
Diagnostika karmy 5 

ÚVOD 

Před napsáním každé knihy onemocním. Tenká tkáň mého osudu se trhá a rozlézá. Život 
se stává zcela nepředvídatelným. Začínám být nervózní a podrážděný. Potom náhle nastupuje 
klid. A žádné ztráty, neúspěchy a překvapení se mě už nedotýkají. Teď tomu rozumím, je to 
nutné. Čím je hustota informací uvedených v knize větší, tím silněji působí na čtenáře a tím 
větší je moje zodpovědnost, bude-li tento vliv nesprávný. Kvalita informací se projevuje tím, 
do jaké míry jsem blíže lásce k Bohu, a nakolik nelpím na jakýchkoliv lidských hodnotách, 
zvláště těch duchovních. Láska nesmí přirůstat nejenom k penězům, ale ani k ideálům. Čím je 
utrpení člověka v době neštěstí či nemoci silnější, a čím méně se snaží na nich být závislý, při 
čemž se upíná k Bohu a zachovává a umocňuje lásku k Němu, tím čistší se stává jeho duše. 
Každý z nás v určité fázi prochází touto cestou. A čistota duše se tady neurčuje tak množstvím 
a silou utrpení, jako soustředěním na Boží lásku a míru směřování k ní. 

Postupně, jak jdu dál, objem informací narůstá. Jejich hustota se také zvětšuje. A za 
podobnými frázemi se skrývá stále větší smysl. To umožňuje člověku, který knihu přečetl, 
aby se silněji změnil. Často se mě ptají: jak dlouho vydrží pozitivní změny po setkání se mnou 
nebo po přečtení mých knih. „Mění-li se váš charakter – nemoc ustupuje, – říkám. Čím budou 
proměny charakteru hlubší, tím budete zdravější.“ 

Kniha má název „Odpovědi na otázky“, ale mnozí z vás pravděpodobně neobdrží 
odpovědi na to, co je znepokojuje. Bylo by dobré, kdyby čtenáři pochopili, že to hlavní není 
konkrétní otázka a konkrétní odpověď. Cesta k uzdravení – to je cesta k Bohu. A tady jsou 
pocity důležitější než myšlenky. Když se člověk nesoustředí na vnímání správné cesty, ale na 
uspokojení svého vědomí, efekt může být opačný. 

V knize jsou otázky, které se opakují. Odpovídal jsem na otázky, jež mi poslali diváci, 
kteří seděli v sále. V první řadě odpovídám konkrétně tomu člověku, který lístek s dotazem 
napsal. Deset lidí mi pošle stejnou otázku a já jim dám deset formálně různých odpovědí, 
protože když odpovídám, orientuji se v první řadě na toho, kdo se ptá, a ne na samotnou 
otázku. Myslím si, že to pomůže lépe pochopit smysl toho, co vykládám.  

                                                         * * * 

Neštěstí, smůla a nemoci pronásledují celý náš rod. V rodinách není láska ani 
klid. S čím bych nezačala – nic se prostě nedaří, nebo to nedotáhnu do konce. 
Snažila jsem se přivydělat si (chudoba tíží) – ale všude jen samá lež a podvod. 
V práci propouštějí, sotva se držím. Nedávno našla moje matka ve vlastním 
polštáři prokletý předmět. Vyhodila jsem ho podle magického rituálu. 
Odpouštím tomu člověku, který to udělal, a prosím o odpuštění u Boha a lidí za 
zlo, které jsem kdy lidem způsobila. 
Pomozte navrátit zdraví, klid a štěstí všem mým blízkým.  

Kdysi, po prozkoumání struktury energetického pole autorky vzkazu, bych řekl, že nad rodem 
visí prokletí. Povím vám, jak to vidím teď.


