею й розумом. В усіх була надія коли-небудь побачити Батьківщину, зустрітися з рідними. 
З особистих бесід з багатьма з них я з’ясував, що майже ніхто з них не займався спортом, не дотримувався якої-небудь дієти. У випадку хвороб лікувалися в госпіталях. Зараз усі наглядаються у сімейних лікарів і виконують їх рекомендації. Здорових серед них у цьому віці мало, усі п’ють різні ліки, призначені лікарями. 
Мені було цікаво, про що ж говорять між собою американські українці. Звичайно після недільної служби більшість залишається на обід. Навіть не стільки пообідати, скільки поспілкуватися один з одним. Що дивно, літні українці не скаржаться один одному на життя. Говорять про різне, жартують, сміються, домовляються про спільні зустрічі й поїздки. Не говорять між собою ні про що погане. Про Україну намагаються говорити тільки гарне й співчувають нашим сьогоднішнім проблемам. 
Із всіх своїх спостережень я зробив висновок, що основною причиною того, що в Україні й Росії люди живуть коротше й по здоров’ю гірше, ніж у розвинених країнах - є невдоволення своїм життям. Чим більше людина незадоволена, тим гірше вона живе. Невдоволення найчастіше виникає там, де багато нечесності. У свою чергу Нечесність і Невдоволення розцвітають у тих суспільствах, де мало духовної основи. Люди не розуміють, що крім матеріального світу, є дещо важливіше. Поки що більшість людей  в Україні й Росії не знає, що потрібно добре ставитися один до одного, потрібно поважати близького й не обманювати. Дуже багато у нас обману й невдоволення на побутовому рівні. Не вивчаючи й не застосовуючи у своєму житті Духовні принципи, багато хто не знає, що якщо вони когось обдурять, то через деякий час хтось обдурить їх. 
«Хронічне невдоволення», що найчастіше починається з 25-30 років, приводить до частого викиду негативної енергії й формуванню різних захворювань. У медицині це називається психосоматичною природою хвороб. 
Низький Духовно-культурний рівень більшості населення сприяє масовому палінню й пияцтву. Ніде у світі так багато не курять і не п’ють спиртного. 
Так що резерви здоров’я у нас величезні й працювати для себе є над чим. Кожна людина повинна знати дійсні причини хвороб і робити для  себе висновки або не робити ніяких висновків. У кожного повинне бути право вибору. Треба розуміти, що наше життя у матеріальному світі - це тимчасове явище. Його можна прожити в любові, радості, чесності. 
Можна і в невдоволенні, обмані, хворобах. Наше життя й те, як ми його проживаємо, залежить від того, як і що в спадщину залишили наші предки - наші батьки, дідусі, бабусі й т.д. Ніхто не заважає й нам самим розвиватися, удосконалюватися. 
Життя тих у нашому роді, хто буде жити після нас, багато в чому буде залежати від того, як ми з вами прожили своє життя, від того, що ми їм залишимо. Матеріальне для щасливого життя ролі не грає, воно завжди вторинно. 
Нам потрібно вчитися добре ставитися один до одного. Наприклад, у багатьох країнах незнайомі люди, вітаючись або спілкуючись один з одним, посміхаються. Заходите ви до магазину, а продавець вітає вас і посміхається, радується вашому приходу. Посмішка може бути й нещирою, але вона розслаблює тіло людини, поліпшує кровообіг  обличчя й голови. Так само люди посміхаються вам при будь-якому вашому звертанні до них. Їх з дитинства привчили, що посмішка - це здоров’я. Чим частіше людина посміхається, тим краще у неї здоров’я. Хворі люди рідко посміхаються й радуються життю. 
На семінари, які я проводжу для населення, приходять в основному хворі й незадоволені люди, обличчя у них часто похмурі. Але коли я прошу всіх посміхнутися й вони посміхаються, то створюється враження, що в залі, де проходять заняття, додатково включили біля ста лампочок (зазвичай стільки людей присутні). 
Треба розуміти, що невдоволення (викид негативної енергії) - це хворий стан розуму людини і його потрібно лікувати. Посмішка саме й може бути гарними ліками від будь-якого невдоволення, особливо хронічного. 
Потрібно вчитися зауважувати своє невдоволення, якщо воно буває часто, і вміти від нього позбутися. Дуже часто причиною невдоволення є звичайна людська гордість. Кожна людина знає свої проблеми краще всіх, але не всі знають, що вони можуть їх переборювати.
Великі резерви здоров’я знаходяться в умінні людини миритися із проблемами, умінні бачити в проблемах паростки майбутнього здоров’я й благополуччя. Будь-яка життєва ситуація, хвороби в тому числі, - це наше навчання, наше вміння розуміти Життя. 
За період радянської влади у багатьох із нас відбили бажання самостійно щось для себе робити. Нас привчили, що за нас думала партія й Батьківщина, що вони ніколи не залишать нас у біді. Насправді ж потрібно розуміти, що для свого блага й здоров’я потрібно Діяти самому. 
Наведу такий приклад. В Америці я познайомився з однією українкою. Їй 92 роки. Живе сама на невелику пенсію. Водить автомобіль. Чоловік помер 7 років тому. У їхній родині прийнято, що на найбільше свято - Різдво, її діти, онуки й правнуки збираються у неї. У цей день вона накриває святковий стіл і всім дарує подарунки. Все це дорого, але грошей вона ніколи зі своїх дітей не бере, хоча вони їй і пропонують. У свої 92 роки вона не соромиться підпрацьовувати. Два рази на тиждень прибирає в будинках більш багатих людей. 
Нам потрібно не соромитися вчитися змінювати своє мислення, учитися радуватися Життю такому, яким Воно є. Треба розуміти, що Жити добре, там де ми є. Для поліпшення свого здоров’я й благополуччя завжди потрібно Працювати, а не «плакати». 
Як показують останні дослідження фахівців, основою здоров’я й довголіття є Духовність. Наприклад, у США в Бога вірить більше 80 відсотків населення, у Японії більше 90 відсотків. 
Другим по значимості моментом гарного здоров’я є прагнення до чесного життя й працьовитість. 
Все це збігається і з моїми спостереженнями. Наприклад, українці, які не зі своєї волі поїхали з України, у середньому живуть 85 років. У них у всіх була нелегка доля - концтабори, важка робота, незнання інших мов, відсутність громадянства, але віра в Бога, працьовитість, чесне життя допомогли їм не тільки вижити, але й домогтися багатьох соціальних благ. Ніхто з них не ображається на Життя. 
Є всі підстави вважати, що Україну й Росію чекає успіх. Не стало обмежень на Духовний розвиток людей, що було в Радянському Союзі. Поступово кількість людей, що щиро вірить у Бога, буде ставати усе більшою. З державних установ буде зникати нечесність. Жити нечесно буде не вигідно. Але процес цей повільний і займе не одне десятиліття. Тому тим, хто хоче сьогодні жити добре, потрібно вчитися Радуватися Життю, бути Задоволеним, розвиватися Духовно й робити фізичні вправи. 

Сімейні розлучення, здоров’я й 
проблеми

Зненацька для себе, аналізуючи анкети тих, хто приходить на мої семінари й консультації, я виявив, що серед них багато людей, які в минулому розлучалися. Подальші спостереження й дослідження в цій області виявили, що розлучення часто є причиною багатьох хвороб як у жінок, так і у чоловіків. Але не в усіх...
Ще я звернув увагу, що дуже часто розлучення й невдалі сімейні стосунки передаються в спадщину. Наведу приклад. 
Повертаючись із відрядження, у купе поїзда я познайомився із чоловіком і жінкою. Вони намагалися поводитися як чоловік і дружина, хоча відразу було видно, що вони не чоловік і дружина. Йому на вигляд було років 60, а їй близько 40. Чому вони не чоловік і дружина я визначив просто, надалі мій перший здогад підтвердився. 
Колись я запросив одну молоду жінку в кафе. Це було восени, будо вже прохолодно. Коли ми зайшли усередину приміщення, я допоміг зняти їй плащ, відсунув, а потім підсунув крісло, щоб їй було зручно сісти. Запропонував першій вибирати щось із меню. І вона мені сказала: «Відразу видно, що ви не мій чоловік». У нас, на жаль, чоловіки рідко упадають за своїми дружинами. Частіше вони так упадають за своїми дівчатами або коханками. Вік живи, вік вчися. Тому, коли в купе поїзда я побачив як чоловік ставиться до своєї дами, допомагає їй стелити постіль, запитує, чим їй ще допомогти, потім вони дістали згортки з їжею й стали вечеряти. Я відразу зрозумів, що вони не чоловік і дружина. Але запитувати не став, не моя справа лізти в чуже життя. 
Вони запропонували мені повечеряти з ними, але я чемно відмовився, тому що був ситий. Їхали ми в купе втрьох. Вагон був напівпорожнім. Поступово розговорилися, познайомилися. Я показав їм деякі зі своїх книг. Вона взяла одну з них, подивилася зміст і попросила почитати. З ним ми вийшли з купе. Говорили про різне - про футбол, політику, погоду, ціни і т.д. На одній великій зупинці вийшли на перон. Він купив пиво, трохи випивши, розповів свою історію. 
Вони дійсно не чоловік і дружина. Йому 59 років, їй 38. Обоє розведені. Він розлучився більше тридцяти років тому. Від першого шлюбу є син, якому за 30 років, але він теж не одружений і ніколи не був. Моєму попутникові після розлучення так і не вдалося більше женитися. Жив періодично з різними жінками. Але то одне, то інше заважало створити родину. Недавно зустрів жінку, сьогоднішню свою подругу, закохався. Живуть разом два місяці. Зараз повертаються від її батьків, їздили, щоб він познайомився з ними. Прийняли їх добре. Зараз їдуть назад. У неї є син-студент. Живе в іншому місті, нічого проти того, що мати знайшла собі чоловіка, не має. Начебто все нормально. Але поговоривши відверто далі, а таке часто буває серед незнайомих людей у поїздах, він сказав, що щось заважає йому на ній женитися. Таке вже було раніше. Він хотів женитися після розлучення на одній жінці, але в самий останній момент передумав. Потім, через час хотів до неї повернутися, але вона знайшла собі іншого чоловіка. От і зараз він боїться реєструвати шлюб, хоча й жити одному набридло. 
Поки ми з ним то виходили, то заходили й розмовляли, його подруга читала одну з моїх книг. Перед сном і він взяв одну книгу, став читати. Ранком, приїхавши в наше місто, ми попрощалися, побажавши один одному всього найкращого. 
Через кілька днів зателефонував цей новий знайомий. Виявляється, його подруга виписала із книги номер телефону мого офісу. Попросив про консультації. Ми зустрілися. Загалом його проблему я вже знав, тепер почалася конкретна робота. На першій консультації з’ясувалося, що він ріс у матері один. Батька не знав. Зі слів матері, вони розлучилися, коли він був ще маленьким. Батько пиячив і гуляв з іншими жінками, тому мати з ним жити не захотіла. Сама виховувала сина, а потім допомагала, коли він учився в інституті. Про батька мати не хотіла говорити, а він сам і не наполягав. 
Прочитавши одну з моїх книг, сьогоднішній пацієнт уперше задумався - мати жила сама, без чоловіка. У нього сімейне життя не склалося. Та й синові вже за тридцять, а женитися не може. Він розмовляв із сином на цю тему. Виявилось, що син хоче мати родину, але не виходить. Коли він мені все це розповідав, то я зазначив, що такі проблеми можуть бути й у його онуків, якщо вони коли-небудь з’являться. І таких випадків, коли розлучення зустрічаються в поколіннях одного роду, я знаю немало. 
Крім того, що у цього пацієнта були проблеми зі створенням родини, у нього ще була гіпертонія, зайва вага, хронічний простатит, знижено зір і щось ще із хвороб. На першій зустрічі-консультації я допоміг йому поставити просту і ясну мету - відновлення здоров’я й створення родини. Яка користь, якщо він буде жити з молодою дружиною, а здоров’я не буде? Кому він потрібний хворий? Хочу нагадати що лікуватися й бути здоровим - різні речі. 
Потім протягом години я читав йому лекцію про те, як відновити здоров’я і чому в їхньому роду поки немає щасливої сім’ї. 
Про те, як жили його дідусі й бабусі він не знає. Вони вмерли задовго до його народження. Зазвичай більшість людей і не підозрює, що проблеми, як і хвороби, можуть передаватися в спадщину. Жила собі жінка, вийшла заміж. Чоловік виявився негідником - пиячив, зраджував їй. У родині постійно були сварки, лементи, образи - розлучилися. Жила сама, виховувала сина, учила. Коли вивчила й він одружився, то ще недовго пожила й померла. 
У спадщину йому вона залишила - сварки в родині,  образи, ревнощі, РОЗЛУЧЕННЯ.
Недовго син жив зі своєю дружиною. Теж почалися сварки, образи, ревнощі, пиятики - РОЗЛУЧЕННЯ. 
У спадщину його синові переходить невміння жити в родині, тому син поки й не женився. Запитаєте, хто винен у цій ситуації? Відповім, що ніхто не винен. Немає у людей звичайних знань для щасливого життя, тому й виникають подібні проблеми. 
Більшості розлучень передують сварки, образи, ревнощі, критика, ненависть, неправда. Всі ці фактори сприяють викиду негативної енергії. Люди самі собі створюють, крім проблем, численні хвороби. Іноді навіть проклинають один одного. Відразу заспокою читача - незаслужені прокльони не збуваються. Розлучення - не привід для прокльону. Проклін - це точно спрямована конкретна словесна творча енергія. Ця енергія «працює» тільки для конкретних ситуацій і осіб. Людина, що проклинає кого-небудь іншого, через час одержує те ж саме. 
Повертаємося до нашого пацієнта. За всіма даними, його мати вмерла не покаявшись за своє розлучення із чоловіком, за свої сварки, образи, ревнощі. Батько, імовірно, теж не покаявся за свої гріхи. Проблема пішла в покоління. Ми всі «одержуємо» спадщину від своїх предків і самі після себе що-небудь залишаємо.
Лікування в даній ситуації було наступним. Я рекомендував пацієнтові піти до церкви й покаятися за свої гріхи, а також почати молитися й просити Бога, щоб Він простив гріхи його матері, батькові, дідусям і бабусям. Робити це я радив йому частіше. Можна молитися й удома. 
Одночасно з молитвами й Покаянням для відновлення здоров’я він почав щоранку по 10-15 хвилин робити звичайну фізичну зарядку й ходити на роботу пішки (близько 5 км). Потім ми переглянули, що він їсть і забрали на час із раціону м’ясні, жирні й молочні продукти, сало залишили. Багатьох українців цікавить - чи можна їсти сало? Так, можна, тільки в міру. 
Протягом двох місяців я провів з ним близько десяти зустрічей - бесід-консультацій. Він кілька разів за цей час сходив до церкви й щиро покаявся за свої гріхи, яких накопичилось чимало. Щодня по 2-3 хвилини молився й просив Бога про прощення гріхів своїм предкам, які пішли з життя. Регулярно робив зарядку й ходив пішки, став менше їсти важких продуктів. Якщо був чим-небудь або ким-небудь незадоволений, то каявся. 
Засвоїв для себе прості істини: той, хто любить свою дружину, любить самого себе. 
Шануй батька твого й матір, та буде тобі благо й будеш довголітнім на землі. 
Здоров’я почало відновлюватися швидко. Помолодів, посвіжів, знизилася вага, покращився зір і потенція. Тиск став нормальним за півроку. Після наших зустрічей він зрозумів, що 60 років - це молодий вік. Через півроку зареєстрував шлюб зі своєю подругою. Майже одночасно з ним одружився і його син. 
Пройшло три роки, є онук. Все у них нормально. 
Книги я пишу для українців і росіян, наводжу приклади з нашого життя. Я не знаю, як розлучаються в інших країнах, може з радістю? Але в переважній більшості розлучень у нас завжди буває викид негативної енергії - злість, образи, лихослів’я, злопам’ятство, ненависть. Через час з’являються й хвороби, які важко піддаються лікуванню. Тому завжди потрібно знати, що розлучення як і супровідні його емоції, - гріх, за який потрібно Покаятися. Якщо цього не зробити, то проблеми можуть перейти до дітей, онуків.  
Зі свого досвіду роботи знаю, що не всім дано зрозуміти те, про що я пишу, тим більше, прийняти. Багато хто не вірять тому, про що пишеться в Біблії - це їхнє право. До мене звернулася жінка, їй 61 рік. У неї багато різних хвороб - гіпертонія, міома матки, глаукома, геморой, зайва вага й т.д. У процесі консультації з’ясувалося, що у чоловіка теж вистачає хвороб. І у нього, і у неї - другий шлюб, разом живуть більше тридцяти років. Виховали двох дітей, син від спільного шлюбу, а дочка від першого чоловіка. Матеріально родина завжди була забезпечена добре, але хвороби заважали жити. Це ще не все. Дочка й син теж розлучилися й мають другі шлюби, є онуки. 
Протягом декількох зустрічей я намагався переконати цю жінку почати лікування хвороб і проблем з Покаяння, але так і не вдалося їй допомогти. Вона як і раніше обвинувачувала у своїх хворобах колишнього чоловіка, а в проблемах дітей - їхніх чоловіка й дружину. А це порушення простого правила - не судіть, не засуджені будете. 
Наведу ще приклад. Дружина підозрювала чоловіка в зраді й нарешті довідалася про свою суперницю. Усе відбувалося на моїх очах. Сварки, образи, лементи, ненависть і т.д. 
Чоловік не став заперечувати своєї зради, і сказав, якщо вона заспокоїться, то він залишиться в родині й кине свою коханку. А якщо вона буде його ненавидіти, лаятися, то він піде від неї. 
Дружині не вдалося заспокоїтися й простити чоловіка. Вона продовжувала лаятися й обвинувачувати його. Чоловікові це набридло, він залишив їй будинок, усе, що в будинку, і пішов до молодої коханки. Через час оформив розлучення й одружився з молодою. Діти від першого шлюбу вже дорослі, у новій родині народилися два прекрасних хлопці-близнюки. 
Важко переживши розлучення, у дружини вистачило сил піти до церкви й Покаятися за свої ревнощі, образу, злість і ненависть до колишнього чоловіка. Чоловік теж ходив до церкви й Покаявся за свою зраду, розлучення. Вони обоє зрозуміли, що якщо не покаятися, то у них можуть виникнути хвороби. Крім того, проблеми у сімейному житті можуть перейти до дітей. 
Пройшло близько десяти років. Чоловік і жінка, які розлучилися, здорові. Дружина виїхала жити до дітей в іншу країну, недавно приїжджала, заходила до мене. Розповіла про своє життя. Все у неї добре. Хоч їй і далеко за 50 років, виглядає прекрасно, займається собою, життям задоволена. 
Колишній чоловік живе в нашому місті, його я бачу часто. Сини ходять до школи, він працює. Новою родиною задоволений. Дякує Богу, що простив йому гріхи. Ходить до церкви разом із дружиною й синами, займається спортом. Здоровий, йому вже за 60 років. 
У цьому розділі я навів три різних приклади, хоча можна наводити тисячі. Причини, через які люди розлучаються, самі різні, але в тих випадках, з якими мені доводилося зіштовхуватися, скрізь була видна неозброєним оком Низька Духовність. Люди не розуміли, що розлучення - це завжди погано. 
Тим, хто читає Біблію й вірить тому, що там написано, відомо, що раніше розлучень не було. Вони з’явилися в міру віддалення людини від Духовного початку убік Матеріальних благ і тілесних задоволень. З’явилася жорстокосердість, стала зникати проста заповідь - полюби ближнього, як самого себе. 
За свою родину завжди потрібно боротися. На жаль, не всі знають, що працювати для збереження родини завжди потрібно тільки із собою й у жодному разі не переробляти дружину (чоловіка). Як тільки один із членів родини намагається переробити іншого, завжди будуть проблеми. Нас цьому ніколи не вчили, тому й учимося на своїх помилках. 
У цьому розділі я просто загострив увагу читача на темі розлучень, хвороб і наслідків, що випливають звідси. Можуть бути різні точки зору на це питання, але в кожному разі, якщо ви в минулому розлучалися, то попросіть за це у Бога прощення. Тоді ваші діти не будуть страждати за ваші помилки. 

Уявна старість і трохи про шахтарів

У свої 60 років він вважав себе вже старим і хворим. Дружину поховав два роки тому, діти роз’їхалися, живуть своїми родинами в інших містах. Пропонують йому переїхати до них. Але він не хоче їм заважати, та й залишати рідні місця, де народився, виріс, пропрацював більше тридцяти років у шахті, не хоче. Тут пройшло все його життя, тут могили батьків, а тепер і дружини. 
Основні його заняття тепер були - палити грубку, готувати собі їжу, ходити до магазину, чекати, коли принесуть пенсію, та стояти з паличкою у воріт, здороваючись або розмовляючи із сусідами й знайомими. 
Таким я зустрів його, приїхавши в Донбас відвідати своїх батьків. Із цим хлопцем ми були знайомі давно. Росли в одному селищі. Він жив на сусідній вулиці й учився на кілька років раніше мене в нашій школі. 
Побачив я його, коли він, як звичайно, стояв, опираючись на паличку біля своїх воріт. Привіталися, розговорилися, згадали старі часи, школу, сусідів, знайомих. Багатьох уже немає на цьому світі. Мій співрозмовник поскаржився й на своє життя, на здоров’я. Мовляв, теж уже недовго на цьому світі залишилося. Турбує «запилення» легенів - це часта професійна хвороба шахтарів. Ще суглоби болять, іноді серце, тиск підвищується. Старий,  одним словом. 
«Так хто тобі сказав, що ти старий?» - запитав я його. «Усі говорять», - відповів він. Діти, лікарі, знайомі, та й він сам відчуває, що сил стає менше. Всім відомо, що 60 років - це вже старість, особливо для шахтарів, продовжував він мене просвіщати.  
Правильно, підтримав я його. 60 років - це старість для тих, хто так вважає, та ще сам себе старим називає. Нагадав йому деяких «мужиків» з нашого селища, теж колишніх шахтарів, які прожили більше 80 років, а деякі й зараз живуть. Таких виявилося чимало. Ми поговорили майже про кожного. Всі вони пропрацювали в шахті по 30-40 років, а після виходу на пенсію ще де-небудь підпрацьовували. Рідко хто з них курив, а якщо й курили, то недовго. Любили добре випити й поїсти, але напивалися рідко. Ніхто з них не скаржився на своє життя, хоча часи пережили такі важкі, що із сьогоднішніми труднощами не йдуть ні в яке порівняння (голод, війна, розруха). Майже всі вони були віруючими в Бога людьми й нічим особливим у повсякденному житті не виділялися. На будь-якій вулиці, у невеликих селищах люди знають один про одного майже все. Виявляється й жінок у нашому селищі, що прожили більше 80 років, чимало, більше чим чоловіків. 
«Перебрали» ми з моїм земляком і тих, хто раніше «пішов» з життя. Здебільшого це були «хлопці», що зловживали з молодості алкоголем, запеклі курці, що неодноразово сиділи у в’язниці. Ще ми звернули увагу, що здоров’я було поганим і недовго жили ті, хто любив висловлювати невдоволення життям. А ті, хто був задоволений Життям, вірили в Бога, вели невибагливий спосіб життя - живуть довше й по здоров’ю краще. 
Ну чим не наукова праця? 
Далі я пояснив своєму товаришеві, що 60 років - це далеко не старість для багатьох, навіть ще не зрілість. Просто в нашій країні так повелося, що людей, кому за 50 років, уже зараховують до старих. Насправді це не так. У багатьох країнах світу тих, хто молодший за 80 років, вважають молодими. Та й у нас вистачає молодих людей у віці 60-70 і 80 років. 
Ще я йому пояснив, що, займаючись питаннями здоров’я, давно помітив, що у тих, хто ставить попереду у своєму житті чесні, гарні цілі й починає сам собою займатися, Здоров’я й Життя поліпшуються. У багатьох випадках наступає омолодження організму, а різні хвороби «ідуть» самі без якого-небудь лікування. «Так що ти сам зробив себе старим, - сказав я йому, - хоча насправді ще молодий». 
«А чому ніхто про це не розповідає, - засумнівався він. - Та й лікарі нічого не пояснюють?» 
«Вони самі цього не знають», - сказав я йому. Коли я вчився в інституті, а потім кожні 3-4 роки бував на різних курсах підвищення кваліфікації, нас, лікарів, учили й учать зараз як лікувати хворих, як робити операції, щеплення, які ліки призначати. Нам ніхто не говорив, що омолодження організму можливо, що хвороби можуть самі «іти», що бути здоровим вигідніше. Нас не вчили Здоров’ю, от тому лікарі не вчать Здоров’ю й пацієнтів. 
«От тебе лікували в лікарні від «запилення» легенів, від тиску, від болю в суглобах?» - запитав я його. «Так», - відповів він. «А вилікували?» - не відстаю я. «Ні, - сказав він, - не вилікували. Сказали, що ці хвороби не виліковуються». «Правильно, - кажу я, - не виліковуються. Лікуватися й вилікуватися - не одне й те саме. Багато хвороб лікуються, але медициною не виліковуються». 
Але коли людина починає сама собою займатися, то через якийсь час більшість хвороб організм самостійно «знищує», позбувається від них. Наше тіло, поки живе, не хоче боліти, а хоче нормально жити. Проблема в тому, що далеко не всі хочуть займатися собою й змінити свій спосіб життя. Навів йому ще приклад деяких наших загальних знайомих - запеклих курців і тих хто часто п’є самогонку. Я запропонував їм безкоштовну допомогу в рятуванні від цих серйозних проблем, але вони відмовилися, сказали, що їм подобається курити й пити спиртне. Питання - звідки ж у них буде здоров’я? Чому вчать вони своїх дітей, онуків? 
Ще я помітив, що багато  людей не хочуть поліпшувати своє здоров’я й життя. Не хочуть і все. Їм подобається скаржитися, когось обвинувачувати у своїх проблемах, а самі щось для себе зробити не хочуть. «От що ти робиш сам для свого здоров’я?» - запитав я у свого співрозмовника. «Нічого», - чесно відповів він. У загальному наприкінці бесіди ми домовилися, що поки я буду гостювати у батьків, щоранку ходити пішки гуляти в парку. 
Наше дитинство пройшло в гарному парку, що знаходиться на окраїні великого, як для Донбасу, лісу. У парку є стадіон, де в дитинстві ми проводили весь свій вільний час. 
Справа була на початку літа. Ми з товаришем ішли годині о 9 ранку, а поверталися до обіду. Гуляючи, згадували різні історії з дитинства і юності. Заходили на стадіон, разом робили зарядку. Я навчив його говорити тільки про хороше, принаймні в моїй присутності. Пояснив силу й творчі здатності вимовлених слів і думок. 
Поступово у нього почало прокидатися бажання краще жити. Паличку він не брав із собою на прогулянку вже після третього дня наших зустрічей. Працюючи з людьми, я давно помітив, що у багатьох дорослих заблокована здатність мріяти про хороше, про поліпшення свого життя. На семінарах, пропонуючи своїм слухачам згадати дитинство, я звернув увагу, що здатність мріяти про хороше повертається дня через три. Так відбулося й у мого товариша. Дня через три-чотири він почав мріяти про те, що непогано б відновити здоров’я. Можна ще раз женитися, частіше зустрічатися з дітьми, влаштуватися на легку роботу, щоб не сидіти удома одному, помандрувати.
У своїх батьків я був близько двох тижнів. Майже щоранку ми із приятелем ішли гуляти, робили зарядку, подовгу блукали у лісі. Він будував плани на майбутнє, згадуючи минуле. Як і переважна більшість наших однолітків ми рано почали курити й пити спиртне. Тоді це було модно. Але мені самостійно вдалося позбутися від цих хвороб. Мого товариша кинути курити й пити спиртне «змусили» хвороби. З огляду на те, що кілька поколінь радянських людей були силою відірвані від Духовних знань,  дуже швидко в нашому суспільстві розвилися такі хвороби як алкоголізм, паління, а тепер ще наркоманія й СНІД. Своєму землякові я розповів про те, що більшість людей на земній кулі вірять у Бога. Духовні знання прищеплюються дітям у родині, а суспільство не заважає й не забороняє нікому розвиватися Духовно. Тому алкоголіків, курців, наркоманів, хворих на СНІД у більшості країн світу менше, ніж у нас. Тому й живуть у них чесно, довше й краще, ніж поки у нас. Знаючи про це, можна сміливо говорити про великі резерви здоров’я у росіян і українців. Зі збільшенням кількості людей, що вивчають і застосовують у своєму житті основні духовні принципи, у наших країнах буде знижуватися ріст злочинності, стане менше курців, алкоголіків, наркоманів, хворих на СНІД. Атмосфера стане кращьою. Нам просто час потрібен. А поки кожний повинен сам для себе вирішити - бути здоровим і займатися собою або нічого для себе не робити. Сидіти й чекати, що хтось для нього буде дбати, але так і не дочекається. 
За два тижні я провів зі своїм другом повноцінний курс семінарських занять. Навчив його ще деяким дихальним і психофізичним вправам. Прощаючись, побажав йому здоров’я й Духовного прозріння. 
Зустрілися ми з ним за два роки. Його вже було не впізнати. Помолодів років на п’ятнадцять. Женився на молодій жінці, учительці. Продав будинок, тепер живе у неї, життям задоволений. Влаштувався на легку роботу, у чергуваннях. Періодично із дружиною куди-небудь їздять - відпочити біля моря або туристичну поїздку. Частіше буває у дітей. Розповів мені, що із дружиною по неділях ходять до церкви, після чого на душі стає радісно й спокійно. Дякує Богу за те, що допоміг йому відновити здоров’я й змінити життя на краще. 
За час нашої зустрічі він говорив тільки про хороше. Є плани на майбутнє. До речі, його дружина теж робить зарядку, навчилася у нього, хоча він її не змушував. Спрацював закон - хороше, як і погане, заразливе. З ким поведешся, того й наберешся. Розсталися ми в гарному настрої й задоволені від зустрічі. 
Хоча моїх батьків давно немає в живих, я намагаюся періодично бувати у себе на батьківщині в Донбасі. Зупиняюся у шкільного товариша. Приходять друзі дитинства, однокласники, ті, хто залишився жити удома. Вони вже майже всі на пенсії, більшість - колишні шахтарі. Розмови ведемо про різне, часто згадуємо дитинство, школу. Створюється враження, що всі ми залишаємося дітьми. Начебто й не було багатьох років життя. 
Всі ми виховувалися в Радянському Союзі, в атеїстичному середовищі. Я раджу своїм друзям не боятися змінювати погляди на життя. Потрібно вчитися жити так, як живуть більшість людей у світі, учитися вірити в Бога, молитися й радуватися Життю.  В одній з таких бесід навів приклад один з моїх кращих друзів - однокласник. У минулому він шахтар, комуніст, делегат партійних з’їздів, а зараз пенсіонер. 
Під час роботи в шахті під землею відбулася аварія, обвал. Його разом з напарником засипало в лаві. Поки були сили вони намагалися розчищати завал. Але час ішов, сил ставало менше, а головне - стало не вистачати повітря. 
Скільки пройшло часу з моменту аварії вони вже не знали, надії, що їх урятують, було мало. Шахтарські лампочки майже не горіли. Його напарник слабким голосом попросив у нього олівець і аркуш паперу. Сказав, що хоче листа маленькій донечці залишити, коли знайдуть їхні тіла. Мій товариш почав шукати у себе в кишенях олівець і папір і раптом йому в голову прийшла думка помолитися Богу. І він запропонував своєму другові по нещастю помолитися й попросити допомоги у Бога. Він сказав йому: «Слухай, ми з тобою все зробили, щоб урятуватися. Нас давно шукають і намагаються допомогти. Але допоможуть чи ні - невідомо, а повітря закінчується й незабаром дихати буде нічим. Давай помолимося Богу й попросимо допомоги». 
Обоє вони були прості шахтарі, до того ж ще й комуністи, у церкві ніколи не були й у Бога не вірили. Вели звичайний шахтарський спосіб життя, як розповідав мій товариш, стоячи навколішки зі слізьми в голосі вони почали молитися й просити допомоги. Молилися як уміли, щиро, від усього серця. Господи, урятуй нас. Допоможи вижити. Пресвята Богородиця, допоможи нам. У загальному просили про порятунок, просили Бога, Ісуса Христа, Пресвяту Богородицю. Молилися довго. Повітря закінчувалося, дихати вже було нічим і раптом вони почули стукіт лопат. Хтось розчищав до них шлях, з’явилося світло ліхтарів, їх урятували. На цьому він розповідь закінчив. 
Я знаю, що багато ще у нас людей, які ні у що не вірять. Хтось може сказати, що це збіг. Може й так, але вони врятувалися й живі. 
Один священик прочитав мої попередні книги й назвав їх «практичною» Біблією. Я з ним згодний, адже більшість знань я взяв саме з Біблії. Як лікар-практик, я завжди вірю фактам. Коли люди щиро починають вірити в Бога, очищають через сповідь і покаяння своє минуле від гріхів, моляться й просять допомоги у Бога - їхнє здоров’я й життя поступово поліпшуються. Тільки не відразу, як багато хто хоче, а через час. 
Санологія - наука про здоров’я, що вірить фактам. А факти усе більше говорять про те, що без духовного розвитку людині важко жити у цьому світі. Нижче я спробую навести приблизну схему причин гарного й довгого, а також поганого й короткого життя. 


Причини

Гарне й довге життя 

Погане й коротке життя

Віра в Бога  у родині

+

-

Невдоволення життям

-

+

Сповідь і покаяння

+

-

Нечесне багатство, що дісталося у спадок

-

+

Добрі справи свої й предків

+

-

Часто вимовні погані 
слова, брутальність
-

+

Осуд інших людей

-

+

Часті образи, сварки, 
критика, ревнощі
-

+

Обман, нечесність, 
подружня невірність
-
+
Спостереження у сімейного лікаря

+

-

Фізичні вправи

+

-

Скромне харчування

+

-

Паління, алкоголізм

-

+

Робота після пенсії

+

-



Рятування від паління, алкоголізму. Будова людини. Допомога всиновленим дітям

На прийомі у мене чоловік просить допомогти кинути курити. Йому близько п’ятдесяти років, курить із дитинства. Почав курити ще до школи, збирав із друзями недокурки, які не докурювали дорослі. Потім «диміли» у шкільному туалеті на перервах, потім учився в інституті й теж курив. І так дотепер. Здоров’я почало погіршуватися, з’явилося кілька хвороб, але самостійно кинути курити не може. 
У той час, коли він починав курити, це вважалося модним серед чоловіків. Курили майже всі керівники держави, герої улюблених фільмів, більшість дорослих чоловіків. Було з кого брати приклад. Коли батьки чули від нього запах тютюну, брехав їм, що курять інші хлопці, а він хороший - не курить. Частенько мама або тато карали його, він обіцяв, що більше не буде курити, але, зустрічаючись зі своїми друзями, знову курив. Багато хлопчиськ тоді курили, а з ким поведешся, того й наберешся. 
Недавно цей чоловік з’їздив до себе на батьківщину, зустрівся з деякими однокласниками, друзями дитинства й зробив висновки. Усі, хто разом з ним починав курити, мають серйозні проблеми зі здоров’ям, а деяких уже немає у живих. Після цієї поїздки у нього з’явилося непевне бажання кинути курити. 
Ще цей пацієнт мені розповів про те, що всі ми бачимо постійно. Коли він їхав додому у поїзді, потім у автобусі - скрізь на зупинках і вокзалах люди стоять і курять, особливо молодь. Таке враження, що хтось їх загіпнотизував або закодував - стоять мовчки й димлять. Йому навіть страшно від цього стало, тому він і прийшов до мене на прийом із проханням допомогти йому позбутися від цього «гіпнозу або кодування». 
На жаль, це так. Ніде у світі немає такого масового самоотруєння й неподобного відношення до свого здоров’я як в Україні й Росії. 
Я зрадів за цю людину. Адже бажання кинути курити й поліпшити своє здоров’я з’являється далеко не у кожного курця. Запитав: «Чи у нього в родині є віруючі у Бога предки?» Виявляється є. Його дідусі й бабусі вірили, навіть ікона в його будинку від них залишилася. Він сам про Віру не замислювався, ніколи було. У церкві бував зрідка, на дуже великі релігійні свята. 
Повторю ще раз момент, який я помітив, працюючи з пацієнтами. Якщо людина пам’ятає віруючих у Бога предків у своїй родині, то у неї завжди результат у лікуванні або рішенні проблем кращий, ніж у тих, хто не пам’ятає. Таке враження, що такій людині хтось допомагає. 
На першій консультації ми поставили з ним просту і ясну мету - відновити здоров’я й кинути курити. Що користі, якщо він кине курити, а хвороби залишаться? Відомо, що правильно поставлена ціль - це половина успіху. Інше, як кажуть, «справа техніки». 
Я навчив його деяким фізичним вправам. Навіть не навчив, а нагадав про те, що для поліпшення здоров’я потрібно робити ранком зарядку. Ті, хто робить зарядку, рідко курять. А курці, як правило, зарядку не роблять. Вони вже давно «плюнули» на своє тіло. 
Якщо у когось у родині є курці, то треба знати, що це хворі люди. А на хворих ображатися не можна. Не буде ладу, якщо ви будете намагатися змусити їх кинути курити, критикувати, лаяти, карати. У курців відбувається поступова зміна свідомості й світ навколо себе вони бачать перекрученим. З’являється пряма залежність від нікотину. 
Коли мій пацієнт кинув курити, через рік знову поїхав до себе на батьківщину. Зустрівся зі своїми друзями дитинства. Всі вони помітили, що він став іншим, якимось «світлим» і спокійним. Він потім спеціально зайшов до мене й розповів, що дійсно Життя без паління в багато разів краще й цікавіше. Для мене це не новина. Усі, хто кидає, через час це помічають. 
Ще я помітив, що часто буває, коли люди кинули курити, але через час знову починають. Так відбувається у тих випадках, коли вони не змінюють своє відношення до Життя. Залишаються з колишнім мисленням, не змінюються Духовно. Немає у них запасу міцності протистояти нав’язливій хворобі. 
Наприкінці першої консультації я рекомендував своєму пацієнтові сходити до церкви й покаятися за гріхи, які він згадає у своєму житті. Якщо не вийде сходити до церкви, таке теж часто буває серед нашого населення, ще раз підкреслю - серед нашого населення, то у вільний час у себе удома переглянути своє життя. Побачити там негарні вчинки й попросити у Бога прощення. А також попросити подумки прощення у тих людей, яких колись скривдив, або сам на них з якоїсь причини образився. 
Не тримати у собі зло й образу. Вони заважають не тільки рятуванню від паління, але й видужанню від інших хвороб. І після того, коли він очистить своє минуле через покаяння, почне робити зарядку, знову прийти на прийом. 
Скажу вам по секрету, що більшість курців «зі стажем» бояться кинути курити. Їм здається, що без нікотину їм буде дуже погано. Страх їм «підкидає» сама хвороба. Вона хоче залишитися і їй глибоко наплювати, що курець проживе на 10-20 років менше. Хоча, відмовившись від цієї хвороби, через час здоров’я людини різко поліпшується, якість життя кращає. 
На наступній зустрічі, що відбулася приблизно за тиждень, я навчив свого відвідувача уявляти себе таким, хто не курить. Він закривав очі, згадував що-небудь хороше зі свого життя й уявляв, що кинув курити. Подумки «прокручував», бачив внутрішнім поглядом себе у звичайному житті, тільки без паління й здоровим. 
Не думайте, що легко уявити себе не таким, як звичайно. Потрібен час і тренування. Усе, що тренується, те розвивається. Він приходив до мене ще кілька разів. На кожній консультації він тренував своє образне мислення - бачити себе здоровим і тим, хто не курить. Ще ми розмовляли про різні аспекти здоров’я. Я рекомендував, щоб він удома, коли ніхто не бачить і не чує, уголос попросив допомоги у Бога в рятуванні від паління й відновленні здоров’я. 
Питання віри у Бога дуже серйозне. Нікому не вдається відразу змінити своє мислення. Та й сама Віра не кожному дається. Не думайте, що я йому сказав - вір, і він повірив. Віра - це дарунок Божий, її заслужити потрібно, і не самій людині, а його предкам. Тоді й у нащадків Віра, у свій час, з’явиться, а разом із нею й Знання. Тому я й запитую у своїх пацієнтів -  чи є у їх родинах віруючі в Бога предки? Від їхньої відповіді залежить, яку методику допомоги або лікування обрати пацієнтові. 
Цей хлопець кинув курити за два місяці після наших зустрічей, якось непомітно для самого себе. Пройшло більше трьох років. Зустрічається зі своїми друзями, буває в різних компаніях, де багато хто курить, а він не курить і його не тягне курити. У душі радується й дякує Богу, що допоміг йому позбутися від цієї й ряду інших хвороб. Здоров’я його значно покращилося, помолодів, почуває себе прекрасно.
Тим, кому вдалося недавно кинути курити або хто тільки збирається це зробити, потрібно знати, що завжди буде багато спокус закурити знову. Це може бути сварка з ким-небудь із близьких, проблеми на роботі, криза в країні. Можуть бути й інші причини, наприклад, з’явиться багато вільного часу, який раніше витрачався на перекури. Іноді руки «нікуди подіти», адже вони звикли тримати сигарети. До Життя без паління потрібно звикнути. Цьому дуже сприяє Духовний розвиток. Краще кидати курити, коли здоров’я ще хороше. Не чекати, щоб це змусила зробити яка-небудь хвороба. 
Повторю основні етапи, що гарантують успіх. Перший - це Бажання самої людини й розуміння, що нікотин - це повільно вбиваюча її отрута. Людина, яка курить - хвора людина, на неї не можна ображатися, лаяти або карати. На хворих не ображаються, їм співчувають, за них моляться, їм намагаються допомогти. 
Друге -  людина, яка курить, повинна озвучити або розповісти про своє щире бажання кинути курити. 
Третє - подумки у себе удома переглянути своє життя. Очистити його від гріхів, образ і усього поганого через Покаяння. Краще буде сходити до церкви, висповідатися у священика й Покаятися. Але не кожному дане право ходити до церкви, помолитися й попросити допомоги у Бога в рятуванні від паління або інших проблем. 
Четверте - почати щоранку робити фізичні вправи й щодня подумки уявляти себе тим, хто не курить. Інше - справа часу. За моїми спостереженнями, така схема «спрацьовує» за 2-4 місяці роботи над собою. Непомітно для себе люди перестають курити, їхнє здоров’я й життя поліпшуються. Всім своїм пацієнтам я рекомендую подякувати Богу й нікому нічого не розповідати. Надалі вчитися радуватися Життю й частіше згадувати дитинство. До Життя потрібно ставитися з Повагою. 
Те ж саме стосується й хворих на алкоголізм. Все потрібно робити тверезим - розповісти про своє бажання, помолитися Богу й попросити допомоги. Очистити минуле від гріхів і зла через Сповідь і Покаяння. Почати ранком робити зарядку й думкою частіше уявляти себе непитущим (ою). 
Дуже важливо, якщо хвора людина пошукає у своїй родині предків, які вірили в Бога. Відкрию великий секрет - вони є у кожній родині, тільки потрібно трохи «напружити» пам’ять. Можна поговорити з родичами, може вони знають кого-небудь або переглянути сімейні фотографії. 
Рекомендації, які я даю, не мої, їм тисячі років. Вони допомагають вирішити не тільки проблеми з палінням і пияцтвом, але й багато  інших. 
У цьому розділі я хочу торкнутися ще одного дуже важливого питання - про будову людини. Є різні точки зору або думки про походження людини. 
У деяких наукових колах прийшли до висновку, що людина походить від мавпи, але переконливих даних на користь даної теорії ніхто не знайшов. Є й інші точки зору, їх багато. Можна вибирати будь-яку. Те ж стосується й будови людського тіла. Деякі вчені вважають, що наше тіло складається тільки з матеріальних органів і систем. Їх можна пощупати, побачити. 
Є люди, які переконані, що у нашому тілі живе душа, деякі вважають розум теж органом людського тіла. Чимало прихильників і енергетичної природи тіла, зараз навіть «ауру» сфотографувати не проблема. 
З Біблії й численних інших джерел відомо, що людину створив Бог. Спочатку люди складалися зі Світла (енергії), вони світилися і в них було Життя (Євангеліє від Іоанна 1-4). 
Матеріальне тіло утворилося набагато пізніше й були періоди, коли воно дуже відрізнялося від нашого сьогоднішнього тіла. Все це має відношення до здоров’я й медицини. Справа в тому, що матеріальне тіло повторює свій «енергетичний каркас». Спочатку формування більшості хвороб і людських проблем відбувається в цьому «енергетичному каркасі», а потім проявляється на рівні тіла або в житті людини. 
Про те, що на енергетичне тіло можна впливати, відомо давно і я нічого нового не написав. Наприклад, китайська медицина часто використовує голковколювання для відновлення нормального циркулювання енергії в тілі. Після чого поступово зникають хвороби в матеріальному тілі. На енергетичне тіло можна впливати за допомогою своєї свідомості, вимовлених слів, а також молитов. 
У цьому «енергетичному каркасі» записуються всі наші вчинки, думки, слова - ведеться універсальний облік всього нашого життя. Але мало хто знає, що в ньому також записані життя наших предків. 
Якщо предки жили чесно, робили гарні справи, то і їхні нащадки будуть схильні до такого ж життя. Якщо ж предки робили щось погане й за це не покаялися перед Богом, то спрацює Закон Справедливості. Хтось із їхніх нащадків буде зазнавати кари за їхні гріхи. 
Коли ми через Покаяння очищаємо своє життя від поганих і нечесних учинків, то тим самим поліпшуємо життя своїм нащадкам. Так само відбувається, коли ми просимо у Бога прощення гріхів нашим предкам, яких уже давно немає на цьому світі. Цим ми очищаємо себе й не передаємо в спадщину своїм дітям проблеми й хвороби предків. 
Те, про що я зараз пишу, важко зрозуміти вченим матеріалістам. Є методи пізнання Бога й таємниць світобудови, які не мають нічого загального з досягненнями сучасної науки. 
Далі потрібно знати, що наша свідомість має творчу енергію. Куди прямує наша думка, туди направляється потужна  творча енергія. Тому своїм пацієнтам я рекомендую нікому не розповідати про свої заняття. Інші люди, навіть найближчі, можуть своїми думками або словами їм перешкодити. Таку рекомендацію своїм пацієнтам давав Ісус Христос. 
Коли курці, алкоголіки починають каятися за свої гріхи, молитися й просити допомоги у Бога, вони очищають свій «енергетичний каркас». Потім подумки уявляють себе тими, хто  не курить або не п’є. Вся ця інформація «записується» на енергетичному рівні й через час відбувається в їхньому житті. Люди самі кидають курити, пити алкоголь або позбавляються від інших проблем. 
І все-таки головне - це молитва. Коли людина молиться, вона розмовляє з Богом, з нашим Творцем. Розумом нам Бога не зрозуміти, як не зрозуміти табуретці того, хто її зробив. Але треба знати, що Він є, що Він завжди нас чує й радується, коли ми хочемо поліпшити своє здоров’я й життя, коли просимо про щось хороше, коли самі намагаємося щось робити. Він допомагає так, як вважає за потрібне, і ця допомога не завжди збігається з нашим бажанням. 
На закінчення цього розділу торкнуся ще однієї дуже важливої для нашого суспільства теми - Кинуті діти. Ніде у світі, крім деяких республік колишнього Радянського Союзу, цієї проблеми немає. Тільки у нас ще через низький духовний розвиток маленькі діти часто залишаються без батьків. Це «відголоси» атеїстичної пропаганди, силою нав’язаної цілій державі. 
Віру у Бога, як і безвір’я, нав’язувати не можна! 
Долю цих маленьких дітей держава вирішує за допомогою дитячих будинків, інтернатів, інших дитячих установ. Часто таких дітей люди всиновляють. І це дуже добре. 
Нові батьки намагаються дати своїй прийомній дитині любов, ласку, освіту. Вкладають у неї сили й засоби. Але буває, що маля, коли виростає, поводиться не так, як хотіли б  батьки, які його виростили. І от чому. 
На «енергетичному каркасі» цієї дитини записане життя його біологічних батьків, його предків, разом з усіма їхніми помилками й гріхами. Тому, незважаючи на любов, увагу, ласку, засоби, освіту - на якомусь етапі свого життя, дитина буде повторювати (відпрацьовувати) гріхи своїх справжніх батьків і предків. 
Але, щоб цього не відбулося й дитина виросла здоровою і щасливою, прийомним батькам маляти потрібно частіше молитися за його біологічних батьків. Молитися як за своїх близьких родичів, просити Бога, щоб Він простив їм їхні гріхи. Ви не знаєте цих людей, не знаєте їхніх гріхів, не знаєте, що вони передали в спадщину вашому маляті. Повторю ще раз, моліться за них, як за своїх близьких, просіть за них. Знайте, що ви молитеся за щастя своєї дитини, своїх майбутніх онуків, свого роду. 
Ще не було випадку, щоб Бог відмовляв у подібних проханнях. 
І ще трохи про те, для чого потрібні Духовні Знання. Бувають випадки, коли в нормальній родині виростають неблагополучні діти. Начебто все у них є, але їх «тягне» до поганого. «Працює» Закон Справедливості. Значить хтось із предків цієї дитини наробив якихось гріхів і не покаявся. «Відпрацьовують» його гріхи нащадки. 
От чому потрібно частіше молитися за своїх предків, особливо за тих, кого вже немає на цьому світі. Ми не знаємо як вони жили, грішили чи ні. Покаялися й попросили у Бога прощення за свої гріхи або залишили їх «відпрацьовувати» своїм нащадкам. 

Сварки в родині, хвороби й злі духи

Молодий чоловік із тремтінням у голосі скаржився, що удома стало неможливо жити. Дружина влаштовує скандали майже щодня. Прожили разом близько десяти років, виховують двох дітей. Два роки тому дружина зробила аборт, після чого й почалися сварки. Вона обвинувачує його, що це він її змусив, хоча насправді вони тоді разом вирішили, що третьої дитини матеріально їм буде «потягнути» важко. 
Скандали виникають на «рівному місці», і що робити далі він не знає. Готовий розлучитися, так дітей шкода. Але й жити в родині далі так неможливо. Неодноразово намагався спокійно поговорити на цю тему із дружиною, але не вдалося. Вона й сама начебто розуміє, що постійні сварки це ненормально.  Навіть до психолога зверталася, але безрезультатно. 
Вислухавши цього чоловіка, я попросив його, якщо зможе, то нехай направить до мене на бесіду свою дружину. За день вона зателефонувала й записалася на прийом. 
У призначений час у кабінет увійшла молода гарна жінка. Я навіть засумнівався в тому, про що говорив її чоловік. Зовні вона була такою несміливою, що здавалося мухи не скривдить, не те що із чоловіком лаятися. Але при перших вимовлених нею словах і деяких особливостях погляду, я вже зрозумів, що не все так просто. Мені стало зрозуміло, з ким або чим маю справу. 
Тепер трохи роз’яснень. Лікарі-санологи, поряд з останніми досягненнями сучасної медицини, у тих випадках, коли медицина безсила, для надання допомоги хворим застосовують Духовні Знання, а також нетрадиційні методи, які використовуються народною медициною багатьох країн. 
З Біблії, а також численних інших джерел відомо, що Ісус Христос, а також Його учні виганяли з багатьох хворих людей бісів і злих духів. Матеріально-технічний прогрес за останні дві тисячі років змінив світ. З’явилися нові технології й суспільні устрої, але хвороби, які викликають біси й злі духи, залишилися. І сьогоднішня наукова матеріалістична медицина тут безсила. Люди хворіють, отруюють життя собі й близьким, а зробити нічого не можуть. І треба сказати, що таких хворих чимало. 
Сьогодні вже не секрет, що наш Всесвіт має енергетичну будову. Є видима частина - це все, що ми бачимо й розуміємо. Є й невидимий світ, про який більшість людей навіть не підозрює. Описати невидимий світ людською мовою не можна, розумом його зрозуміти теж неможливо. Тому я й не буду намагатися описувати його особливості. Потрібно лише знати, що цей невидимий світ є й він дуже різноманітний. У ньому багато хорошого, але є й погані сутності або згустки негативної енергії. Деякі з них наділені свідомістю. 
Якщо взяти будь-яке видиме або матеріальне тіло, людину в тому числі, і розкласти його на кванти, то все буде являти собою згустки енергії. У момент сильних психічних стресів або тривалих (хронічних) негативних емоцій люди виділяють негативну енергію. На яку, як «мухи на мед», підтягуються невидимі згустки негативної енергії або злі духи. Вони прикріплюються до біополя такої людини й паразитують на ньому.
Як людині для життєдіяльності потрібні їжа й вода, так і злим духам для підтримки свого існування потрібна негативна енергія. Причепившись до біополя людини в момент яких-небудь стресових ситуацій, вони потім провокують його на виділення негативної енергії через сварки, образи, страхи, ненависть, ревнощі, почуття провини, зневіру, переживання, безпричинні тривоги й т.д. 
Такого пацієнта ніякими психологічними методиками, ліками або психотерапевтичними сеансами не вилікувати. Іноді злі духи хитрують, перестають на якийсь час турбувати свого «хазяїна». Створюється враження, що людина видужала, але це ненадовго. Через час вони знову «змушують» його виділяти негативну енергію. 
Таких хворих можна визначити за рядом ознак - зміні характеру, специфічній вимові деяких слів, погляду й т.д. Є люди, які бачать у біополі такої людини темні плями, деякі можуть їх відчувати своїми руками й навіть розмовляти з ними.
Існують різні злі духи й методи рятування від них можуть бути різні. Наприклад, з Біблії нам відомо, що деяких хворих позбавити від злих духів учні Ісуса Христа не могли. Він пояснив їм, що в цьому випадку потрібно застосовувати піст і молитву. 
Від себе хочу додати, що вивчаючи лікувальне голодування, я зустрічався з описом випадків зцілення від деяких форм шизофренії за допомогою голоду. 
Переважна більшість негативних енергетичних сутностей або злих духів виганяється з хворих за допомогою імені Ісуса Христа, Ісусової молитви. 
«Господи Ісусе Христосе. Син Божий, помилуй мене грішного (у) і позбав від злих духів». Треба вірити всьому, про що написано у Біблії, там усе Правда. 
Наші предки знали про це й у стресових ситуаціях завжди застосовували захисні або профілактичні заходи. 
Наприклад, на похорони завжди запрошували «плакальниць» і священиків. Священики за допомогою молитов «відганяють» злих духів і ще моляться про порятунок душі покійного. Плакальниці мали здатність особливими вібраціями свого голосу відганяти злих духів, щоб ті не приєдналися до біополя родичів людини, що пішла з життя, які перебувають у стресовій ситуації. Звичайно, краще ці питання можуть пояснити священнослужителі. Я, як лікар, просто відзначу, що дійсно ім’я Ісуса Христа допомагає багатьом хворим, особливо тим, хто переніс якусь стресову ситуацію. 
Матеріалістична медицина поки цю тему обходить стороною, але християнські сподвижники в різні часи піднімали тему злих духів. Ченці афонського монастиря описували цю проблему більше 300 років тому. Дуже докладно про злі духи пише у своїх роботах Архієпископ Херсонський і Таврійський Інокентій. Та й зараз не рідкість, коли в тих або інших Святих місцях або церквах священики за допомогою молитов допомагають хворим. 
Тема ця дуже серйозна й про неї потрібно знати. 
Все це я розповів жінці, яка прийшла до мене на прийом. Вона зізналася, що перенесла сильний стрес, зробивши аборт. Тепер їй не дають спокою почуття провини й образа на чоловіка. У результаті вона постійно чіпляється до нього, провокує скандали, хоча ніякого задоволення від сварок не отримує. «Серцем» вона розуміє, що чоловік не винен, але поробити із собою нічого не може. 
Виросла ця жінка в радянський час, була комсомолкою, до церкви ніколи не ходила й у Бога не вірить. Я їй сказав, що страшного нічого в цьому немає. У нашій країні більшість людей були й залишаються такими, як вона. Треба себе перебороти, «забрати» фальшивий сором, сходити до церкви, покаятися за свої гріхи й почати читати Ісусову молитву по три рази на день. Дуже важливо наприкінці цієї молитви додавати конкретне прохання - від яких духів позбавити...
«Господи Ісусе Христосе, Сину Божий, помилуй мене грішну й позбав від злих духів - образи, невдоволення, почуття провини». 
Читати цю молитву стільки днів, скільки знадобиться для нормалізації сімейних відносин, допоки в родині не наступить мир, спокій і повернеться колишня радість.
Близько двох місяців знадобилося цій жінці, щоб сварки й образи з їхньої родини зникли. Тепер у них все добре. 
Якщо й бувають іноді побутові сварки або розбіжності із чоловіком, то після них вона в думках просить прощення у Бога й читає Ісусову молитву. Періодично ходить до церкви. 
Бувають випадки, коли злі духи «переходять» у спадщину близьким родичам. Тому, як профілактику або лікування таких ситуацій, рекомендується читати молитви, Біблію, відвідувати церкву, сповідуватися й каятися за свої помилки або гріхи, розвиватися Духовно, робити добрі справи. 
Таких випадків у моїй практиці, коли у біополі хворих людей знаходились негативні енергетичні сутності, було чимало. Причина визначалася завжди - був якийсь сильний стрес. 
Нагадаю, що, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, здоров’я - це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки наявність або відсутність хвороб у тілі. 
Сварки в родині, образи, страхи, ревнощі, ненависть, почуття провини, критика, необґрунтовані тривоги супроводжуються виділенням негативної енергії, змінюють біополе людини, сприяють формуванню різних хвороб.  Знижують якість життя й приводять до раннього старіння.
Якщо сварки, образи, розбіжності в родині носять короткочасний характер, страшного нічого немає. Взаємна любов все виправить. Але якщо погані ситуації повторюються або носять затяжний характер - це хвороба. Без Духовної допомоги впоратися з нею важко. Разом з Ісусовою молитвою можна просити допомоги у різних Святих. 
У сімейних стосунках причини невдоволення завжди потрібно шукати усередині себе, а не дружини (чоловіка), тоді будете щасливі. Не намагайтеся переробляти один одного й рідше критикуйте. Часта критика у сімейних стосунках, спроби переробити другу половину - це шлях до образ, розбіжностей, хвороб, шлях у нікуди...
Наведу наступний приклад. Жила-була родина - чоловік, дружина й двоє дітей. Помирає батько дружини, вона його сильно любила. Важко перенесла його смерть і похорони, переживала, плакала, був нервовий зрив. 
Через якийсь час без видимої причини в родині почалися сварки. Дружина була постійно незадоволена чоловіком, критикувала й лаяла його. Він відповідав тим же. У підсумку розлучення. 
Чоловіка я консультував із приводу його проблем зі здоров’ям і він розповів про розлучення й взаємини із дружиною. Я пояснив йому, що його дружина ні при чому. Вона не винна. Дуже переживаючи за смерть батька, вона виділяла багато негативної енергії й до її біополя «причепилися» злі духи. Вони провокували її на скандали в родині. У підсумку розлучення, хвороби, передчасне старіння. Та й у нього через образи на дружину й переживань теж у біополі є негативні енергетичні сутності. Призначив йому, поряд з іншими рекомендаціями, читання Ісусової молитви. 
Пройшло трохи більше року. Зараз ця родина знову живе разом. Чоловік усе розповів колишній дружині. Вона сходила до церкви, покаялася за гріхи, почала читати Ісусову молитву. У родині зараз немає сварок і образ. У будь-якій здоровій родині не повинно бути Зла, повинні бути довіра, повага й Любов. До цього потрібно завжди прагнути й знати, що в матеріальному світі є багато сил, які не хочуть добра вашій родині. І перемогти ці сили можна тільки за допомогою Духовного вдосконалювання. 
Не всім дано зрозуміти й повірити в те, про що я пишу у цьому розділі. Раніше я теж не повірив би. Але у всіх, хто починає застосовувати Духовні Знання, здоров’я й життя через час поліпшуються. 
Як лікар-практик, я завжди вірю фактам і неодноразово бачив як змінювалося життя людей, коли вони починали вірити у Бога, молилися й каялися за свої гріхи. Багато хто після сповіді й покаяння легко кидали пити спиртне (причому справжні алкоголіки), курити, позбувалися від різних хвороб або вирішували особисті проблеми. Як ви думаєте, чому на службах у церкві рідко бувають алкоголіки, злісні курці, наркомани? Спробуйте відповісти на це питання самостійно й ви багато чого зрозумієте. 
Наведу наступний приклад. На семінари ходив молодий чоловік, колишній шахтар. Мав завжди свою точку зору з різних питань. Часто критикував близьких, уряд, владу. Причому робив це завжди з емоціями. У підсумку тричі був одружений, але з усіма дружинами розлучився. Своїх дітей не було й зараз живе сам. Є проблеми зі здоров’ям - гіпертонія, виразка шлунка й інші хвороби. Не зважаючи на те, що він відвідував семінари, кілька разів приходив на індивідуальний прийом, де все розповів про своє життя. 
Причина його проблем з’ясувалася відразу. Його мати мала різкий характер, часто сварилася з батьком, але боялася його. Батько іноді бив її. Своє обурення вона вихлюпувала на сина, мого сьогоднішнього пацієнта. Хлопчик боявся свою матір, хоча й любив її. Дуже переживав, коли вона померла. 
Одружившись по любові першого разу, через кілька місяців подружнього життя став критикувати й кривдити дружину. Одного разу навіть побив її, після чого та пішла до своїх батьків. Через час вони розлучилися. 
Не витримали його характеру друга й третя дружини. У підсумку - діло до старості, а він один. Є житло, гарна пенсія, ще й підпрацьовує - тільки радості немає. 
Зрозумівши причину своїх життєвих проблем, він сходив до церкви, висповідався й Покаявся за свої гріхи. Почав молитися й просити Бога, щоб простив гріхи його батькам, які вже померли. Подумки попросив прощення у всіх своїх дружин, а також тих людей, кого скривдив у своєму житті або на кого образився сам. Почав читати Ісусову молитву, частіше заходити до церкви. 
Змінив своє харчування, став робити зарядку, додатково обстежився й пролікувався у лікарні. У загальному почав займатися своїм здоров’ям і перестав Висувати Претензії до Життя. 
Через час женився на молодій жінці. Зараз у них двоє дітей. Йому ще немає шестидесяти років, але він здоровий, почувається добре. Дружиною, дітьми, урядом, владою, Життям - задоволений. Працює, займається собою, з родиною ходять до церкви. Молиться Богу й дякує Йому. Ніякої критики, образ або сварок у родині немає.
З огляду на те, що тема дуже серйозна, наведу ще один приклад. 
У молодої жінки стався нервовий зрив. Вона довідалася, що чоловік їй зраджує з іншою. З емоціями наговорила йому багато поганих слів, обвинуватила як могла. З’явилася ненависть до чоловіка й образа на Життя, напади страху, небажання жити. У підсумку опинилася в психіатричній лікарні. Лікувалася там близько місяця. 
Виписалася додому, кілька днів усе було начебто нормально. Але як тільки чоловік затримався на роботі й прийшов пізніше звичайного «закотила» істерику. Так тривало місяця 3-4. Чоловік не витримав цього божевілля й пішов з родини. Двоє дітей підліткового віку піклувалися про матір, як могли. Вона продовжувала періодично відмовлятися від їжі й води, без причин голосно ридала й кричала. У загальному поводилася як справжня божевільна. Насправді так і було. Лікуватися у лікарні категорично відмовлялася. 
Хоча чоловік і пішов з родини, але матеріально її утримував і з дітьми спілкувався щодня. Про все, що відбувалося удома, знав. Прийшов до мене на прийом і попросив спробувати допомогти його дружині. Розповів всю історію хвороби й причини, що її викликали. Тоді ще про злі духи я нічого не знав, навіть не підозрював, як і більшість людей, які живуть сьогодні. 
Зустрілися ми наступного дня. Раніше я цю жінку не знав, бачилися вперше. Погляд її «був відсутній». Таке враження, що вона дивиться на мене, але не бачить. Хвилин тридцять я намагався з нею розмовляти. На якісь питання вона відповідала, але більше мовчала. Наприкінці бесіди я запропонував їй з’їздити до однієї церкви на «вичитування». Від деяких своїх пацієнтів я чув, що у тій церкві священик за допомогою молитов допомагає хворим. Говорили, що він навіть злих духів виганяє - до цієї інформації я ставився скептично, вважав її вигадкою й фантазією. Мені вона нічого не відповіла. Наступного дня діти вмовили її поїхати до церкви. Чоловік попросив мене з’їздити з нею, тому що побачивши його у неї починався напад агресії, вона починала ридати й кричати. Він дав нам гроші на таксі, свічки й все необхідне. 
Ми приїхали за півгодини до початку служби. Сама служба була безкоштовна, але потрібно було купити свічки. Поступово до початку Богослужіння церква наповнилася людьми. Більше двох годин священик читав молитви, горіло багато свічок. Моя пацієнтка вистояла всю службу, по закінченні якої ми викликали таксі й виїхали додому. Коли під’їхали до її будинку, вона попросила мене ще з’їздити разом з нею до цією церкви на службу. Кілька разів ми їздили з нею на «вичитування». 
Як лікар, я став помічати, що поступово її здоров’я стало поліпшуватися. З’явився інтерес до життя, покращився апетит, повернулася працездатність. Вона висповідалася, покаялася за свої гріхи, почала регулярно молитися. Хвороба відступила. 
Пройшов час, вона здорова, виглядає прекрасно, займається фізичними вправами, молиться й ходить до церкви. До колишнього чоловіка ніяких претензій не має. 
Зараз у нього й у неї інші родини, їхні загальні діти виросли. І він, і вона покаялися за розлучення, сварки й взаємні образи. 
Своїм пацієнтам, як і читачам, я рекомендую не боятися вчитися думати інакше. Є різні точки зору на багато питань, здоров’я в тому числі. Життя - це короткочасна подорож, де все нам дається в тимчасове користування. Кому більше дано, з того й більше спитається. За все доведеться тримати кожному відповідь. 

Хвороба - Погане Життя.
Як від неї позбутися

Є люди, які вважають, що погано живуть. Вони не підозрюють, що це хвороба. На щастя така хвороба добре лікується, звичайно, якщо сама людина захоче від неї позбутися. Такі люди є не тільки в Україні або Росії, але й у багатьох інших країнах, причому, як і будь-яка інша хвороба, вона не залежить від кількості грошей або інших матеріальних цінностей. 
Ще я помітив, що багатьом подобається погано жити, вони одержують від цього задоволення. Точно так само як курці, які знають, що курити шкідливо, але самі з насолодою курять, отруюють себе й тих, хто поруч із ними. Кожна людина може позбутися  поганого життя, як і багатьох хвороб і проблем, якщо почне сама для себе щось робити. 
Наведу приклад. На мої семінари ходила жінка, за віком ледве старша за 60 років. У перші дні занять вона всім була незадоволена. Чоловік, з яким прожила близько 20 років, виявився п’яницею, гуляв з іншими жінками. Вони розлучилися. 
У дорослих дітей теж не все в порядку в сімейному житті. Чоловік дочки любитель випити, у родині часті сварки. Син женився на жінці, старшій за нього, що має двох дітей від першого шлюбу. У їхній родині теж часто бувають пиятики, сварки, навіть бійки. Недавно сина чергового разу звільнили з роботи. У загальному у цієї жінки все погано - і пенсія маленька в порівнянні з іншими, здоров’я поганеньке - багато різних хвороб. Квартира потребує ремонту, меблі й побутова техніка старі, а зробити ремонт або купити щось нове грошей не вистачає, багато витрачається на ліки й т.д. Таких людей, які незадоволені життям, приходить на мої семінари немало. У перші дні занять деякі з них з великим задоволенням розповідають як їм погано живеться. Що характерно - завжди хтось винуватий. Живеться погано їм, а винуватий хтось. Але це буває тільки в перші дні занять, трохи пізніше незадоволених стає менше, а через час у більшості життя поліпшується. 
Ті з читачів, які читали деякі з моїх попередніх книг, знають, що є три стани розуму людини. І наші думки - це магніт. Розум, що незадоволений життям і при цьому обвинувачує когось - це хворий розум. Він притягує, як магніт, все погане. 
Здоровий розум ніколи на життя скаржитися не буде. У нього вистачить кмітливості змиритися із ситуацією й знайти способи, як щось у своєму житті змінити й поліпшити. 
Треба знати, що наше Життя - як дзеркало. Яким ми його бачимо, таким воно й стає. Як ми про нього думаємо й говоримо, таким воно й буде. Що посієш, то й пожнеш, а створюємо ми своє життя за допомогою думок, слів і Дій. Думки й Слова мають творчу енергію. 
Тому, коли на семінарах я не поспішаючи протягом 2-3-х днів повторюю слухачам прості істини, то їхня думка про Життя змінюється. Наприклад, якщо ви хочете, щоб ваше Життя було поганим, то думайте й говоріть про себе й про своє життя тільки погане - так і буде. 
І навпаки. Якщо хочете поліпшення у своєму житті, то починайте поступово вчитися думати й говорити про своє Життя тільки гарне. 
Намагайтеся не думати й не говорити про Себе того, чого не Хочете. Поліпшення Життя або «видужання» від поганого Життя завжди починається з розуміння, що потрібно змінювати свої погляди, а це завжди відбувається Поступово. 
В 30-і роки минулого сторіччя в США була економічна криза, як у нас зараз, - закривалися тисячі підприємств, з’явилося багато безробітних. Президент Рузвельт годинами по радіо (телебачення тоді не було) пояснював американцям, що це явище тимчасове. Тільки своєю працею, добрим відношенням до Життя й один до одного можна перебороти будь-які труднощі. Тоді з’явилася знаменита американська посмішка. Вітаючи один одного або звертаючись до кого-небудь, люди вчилися посміхатися. Відомо, що якщо людина посміхається, навіть не щиро, то її організм виробляє такі ж гормони, як і в момент щирої радості. Це значить, що посмішка поліпшує настрій і може лікувати. Це значить, що в усміхненої людини з’являється більше гарних думок. А гарні думки (магніт) притягають у своє життя гарне. 
Хто цього не знає, то спробуйте - штучно почніть посміхатися, розтягніть свою посмішку «до вух» і при цьому намагайтеся думати про погане. Хто це зараз зробить, той відразу зрозуміє про що мова. Зробіть. 
Тепер ті, хто зробив, знають чому президент Рузвельт учив американців. На моїх семінарах майже всі учасники вчаться швидко добре думати про своє життя й частіше посміхатися. До речі, частіше всіх посміхаються й багато працюють японці, тому й живуть вони довше всіх - майже 90 років у середньому. 
У своїх книгах я часто повторюю прості істини. Наприклад, кожна людина може поліпшити своє Життя. Повторюю я тому, що одні люди можуть розуміти швидко й для них це природно. Іншим же потрібно повторювати по кілька разів, тільки тоді вони починають розуміти. Але розуміти й застосовувати Знання у своєму житті - це різні речі. Тих, хто розуміє, у нас багато, а тих, хто застосовує, мало. На семінарах мені вдається переконати всіх учасників, що Знання потрібно Застосовувати. 
Я прошу всіх ставити попереду у своєму житті, не важливо скільки вам років, чесні гарні цілі або бажання. Їх треба записувати. Чесно скажу, не всім подобається «ворушити мозками», щоб подумати добре про своє життя. Ставити попереду гарні цілі та ще записувати їх не хочуть. Справа їхня, я не  наполягаю.
Одного разу я провів дослідницьку роботу. Опитав кілька десятків людей, які були на моїх семінарах 1-2-3 роки тому й більше. Отож, майже всі бажання тих, хто їх записував, здійснилися. А тих, хто просто ходив на заняття, але цілі попереду не записував, здійснилися далеко не всі щирі чесні бажання. Правильно говорить прислів’я: «Що записано пером, то не вирубаєш сокирою».
Жінка, про яку мова йде, після першого семінарського заняття прийшла додому й уперше задумалася про своє життя. Вона вже забула, коли щиро посміхалася й чомусь радувалася. Непомітно згадала дитинство, юність, радість заміжжя, народження дітей. Взяла аркуш паперу, ручку й почала ставити попереду у своєму житті щирі, гарні, чесні цілі або бажання. 
Насамперед відновити здоров’я, зустріти гарного чоловіка, мати побільше грошей, налагодити стосунки із сином, зробити ремонт у квартирі, купити нові речі, замінити побутову техніку й меблі, з’їздити на море, у санаторій, помандрувати за кордоном і т.д.
Перед сном помолилась. Попросила прощення у Життя за те, що була Ним незадоволена, часто ображалася, сварилася із чоловіком. Попросила допомоги у Бога у виконанні своїх бажань і лягла спати. Уперше за багато років вона спокійно спала, а ранком прокинулася в гарному настрої у передчутті чогось нового. Зробила зарядку, яку останній раз робила на фізкультурі в школі, коли була ще школяркою. 
На семінарах я щодня нагадую слухачам, що ми живемо у Живому Світі, у Живому Житті, у Живому Невидимому й Розумом для багатьох з нас не зрозумілому Богові. Нам дане право кожному самостійно вибирати як жити, але це у тому випадку, коли про це знаєш. Є правила або Закони Життя. Вони добре описані в Біблії й книгах інших масових релігій. Ці закони не складні, їх потрібно знати й учитися виконувати. Незнання закону не звільняє від відповідальності. 
Самий головний закон або заповідь - «Возлюби Господа Бога твого, всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією міцністю твоєю, і всім розумінням твоїм і ближнього твого, як самого себе». Головніше або важливіше цих двох заповідей немає. З них «випливають» усі інші. 
Бог - це Життя у всіх її проявах. Потрібно любити Життя й учитися Йому радуватися, так як це роблять маленькі діти. Якщо людина незадоволена Життям, ображається, свариться, сумує, то тим самим вона робить гірше собі. Якщо замишляє або робить щось погане для інших, то це обов’язково повернеться до неї. 
На заняттях ми вчимося любити Життя. Кожний це вміє, але багато хто забув, особливо пенсіонери. Згадуємо те гарне, що було, учимося цінувати те, що є зараз. На кожному занятті згадуємо гарні моменти з дитинства. Тренуємо пам’ять згадувати гарне, а все, що тренується, розвивається. 
Усередині кожної людини «убудований» телевізор, на якому можна, закривши очі, дивитися гарне або погане. Фахівці розуміють, що учасники семінарів не просто «дивляться свої улюблені фільми» усередині себе, про своє ж життя, а ще й тренують праву півкулю головного мозку. 
Дуже важливо точно знати, що ви хочете поліпшити у своєму Житті. Наша пацієнтка захотіла поліпшити здоров’я. Нагадаю, що їй трохи за 60 років, а це вважається молодим віком у багатьох країнах. Лікуватися й вилікуватися, бути здоровим - різні речі. Багато хвороб носять хронічний характер. Лікарі лікують їх, але вони залишаються й через час знову загострюються, заважають якісно жити. Але коли людина починає сама собою займатися, то більшість хвороб зникає. Наше тіло, та ще й за допомогою свого розуму й органів почуттів має величезні зцілювальні й відновлювальні властивості. 
Вона почала робити звичайну ранкову зарядку протягом 10 хвилин, «натягаючи» на своє обличчя штучну посмішку. Згадувала як стрункою, гарною й спритною була замолоду. Стала більше ходити пішки, менше їсти, а від багатьох продуктів взагалі відмовилася. Увечері перед сном намагалася уявити собі таке життя, яке хотіла. 
На семінарах я щодня нагадую, що цілі, які ви ставите попереду у своєму житті, повинні нести в собі радість, щастя й бути чесними. Ну чому ви повинні думати про те, чого не хочете? Частіше думайте, уявляйте собі те, що хочете, тільки чесне й гарне. 
З героїнею цієї розповіді я випадково зустрівся роки за два після відвідування нею семінарських занять. Вона саме повернулася з туристичної поїздки, була в Парижі. З її слів, вона збирається поїхати подивитися Китай та Індію. Ми зайшли до найближчого парку, де, гуляючи, вона докладно мені розповіла, як почала видужувати від «поганого» життя. 
Багато чому з того, про що я говорив на семінарських заняттях, вона не вірила, але вирішила робити те, що я радив. Утрачати ж нема чого. Зарядку робила з посмішкою на обличчі щоранку, природно й настрій щоранку був гарний. Є прислів’я - як день почнеш, так його й проведеш. Повністю відмовилася від м’ясних продуктів - відразу відчула себе краще. Місяця за 1,5-2 зважилася, вага знизилась на 6 кг. Почала з’являтися талія, а вона думала, що назавжди залишиться з обвислим животом. Одяг, що носила, ставав великуватим, фігура поступово набувала стрункість, як замолоду. Одяг перешивати не стала, а купила нові, хоч і недорогі, але гарні речі. Пенсію на себе не шкодувала, ліків більше не купувала. Хвороби перестала помічати, начебто їх і не було. 
Налагодила відносини з дітьми, думала й говорила про них тільки гарне. Періодично переглядала своє життя. Подумки просила прощення у всіх людей, ким була незадоволена, на кого ображалася, з ким лаялася. Навчилася регулярно молитися й дякувати Богу за те, за що вважала потрібним. Почала відвідувати церкву, покаялася за свої негарні думки, учинки й слова. 
На превеликий подив, зять став називати її мамою, чого раніше ніколи не було. Син перестав пиячити, почав частіше заходити до неї й запрошувати до себе. Родина у нього виявилася гарною, діти люблять його як рідного батька, а дружина прекрасна господарка. Незабаром син знайшов роботу. 
Але це було тільки початком її видужання від «поганого життя». Пенсію їй перерахували й вона стала одержувати в 1,5 рази більше грошей, частину з яких відкладала. Вирішила трохи помандрувати у межах України. Повертаючись із туристичної поїздки з Києва, познайомилася в поїзді з одним чоловіком. Розговорилися. Він живе в сусідньому обласному центрі сам. Дружина померла, діти давно роз’їхалися, мають свої родини. Йому близько семидесяти років. За тиждень він приїхав до неї в гості, гуляли по місту, як у юності. Це був початок роману, початок нової родини. 
Потім вони поїхали разом до його сина в Росію. Син займається бізнесом, добре заробляє. Щиро зрадів, що у його батька з’явилася подруга. Купив їм туристичні путівки у Францію. Зараз пропонує оплатити їм поїздку в Індію й Китай, але вони поки не вирішили їхати чи ні.
Виглядає моя співбесідниця набагато молодшою за свій вік, задоволена Життям, дякує Богу. 
Таких випадків у моїй практиці, коли люди видужували від «поганого» життя, чимало. Скажу вам чесно, що поганого Життя не буває. Просто деякі люди неправильно ставляться до Великого Дарунка - Життя. Любити потрібно Життя, тоді й Воно вас полюбить, але без Духовної Основи зробити це дуже важко. 
Періодично я зустрічаюся із трьома своїми старими друзями. Вони всі на пенсії, мають дітей, онуків. У двох з них пенсії більші, до того ж вони і їхні дружини ще й працюють, одержують непогано. Але вони постійно скаржаться, що грошей їм не вистачає й живеться погано. Справа в тому, що майже всі свої гроші вони віддають дітям і онукам. У третього мого товариша пенсія невелика, але він життям задоволений. Вони із дружиною витрачають свої гроші на себе, хоча на морозиво й подарунки для онуків і дітей не скупляться. 
Є просте правило. Якщо ви заробляєте або одержуєте гроші й більшу частину з них віддаєте комусь, а себе в чомусь обмежуєте, то вам грошей буде завжди не вистачати. Гірше ще те, що тим, кому ви їх віддаєте, теж завжди буде не вистачати грошей. 
Нам потрібно не соромитися вчитися гарному в інших народів. Наприклад, у Радянському Союзі було «підкинуте в маси» прислів’я: «Добре там, де нас немає». Той, хто це зробив, прекрасно знав силу Слів. Знав, що люди, які будуть це прислів’я вимовляти, зроблять своє життя поганим. Тому краще це прислів’я вимовляти так: «Добре там, де ми є». За деякий час так і станеться. Де б ви не знаходились, вас буде супроводжувати успіх.
Один раз я був на заході, де були присутні представники засобів масової інформації. Після офіційної частини перейшли до накритого столу. Організатор заходу, директор однієї туристичної фірми, запропонував тост за розвиток туризму в Україні. Всі радісно підтримали його. Після того, як випили, один англійський журналіст зазначив, що зараз це зробити буде складно. Його попросили пояснити чому. 
Він трохи помовчав, але потім пояснив. Справа в тому, що на Заході люди люблять відпочивати й подорожувати, але при цьому вміють рахувати гроші. Ризикувати своїми грішми або відпочинком ніхто не хоче. Перш ніж їхати кудись, вони ввійдуть в Інтернет і подивляться, що ж їм пропонують. Якщо ж країна молода і маловідома, то не полінуються й почитати пресу цієї країни. А у вас більшість засобів масової інформації повідомляють багато поганого про свою країну. Створюється враження, що всі змагаються в тому, щоб сказати або написати щось страшніше або гірше: корупція, злочинність, наркоманія, алкоголізм, проституція, СНІД, туберкульоз і т.д. Скажіть - ну хто після цього поїде до вас відпочивати або буде вкладати гроші у вашу економіку? Особливо багато поганого ви «виливаєте» на себе перед якими-небудь черговими виборами. 
У нас на Заході, продовжив він, теж є всі ці проблеми. Але ми намагаємося їх вирішувати й менше про них пишемо й говоримо. У нас знають силу слів. Поки ви самі не навчитеся про себе добре говорити й писати, чесно жити й з повагою ставитися один до одного, мало хто із Заходу приїде до вас відпочивати. 
Закінчивши свою промову, журналіст вибачився перед всіма й запропонував тост за найкрасивіших, на його думку, жінок у світі - українок і росіянок. У всіх присутніх чоловіків сумнівів у цьому не було й ми його дружно підтримали. 
Не приховую, мені було приємно вислухати поради цього англійця. Він по суті нагадав нам наше старе прислів’я: «Не виносьте сміття з хати».
Потрібно стежити за тим, що ми говоримо або пишемо про себе, своїх близьких, свою країну. Якщо ми хочемо добре жити, нам потрібно вчитися думати, говорити й писати про себе, свою родину, близьких... Нам потрібно вчитися Любити своє місто, свою країну, своїх сусідів, своє Життя. 
Нам потрібно розвиватися Духовно й тоді людей з діагнозом «погане» Життя буде ставати усе менше. 

Гріхи, хвороби й нечесне багатство

Помирає молодий, що цвів, чоловік, бізнесмен у віці 52-х років. Від чого точно помер, так і не встановили. Ще недавно був здоровий, займався собою, вів здоровий спосіб життя, не пив спиртного й не курив.
Усе в його житті було прекрасно. Молода дружина, маленький син, будинок, машини, виробництво, що приносить великі доходи, особиста служба безпеки й т.д. Все це відбувалося у перші роки незалежності нашої країни. 
Мало хто знав про тіньову сторону його життя. Ще недавно він був простим інженером на одному із заводів. У період приватизації нечесним шляхом зробився багатим. Все нічого, тільки нечесні шляхи бувають різними. 
Залишив першу родину, женився на двадцятилітній красуні. Близько двох років тому через жадібність віддав наказ начальникові служби безпеки вбити одну людину, що інвестувала у його виробництво «пристойні» гроші. Не хотів ділити з ним прибуток. Це були перші кроки розвитку приватного бізнесу в нашій країні. Іноді майбутні бізнесмени використовували закони вовчої зграї - загризти більш слабкого. 
Його розпорядження виконали, людину вбили. Міліція швидко знайшла вбивць. Ті зізналися, що виконували наказ свого керівника й одержали за це додаткові гроші до своєї зарплати. Слідчі знали, хто справжній організатор убивства, але довести не змогли. Виконавців, їх було двоє, посадили на 15 років кожного. А бізнесмен, про якого йде мова, вийшов «сухим» з води. 
Приблизно за два роки після вбивства, на тлі повного здоров’я, у нього почалося важке запалення легенів. Через три місяці після запалення легенів знову потрапив у лікарню з важким запаленням нирок. Коли виписався з лікарні, змушений був позичати гроші, його завод опинився на грані банкрутства. Вліз у борги. Потім віддав за борги завод, знову потрапив у лікарню, де через час і вмер. 
Цю людину, його родину як першу, так і другу й всю ситуацію того, що сталось, я добре знав. Просто не знав тоді, що за зроблене зло завжди буде покарання. Пройшло більше десяти років після цих подій. Нещодавно я зустрів його молоду дружину. Від колишньої краси не залишилося й сліду. Працює реалізатором на ринку, живе у батьків, сама виховує сина. Заміж більше так і не вийшла. Ніяких грошей після смерті чоловіка не залишилося, усе забрали кредитори, включаючи будинок, у якому вони жили, і майно. 
Наведу наступний приклад, що відбувся в ті ж роки. До мене звернулася жінка із проханням проконсультувати чоловіка. Близько року тому у нього почалося важке ураження нервової системи, що швидко прогресувало. Лікувався в різних лікарнях, у цілителів, але марно. З кожним днем йому ставало усе гірше. 
Що дивно, до цієї хвороби він був зовсім здоровим. Нічим не хворів, не курив і не зловживав алкоголем. Зараз йому близько сорока років. Два роки тому він став власником декількох бензозаправок, мав успішний бізнес. Незадовго до його хвороби у них на фірмі пропадає з дуже великою сумою грошей головний бухгалтер. Начебто, за офіційною версією, вона украла ці гроші й утекла з ними. Але «ходили чутки», що її вже немає на цьому світі й до цього причетний мій сьогоднішній пацієнт. Бухгалтера із грішми так і не знайшли. Чутки чутками, але хлопець із важким захворюванням нервової системи ще помучився близько двох років і помер. Медицина допомогти йому не змогла. 
Таких випадків, коли люди робили який-небудь серйозний злочин, а потім «йшли» з життя, я знаю чимало. У своїх книгах я неодноразово наводив приклади, коли за гріхи батьків, дідусів або бабусь «розраховуються» хворобами або життєвими проблемами їхні діти або онуки. У всесвіті ведеться універсальний облік всіх учинків людини як поганих, так і гарних. Ніщо не залишається без наслідків. «Працює» Закон Справедливості. Будь-яка людина повинна з дитячих років про це знати. Роблячи погану справу або злочин, яким би таємним він не був, завжди доведеться відповідати. Добре якщо покарання отримає той, хто зробив, але часто буває так, що за його діяння страждають нащадки. І медицина в таких випадках безсила. 
Точно так само віддається й за гарні, добрі справи, якщо ви їх зробили таємно й ніхто за це вам навіть не сказав спасибі. За добрі,  гарні справи дуже часто віддається вашим нащадкам у вигляді їхнього життєвого успіху, удачі в справах, сімейному житті й зростанні в мудрості. Ті люди, хто про це знав, спеціально робили побільше гарних справ безкорисливо. Так вони піклувалися про своїх, навіть ще ненароджених, нащадків. Ті, хто не знав, жили для себе й залишали своїм нащадкам тільки матеріальні цінності, які часто приносили їм проблеми. 
Для чого ж нам потрібні Духовні Знання? Поясню ще на одному прикладі. У Біблії написано: «Поважай батька твого й матір, - це перша заповідь із обітницею; так буде тобі благо й будеш довголітнім на землі» (До Еф. 6-2,3). Простою мовою це буде значити, що не можна засуджувати своїх батьків, ніколи не можна їх ненавидіти. Що б батьки не зробили, дітям не дане право їх судити. Незнання цього правила часто приводить до великих проблем. 
До мене звернувся тридцятирічний чоловік, інвалід 1-ої групи. У нього серйозне захворювання нервової системи. Просить допомогти поліпшити здоров’я або повністю позбутися від хвороб. Його дружина теж інвалід і має приблизно таку ж хворобу. Хворіють вони із дружиною років 7. До цього все було нормально. Він ріс здоровим хлопцем, займався спортом. Після закінчення школи трохи попрацював і пішов служити в армію. Коли служив в армії, то його батьки розлучилися. 
Повернувшись із армії додому, від матері він довідався, що батько пиячив, гуляв з іншими жінками, навіть кілька разів побив її. Після цього вони розлучилися. 
Син, не довго думаючи, вирішив помститися батьку. Довідався, де той зараз живе. Увечері, коли батько повертався з роботи додому, син разом зі своїми друзями в темряві побили його. Батько після цього довго лікувався в лікарні, але здоров’я так і не відновив. Незабаром він помер. 
Через якийсь час цей хлопець зустрів дівчину, майбутню дружину. Вони покохали один одного, вирішили одружитися. Але батьки дівчини заборонили їй поки виходити заміж, мотивуючи тим, щоб вона спочатку закінчила університет, у якому вчилася. Та й наречений «без освіти» їм не подобався. 
Дочка батьків не послухалася й пішла жити до майбутнього чоловіка. Вони розписалися. Він працював простим робітником, заробляв непогано, а вона вчилася. Зі своїми батьками не спілкувалася, хоча вони й пропонували молодій родині свою допомогу. Через час один за одним народилися двоє дітей. Усе було добре, але раптом почав хворіти чоловік. Лікувався у лікарні, але лікування не допомагало, хвороба прогресувала. Жити їм стало важко, довелося кинути університет і йти самій працювати. Її батьки пропонували допомогу, але при цьому докоряли, що вона їх не послухалася. Дочка від допомоги відмовилася й стала ненавидіти їх, навіть заборонила їм бачитися з онуками. Роки за два почалася хвороба нервової системи й у неї. Вони обоє стали інвалідами, живуть на дві пенсії. Грошей на життя майже не вистачає, добре, що його мати ще допомагає та за дітьми наглядає. 
Довго я розмовляв з пацієнтом, що прийшов до мене. Потім він прийшов разом із дружиною. Я намагався, як міг, пояснити їм, що причина їхніх хвороб у ненависті до батьків. Вважається великим гріхом ображатися, ненавидіти, та ще й бити своїх батьків. У багатьох родинах бувають розбіжності між батьками й дорослими дітьми, але переважна більшість людей потім миряться й живуть дружно. У тих родинах, де миру не знаходять, завжди є проблеми зі здоров’ям. 
Дав їм рекомендацію лікаря-санолога сходити до церкви, висповідатися й покаятися за свої гріхи, образи й ненависть до батьків. Якщо до церкви не підуть (багато хто з нас до церкви не ходить), то удома подумки попросити прощення у свого батька, якого немає на цьому світі. Їй - подумки попросити прощення у своїх батьків за свою ненависть до них. Помиритися з ними. Тільки після цього з молитвами й проханням до Бога про допомогу в зціленні, можна приступати до відновлення здоров’я. Змінити спосіб життя, почати робити легкі фізичні вправи. Забрати всі претензії до Життя, опанувати деякими психофізичними методиками й т.д.
Вислухавши мої поради, вони обіцяли їх виконати й прийти на наступну консультацію. Але більше я їх не бачив, вони не прийшли. Бувають випадки, коли після перших зустрічей люди більше на прийом не приходять. Це їхнє право, усе по Вірі дається. У будь-якому разі я подумки побажав їм видужання й мудрості. 
Всім своїм пацієнтам, перш ніж вірити або не вірити моїм рекомендаціям, я пропоную зробити їх і через час перевірити. Отож, я звернув увагу, що тим хворим, які виконують їх і самі щось для себе роблять, мої призначення допомагають (є Дія). Тим же пацієнтам, хто сам для себе нічого не робить, мої рекомендації не допомагають (немає Дії, немає результату). 
Тема взаємозв’язку гріхів людини й виникаючих через них хвороб не нова. Вона дуже докладно освітлена в Біблії, а також інших численних джерелах. Нам, сучасним лікарям, її в медичних університетах не дають. Наука чомусь обходить її стороною, а дарма. Адже величезній кількості хворих людей можна було б допомогти. З іншого боку люди самі повинні цікавитися, що в житті можна робити, а чого не можна, й передавати ці знання своїм дітям, онукам...
Відомо, що якщо не заважати хворій людині виговоритися, то вона завжди назве справжню причину хвороби (проблема в тому, що не всі лікарі можуть або хочуть вислуховувати довгі розповіді своїх пацієнтів). Наприклад, розмовляю із хворим чоловіком, йому 78 років. У нього багато різних хвороб, неодноразово оперувався й лікувався в різних лікарнях. Воював, заслужена людина, має нагороди. Він докладно розповідає як і чому занедужав тією або іншою хворобою. Після сорока років у нього з’явився цукровий діабет. «А це звідки?» - запитую у нього. Відповідає, що причину не знає, але при цьому додає: «У бабусі теж був діабет». 
Давши цьому хворому багато різних порад по здоров’ю, я рекомендую йому частіше молитися за бабусю й просити, щоб Бог простив їй гріхи. Самому частіше переглядати своє життя й каятися за гріхи. Увага! Гріхи мають властивість «ховатися» або забуватися, іноді вони виправдують себе. Не вірте їм - гріх завжди є гріх, яким би «соусом його не поливали».
Якщо буде молитися за свою бабусю, якої давно немає на світі, тоді цукровий діабет з його роду зникне. А у нього є діти, онуки й незабаром будуть правнуки. Не буде молитися й просити Бога про прощення її гріхів, діабет знову виявиться у кого-небудь із нащадків. Тому медициною багато хвороб не лікується. Їхні причини знаходяться у гріхах предків. Лікування таких хвороб потрібно починати з молитов за предків, за тих, кого давно вже немає на цьому світі. 
Коли я писав кандидатську дисертацію, мій розум звик помічати не зовсім звичайні моменти й аналізувати їх. Пізніше я звернув увагу, що дуже серйозні проблеми зі здоров’ям виникають у родинах тих, де є самогубці. 
Повторю - дуже серйозні проблеми виникають у родинах тих, де є самогубці. Це можуть бути - повне припинення роду, пороки серця, шизофренія й інші дуже серйозні  хвороби. 
Профілактика або попередження, а в деяких випадках і єдино правильне лікування в таких ситуаціях - це молитви до Бога із проханням помилувати того, хто здійснив гріх самогубства. Молитися бажано частіше в ім’я Ісуса Христа. Молитися самим родичам, а також просити молитися й священнослужителів. 
На закінчення цього дуже серйозного розділу хочу навести ще приклад зі своєї практики. 
Один чоловік близько сорока років служив в «силових» структурах. У ті часи Батьківщина й партія вимагали виявляти ворогів народу й знищувати їх. У нього це виходило краще, ніж у інших, тому чергові звання він одержував швидко. Мав родину, двох дітей - сина й дочку. Нещодавно цей чоловік, будучи в похилому віці, помер від серйозного ураження нервової системи. 
До мене на прийом прийшов зі скаргами на здоров’я й невдале сімейне життя його син. Йому близько 60-ти років, був тричі одружений, але дружини його кидали. Від одного шлюбу є син, йому тридцять років, наркоман. Рідна сестра теж має багато проблем зі здоров’ям, їй 57 років, живе сама, одруженою ніколи не була, дітей немає. Він задав мені питання - чому так відбулося в їхній родині? Вони із сестрою одержали прекрасну освіту й виховання. Ніколи ні в чому не бідували. Цей чоловік розповів мені про роботу свого батька, про те, що знав. Виявляється, виконуючи завдання того часу, батько сприяв руйнуванню багатьох життів, безжалісно ставився до «ворогів» народу. За що держава давала йому нагороди, звання, квартири, гарну зарплату, санаторії, освіту дітям і т.д. 
Але за те, що він робив багато зла, розплачуються невдалими долями й багатьма хворобами його діти і єдиний онук. Завжди працює закон Справедливості, незалежно від того, знає про нього людина чи ні. 
«Лікування» таких ситуацій і хвороб завжди потрібно починати з Покаяння й молитов до Бога про прощення гріхів тим, хто їх робив. У цьому випадку я рекомендував чоловікові, що прийшов до мене на прийом, сходити до церкви, покаятися за свої гріхи, починати молитися й просити Бога про прощення гріхів його батькові, і робити це частіше. 
Ті люди, які змушені в силу своєї роботи або обставин робити вчинки, що приносять зло іншим, повинні знати про можливу відплату й не зловживати службовим становищем. Якщо ж комусь уже довелося зробити щось негарне, те, що виходить за рамки службових повноважень, то за це потрібно обов’язково Покаятися. Нас не вчили повазі до Життя. 
Більшості дорослих сьогодні людей, що живуть в Україні й Росії, нав’язували любов до партії, Батьківщини, народу. Нас не вчили любити ближнього, того, хто зараз поруч із нами, того, хто, можливо, має потребу в нашій допомозі. «Полюби ближнього як самого себе». Якщо людина вчинила злочин, то вона повинна відповідати за законами держави. Потрібно знати, що по закінченню земного життя кожного з нас чекає теж суд, де доведеться відповідати за всі свої справи. 
Є велика група хвороб, що виникає у людей, що мають справу зі злом. Про це більше ста років тому писав тибетський лама, лікар Петро Бадмаєв у книзі «Основи Тибетської медицини Жуд-Ши». Здавна в багатьох країнах люди знали, що зло заразливе й небезпечно для здоров’я. Людей, працюючих зі Злом - поліцейських, судових чиновників, політиків і деяких інших, попереджали про це. Наприклад, почне суддя або поліцейський хабарничати, жити нечесно - у нього з’явиться тривога, страх, що можуть викрити. Починають формуватися передчасно хвороби, знижується якість і тривалість життя. Навіть якщо таку людину й не викриють, то залишене після його смерті багатство не принесе ніякої користі його дітям, а частіше онукам. Проблеми й хвороби у їхньому житті забезпечені. 
Будь-яка людина, що живе нечесно, особливо якщо вона приносить зло іншим людям, повинна знати про неминучість покарання. Щоб цього уникнути, а головне, щоб через його нечесні вчинки не постраждали його нащадки, обов’язково за свої гріхи потрібно Покаятися. А на придбані нечесним шляхом гроші робити побільше добрих, гарних справ, але робити це таємно, щоб ніхто не міг віддячити. Всі ці рекомендації прямим текстом даються в Біблії, потрібно тільки читати її. 
Один мій пацієнт, що був колись великим чиновником, а зараз має стенокардію, безсоння, гіпертонію й ряд інших хвороб, зізнався мені, що дуже важко встояти, коли розподіляєш мільйони гривень. Інший пацієнт, колишній працівник «силових» структур розповів, що дуже важко відмовитися від хабара. Деяким заміжнім жінкам важко встояти від спокуси чоловіків, так само як і деяким одруженим чоловікам буває важко стриматися від спокуси чужих дружин. Нам всім і невтямки, що спокуси надсилаються кожному з нас. Є багато сил, які не хочуть, щоб люди жили чесно й добре. 
Захист від спокус і гріха - Віра в Бога, молитви, Духовний розвиток. А у випадку помилки - своєчасне Покаяння. 
Не хочу здатися занудою, але як лікар-практик повторю ще раз основні моменти, які потрібно знати. Не всі розуміють із першого разу. 
Все видиме виникло з невидимого. Розум, що створив все видиме і невидиме, ми називаємо Богом. Нам своїм розумом за короткий період людського життя Його не зрозуміти. Треба знати, що Він є, що всі наші думки й учинки видні як «на долоні». 
По закінченню земного життя, а деяким і за життя віддасться по їхніх справах, ніщо не приховається. За гарні - віддасться гарним нащадкам. За погане, якщо людина щиро не покаялася, зазнають кари нащадки. 
Наприклад, якщо людина у своєму житті крала, здобувала багатство нечесним шляхом, кривдила і обманювала інших людей і залишила це багатство своїм дітям або онукам, то це значить, що вона залишила своїм нащадкам багато проблем. Не буде у них у житті щастя на нечесному багатстві. Людина ця через деякий час помре, а його нащадки, частіше це онуки або правнуки, будуть відповідати за його злодійство й нечесне життя. Так улаштований Світ. Одні покоління готують життя іншим і найчастіше вони не бачать, яке життя вони приготували своїм нащадкам, тому що їх самих уже немає на білому світі. Це ж стосується щастя, здоров’я й довголіття. «Багато хто з перших  будуть останніми й останні першими».
Якщо людині, що не встояла перед спокусою матеріального світу, довелось грішити, красти, обманювати й вона хоче щастя своїм дітям і майбутнім поколінням, то їй обов’язково потрібно Покаятися за зроблені гріхи. Але тільки Покаятися мало. Потрібно починати робити побільше гарних справ, але робити їх таємно, інакше користі від них буде мало. 
Чим менше неправди й зла буде в наших державах, тим більше людей будуть жити довше й краще. А без знання й застосування у своєму житті Духовних Основ - це неможливо. 

Для чого вам жити?

Таке питання я задав жінці, яка помирала, коли мене запросили проконсультувати її. Ще далеко не стара, усього 78 років. Живе із чоловіком, дітьми, онуками. Останні років 20 постійно хворіє, то одне, те інше. П’є всі ліки, які їй призначають лікарі, багато разів лікувалася в лікарні. Близько місяця тому здоров’я почало погіршуватися, ліки не допомагають. Знепритомніла, два дні не приходила до тями. Родичі вже почали думати про похорони. Мене запросили про всякий випадок, для очищення совісті, що, мовляв, усе для матері зробили. 
Але вийшло по-іншому. Вона отямилася, з ліжка не встає, свідомість прояснилося. Руками й ногами, хоч і слабко, але ворушить. Серце працює нормально, подих рівний, попросила пити. Перш ніж далі оглядати хвору, я поговорив з її дітьми й чоловіком. З’ясував, що постійно хворіючи останні років 20, вона всім скаржилася на своє погане здоров’я. Їй часто телефонували брат і сестра з іншого міста. Теми телефонних розмов зводилися до одного - її поганого здоров’я й хвороб. Та й удома дня не проходило, щоб вона комусь не скаржилася на свій стан. Вислухавши родичів, я повернувся до хворої. 
Взяв її руку, намацав пульс. Є такий метод визначення хвороб - пульсодіагностика. Зробив «розумний» вигляд і запитав у родичів: «Ну що, лікувати будемо, або нехай живе?» По пульсу мені стало ясно, що сил у цієї хворої багато й помирати їй ще рано. Таке питання я задав не випадково. Дуже часто буває, що від активного лікування хворим стає гірше або вони вмирають. Особливо це стосується людей старшого віку. Застосовувати медикаменти їм потрібно як і дітям, з обережністю. Іноді краще нічого не робити, ніяких ліків не пити, організм сам упорається із ситуацією. Але в кожному випадку це питання вирішується індивідуально. 
У присутності родичів я пояснив хворій, що страшного нічого немає, вона ще може одужати. Але є одна дуже серйозна проблема, що їй дуже заважає, це її хворий розум. Якщо його не полікувати, то вона довго не протягне. Щоб не бентежити хвору, відправив родичів у сусідню кімнату, а їй поставив просте запитання: «Для чого вам жити?».
Я вже давно помітив, що на прості на вигляд запитання, люди не можуть відповісти. Ніхто хворим такі питання не задає. Так і ця жінка, дивиться на мене, але відповісти нічого не може. Трохи зачекавши, я пояснив їй, що останні років 20 вона нікому ніякої користі не приносить. Постійно скаржиться, незадоволена своїм здоров’ям і життям у цілому. Близьким від неї самі проблеми, сама для себе нічого не робить, все їй треба подавати, та прибирати за нею. Тепер ось ще й злягла, родичам нові проблеми. Сама не живе й іншим не дає. Зі свого досвіду роботи з такими хворими я знаю, що їм потрібно частіше говорити правду. Вони звикають «нити», ледарювати, «прикриваються» хворобами, хоча багато хто ще може значно поліпшити своє здоров’я й не заважати жити своїм рідним. 
«Лікарю, може можна ще що-небудь зробити, щоб я встала?» - запитує вона. 
«Звичайно можна, - відповів я.- Але будь ви на моєму місці, захотіли б ви допомагати такому хворому, що сам для себе нічого не робить, а «сидить» трутнем на шиї у своїх близьких? Що користі допомагати вам, якщо ви й далі будете лежати, нічого не робити й усім скаржитися, як вам погано?» У загальному наговорив я їй мало хорошого, але в підсумку сказав, що здоров’я поліпшити можна. Для початку потрібно буде навчитися користь Життю приносити, менше «нити» і взагалі нікому не говорити, що вона хвора. 
Своїми думками, словами й лінощами вона, як магніт, притягає до себе хвороби. Та й близьким заважає жити. Домовилися ми з нею попрацювати над поліпшенням її здоров’я. 
З огляду на те, що дві доби вона була без свідомості, нічого не їла, я запропонував їй ще трохи поголодувати й пити тільки чисту воду за бажанням. Покликав близьких і пояснив їм, щоб ніякої їжі їй не давали й ніякої ароматної їжі дні три удома не готували. Запах їжі іноді шкідливий для тих, хто перебуває на лікувальному голодуванні. 
Далі я сказав родичам, що кілька днів походжу до їхньої матері, буду допомагати їй видужувати. Власне кажучи для цього вони мене й запросили. У цей час задзвонив телефон. 
Дзвонив її брат з іншого міста, дали трубку хворій. На питання брата про здоров’я вона відповідала, що почуває себе добре. Такого ще не було. Завжди скаржилася, що їй погано, а сьогодні говорить, що почуває себе прекрасно. 
Перед тим, як йти, я ще раз серйозно поговорив із близькими. Пояснив, що таке лікувальне голодування, щоб у жодному разі не пропонували їй їжу. У моїй практиці бували випадки, коли близькі, з жалості, нав’язували пацієнту, що перебуває на лікувальному голодуванні, шматочок хліба, цукор, бульйон або що-небудь інше з їжі. А цього робити категорично не можна. Те ж саме, що ложку дьогтю в бочку з медом додати. 
Із цією жінкою я займався десять днів. Голодувала вона п’ять днів, більше побоялася, а я не наполягав. Покаялася й попросила у Бога прощення за своє невдоволення життям та інші гріхи, які у неї були. Є люди, які вважають себе віруючими в Бога, але вони не знають, що Віра без Справ мертва. Так і моя пацієнтка, до зустрічі зі мною молилася, але при цьому скаржилася на Життя, іноді знаходилась у зневірі. А зневіра й невдоволення самі по собі важкі гріхи. 
Лікування або відновлення здоров’я при будь-яких серйозних захворюваннях завжди потрібно починати зі смиренності із ситуацією. Потім молитви до Бога й очищення через Покаяння свого минулого. 
Дуже важливо, щоб хворий хотів жити, щоб у нього попереду були які-небудь чесні й гарні бажання. Серед лікарів навіть жарт такий є - якщо пацієнт хоче ще жити, то тут навіть медицина безсила, він однаково буде жити. 
Моїй пацієнтці дуже захотілося жити для того, щоб не заважати своїм близьким, навіть допомагати в чому-небудь. Ще вона захотіла допомагати Життю й поліпшити Його. Але про це трохи пізніше. 
А поки я вчив її елементарним речам – щоранку, незважаючи на свої 78 років, вона робила легку фізичну зарядку, лежачи в ліжку. Ворушила по кілька разів кожним суглобом і хребтом. Коли закінчила голодування й почала вставати, то робила зарядку стоячи. 
Одночасно з фізичними вправами я лікував - тренував її розум. Задавав різні питання, а вона відповідала. Її близькі були здивовані. Питають, як вона себе почуває? А у відповідь вона відповідає, що почуває себе добре. Телефонує брат або сестра, а вона їм тільки про хороше розповідає, жодного поганого слова або «ниття». Зайдуть сусіди й не упізнають її, раніше можна було й «поплакатися» з нею на життя, а тепер про погане вона взагалі відмовляється говорити. 
Настала зима, випав сніг. Моя пацієнтка попросила сина, щоб привіз зерна з ринку. Є такий метод покращення здоров’я - «Допомагати Живому». Вона вирішила допомагати птахам. Щоранку, ще затемна, висипала півлітрову банку зерна на площадці у себе у дворі. Коли розвиднювалося, прилітали птахи - горобці, голуби, синиці й із задоволення клювали. Прилітали й інші птахи. Зима була сніжна. Коли випадав новий сніг, її чоловік розчищав площадку у дворі, а вона насипала зерно, й так до самої весни. 
Процес пішов. Зараз їй 86 років, почуває себе в цілому не погано, готує їжу для себе й чоловіка. З початку весни й до пізньої осені піклується про квіти в саду. Нагадує онукам або синові, щоб не забували вчасно поливати, забирати засохлі квітки, підгодовувати квіти, просапувати. Що може, робить і сама. Узимку, коли буває сніг, допомагає птахам - насипає їм зерно. 
Зараз жодного поганого слова або скарги ви від неї не почуєте. Щодня молиться, дякує Богу, читає Біблію. Намагається не втручатися в життя своїх близьких зі своїми проблемами. Вечорами дивляться із чоловіком телевізор і радіють кожному дню Життя. 
Ми живемо в Живому, наповненому інтелектом, Світі. Коли людина починає допомагати Живому, то Життя допомагає їй. Розумом це зрозуміти важко, потрібно почувати серцем. Я неодноразово застосовував цей метод у відновленні здоров’я пацієнтів і завжди одержував гарний результат. Особливо це стосується людей старшого віку. 
Наведу ще приклад. Одна жінка в 72 роки, після сильного стресу, пов’язаного з переживанням за життя дочки, перенесла важкий інсульт. Довго лікувалася в лікарні, але виписалася відтіля додому паралізованою. Інтелект зберігся, але вставати й ходити вона не могла й лікарі вважали, що більше з ліжка вона ніколи не встане. Але мало чого ми, лікарі, можемо говорити? 
Лежачи тривалий час у ліжку, вона упокорилася із ситуацією, значить так потрібно, так повинно було відбутися в її житті. Доглядали за нею чоловік та найнята нянька-доглядальниця. 
Думаючи, що жити їй залишилося небагато, вона попросила чоловіка, щоб покликав додому священика, захотіла висповідатися й покаятися за свої гріхи. Чоловік так і зробив. Вона покаялася за гріхи, а потім щодня почала молитися й просити Бога про поліпшення свого здоров’я. Один раз їй «прийшла» думка посадити квіти, та не просто квіти, а орхідеї. Ті, хто займається квітами, знають, що виростити в домашніх умовах орхідеї складно. Їм потрібна постійна температура цілий рік, замість землі кора дерев, багато сонця й догляду. 
Лежить вона паралізована, а сама думає про те, як будуть цвісти орхідеї. Поділилася своєю мрією із чоловіком. Чого не зробиш для коханої дружини, тим більше такої хворої. Чоловік зв’язався із квіткарями. 
Не буду стомлювати читача подробицями. Скажу лише те, що я милувався квітучими орхідеями у них удома. Вона ходить, готує їжу, відвідує спортивний зал і сімейного лікаря. Дякує Богу й щоранку про щось розмовляє з орхідеями. 
Свої книги я пишу переважно для росіян і українців. Якби їх читав, наприклад, японець, то він їх не зрозумів би. У мене багато друзів, які у 50-60 і навіть у 80 років грають у футбол або волейбол, баскетбол, теніс. Для японця у цьому дивного нічого немає. У них більшість населення у цьому віці займається яким-небудь видом спорту або робить фізичні вправи. А у нас поки таких людей мало. У Японії є міста, що мають сотні храмів, і віра в Бога для японців - норма життя. Ми поки цьому тільки вчимося. Вони милуються своєю квітучою вишнею, а ми рідко помічаємо, що живемо у квітучому саду. Потрібен час, щоб наші очі «відкрилися».
Прошу читачів вибачити мене за стиль викладу, я лікар, а не письменник, а також, можливо, що не збігаються з вашою точкою зору деякі моменти. 

Олександр Лебедєв


