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Je pár věcí, které byste měli o světě vědět a o kterých vám nikdo 
nic neřekne a neuslyšíte o nich ani ve zprávách. Tají se před 
námi vědění, které by nám mohlo pomoci ke svobodě nebo 
štěstí? Jsme úmyslně mateni, abychom už nepoznali ani ty 
nejjednodušší pravdy?  
 
Tyto knihy pojednávají o naší božské podstatě, tajných lóžích, 
UFO, alternativních léčebných metodách, AIDS, terorismu 
a věcech, o nichž jinak dostáváte jen přefiltrované informace.  
 
Z obsahu: 
 
Věřit neznamená vědět – Lze Boha dokázat, nebo jsou „pádné 
důkazy“ pro to, že vznik světa, vyvíjejícího se ke stále vyššímu 
řádu, nelze vysvětlit velkým třeskem a náhodou? A je Bůh onen 
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Bůh starého Zákona, a nebo to právě on není? Byl Hospodin mimozemšťan, a pokud ano, kde je 
potom skutečný Bůh? 
 
Kmitočet ducha a hmoty – Aniž bychom byli kvantoví fyzikové – existuje model, na jehož základě 
bychom si dokázali představit, jak by mohla vypadat duchovní rovina, nezakládající se na 
„nejmenších částečkách hmoty“? Existuje jasný obraz, umožňující porozumět neviditelným 
a nevysvětlitelným fenoménům? 
 
Domovní řád – Můžeme si na Zemi dělat, co chceme, nebo existuje vesmírný řád, který musíme 
dodržovat? 
 
O lóžích a bratrstvech 
 
Kennedy a UFO 
 
Šarlatáni – Má školní medicína vždycky pravdu? Má právo cíleně zostuzovat lidi, kteří se nechtějí 
spoléhat na požehnání strojového lékařství a farmaceutického průmyslu, nýbrž na léčivé síly těla? 
Jsou lidé, kteří objevili zásadní věci k uzdravení, ale neslibují dostatečný zisk – a co je ještě horší, 
dopomáhají lidem k tomu, aby se uzdravili sami? 
 
Co jste už vždycky chtěli vědět o sexu 
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Náhody neexistují  
 
Co přinese budoucnost? – Jde všechno od desíti k pěti a stojíme těsně před apokalypsou, nebo 
existuje v budoucnosti něco mnohem báječnějšího, co většina z nás ještě zažije? 
 

 
Ukázka z kapitoly Šarlatáni 

 

RAKOVINA SE LÉČÍ SAMA 

 

Přejděme k dalšímu „šarlatánovi“, v Kolíně žijícímu Dr. Ryke Geerd Hamerovi (později ve Španělsku, 
ale v září 2004 zatčenému za „neoprávněné rady na telefonu“. (!) Aktuální informace na 
www.pilhar.com. Pozn. překl.). Pro mnohé je už samo jméno rudým suknem, neboť sdělovací 
prostředky ho prezentovaly tak, jako by byl bezcitný psychopat. Šlo přitom o mladou Rakušanku Olivii 
Pilharovou, u níž se zjistila rakovina a rodiče ji nechali ošetřovat podle poznatků Dr. Hamera. Když 
úřady naléhaly na ošetřování dle školské medicíny, hromadné sdělovací prostředky se tématu 
dychtivě chopily a rodičům bylo odňato právo péče o dítě. Rodiče uprchli s dcerkou do Španělska, byli 
však vráceni úřady a děvčátko bylo podrobeno nucené chemoterapii, ačkoliv ve Španělsku se rodičům 
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slíbilo, že k tomu nedojde. Sdělovací prostředky prezentovaly rodiče jako bezcitné pošetilce, kteří byli 
podrobeni vymývání mozků nějakým šarlatánem. Ale jen málo rodičů se zabývalo tak zevrubně 
léčením rakoviny jako Erika a Helmut Pilharovi. Od školních lékařů dostali různé diagnózy a uvedené 
šance přežití od 10 do 95 procent, takže o lékařích museli pochybovat. Olivia ale nepřežila díky che-
moterapii a odstranění ledviny, nýbrž jim navzdory. 

Jeden německý televizní vysílač natáčí „pravý“ příběh Olivie. Deník „Olivia“ od Helmuta Pilhara se 
zamlčuje, zatímco „vhodné“ knihy se s enormními náklady za reklamu vrhají do knihkupectví. 
Do diskusních vysílání o tématu se zvou pacienti, „vyléčení“ chemoterapií. Pacienti vyléčení 
Hamerem zváni nejsou. 

Je známo, že 10- 15 % pacientů při počáteční aplikaci chemoterapie zemře. Helmut Pilhar objevil 
v nemocnici vývěsku o ochranných opatřeních při zacházení s prostředky používanými při 
chemoterapii. Praví se tam mimo jiné: „Cytostatika mají kromě akutních a chronických toxických 
efektů navíc mutagenní a karcinogenní vlastnosti. (...) Stejně tak mohou vést k vývoji sekundárního 
karcinomu. (...) Abychom pacienty zbytečně neznejistili, lze upustit od nošení ochranné dýchací 
masky, pokud se zajistí, že přitom nedojde k tvorbě aerosolu. Těhotné a kojící ženy jakož i mladiství 
musejí být ze styku s cytostatiky vyňati.“  Rodiče nyní stojí před soudem, protože dceři chtěli ušetřit 
ošetřování těmito jedovatými a rakovinotvornými látkami. Časopis Spiegel č. 26/1987 cituje profesora 
Klause Thomsena: „Mělo by dát podnět k zamyšlení, že vzrůstající  počet lékařů a lékařek říká: 
‚Na sobě bych takovou terapii provádět nenechal.‘“  V článku stojí též: „ ... medikamentózní zbraň 
proti rakovině nerozlišuje mezi zhoubným nádorem a zdravými buňkami. Pacienti proto prožívají tuto 
terapii jako předpeklí.“  V listu „Deutsche Ärztezeitung“ („Německé lékařské noviny“) z 20.12.94 stojí: 
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„Kolem 92 procent nemocných rakovinou zůstává tedy nevyléčeno. Už jen hovořit při tomto 
procentuálním počtu o potenciální vyléčitelnosti rakovinového onemocnění ocelí, paprsky a chemií 
představuje skutkovou podstatu podvodné etikety.“ Prezident rakouské Pomoci při rakovině se podílí 
na třech různých farmaceutických firmách, z nichž jedna vyrábí medikament proti Wilmsovu nádoru, 
který byl zjištěn u Olivie. Statisíce u nás ročně umírají navzdory vědecky uznávanému ošetření. Nelze 
přitom rodiče Olivie chápat? 

Dr. Hamer, který se díky úmrtí svého syna a vlastnímu onemocnění rakovinou intenzivně zabýval 
tématem vzniku rakoviny, poznal, že existuje příčinná souvislost psychicky- duševních konfliktů 
s rakovinou. Jako primář bavorské rakovinové kliniky mohl své poznatky prověřit a potvrdit na tisících 
pacientů. Místo patřičného uznání však dostal výpověď. 

Podle Dr. Hamera lze nade vší pochybnost prokázat definitivní duševní konflikt jakožto příčinu 
rakoviny. Lékařští technokrati, kteří se s nadšením a nejmodernější špičkovou technikou věnují 
biologickým procesům buněčného bujení, se sotva zajímají o duševní stavy svých pacientů. Konflikty, 
které se objeví velmi náhle, dramaticky a v izolované situaci, podle toho vyvolají jakýsi zkrat v mozku. 
Poté tato část mozku vysílá chybné informace k určité části těla, kde pak vzniká nádor. To pěkné na 
tom je, že jakmile se konflikt vyřeší, nastává léčení, rakovina sama od sebe mizí. 

„Zkrat“ v mozku je vidět na takzvaném „Hamerském ohnisku“, jak Dr. Hamer označuje změny 
v mozku, viditelné v CCT (cerebrální počítačové tomografii). Tyto takzvané „metastáze“ jsou vidět 
v CCT až když už nastala léčebná fáze – tkanivo se ve skutečnosti hojí a vytváří kruhovité jizvy, které 
školní medicína považuje za rakovinu. Až moderním diagnostickým technikám tedy vděčíme za to, že 
je stále víc rakoviny – rakoviny, která by se dříve postarala sama o sebe. 
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Tak si může matka, jejíž dítě vběhlo pod auto, dělat těžké výčitky kvůli nedostatečné péči, a díky 
tomuto mocnému konfliktu, který ještě nezpracovala, může dojít ke zmnožení buněk mléčných žláz 
v levém prsu (pokud je pravačka), na což se  běžně pohlíží jako na rakovinu. Pokud se konflikt vyřeší, 
když se dítě třeba zase uzdravilo nebo matka všechno ze sebe vypovídala, nastoupí konfliktolýza, tzn. 
příslušný „zkrat“ v mozku končí a mozek zase vysílá k příslušnému orgánu správné signály. 
V odpovídající části mozku se na místě „Hamerského ohniska“ tvoří edémy, které lze objevit 
prostřednictvím CT, když se žena podrobí vyšetření kvůli symptomům léčebné fáze (mimo jiné únava, 
zvýšená teplota, hlad). Teď může dokonce zažít i nový náhlý konflikt díky diagnóze „rakovina“. 
Pravděpodobně se pak zamává chemickým kyjem. 

Dr. Hamer mohl mezitím u tisíců pacientů zjistit, že jeho poznatky jsou vždy ověřitelné. Je 
přesvědčen, že 98 % všech případů rakoviny by se dalo vyléčit, kdyby byly ošetřovány lékařem, 
disponujícím dobrou znalostí lidí jakož i obsáhlými lékařskými znalostmi k zacházení s léčebnými 
symptomy. Konflikty, které nemoc vyvolaly, je třeba citlivě prohovořit, což ale nečiní lékařství 
zbytečným; symptomy při konfliktně aktivní fázi a hojení mohou být kritické, např. když bujení buněk 
způsobí střevní neprůchodnost. Operovat se však musí jen je- li velikost zvětšení na újmu jiných 
orgánů nebo životních funkcí. 

Už z lokalizace rakovinného nádoru a mozkových „metastáz“ (které žádné metastáze nejsou, jak 
všímavý čtenář jistě pochopil – pozn. překl.) lze učinit jednoznačné závěry ohledně konfliktní situace. 
Vzájemný vztah mezi lokalitou hamerského ohniska v mozku a orgánem postiženým rakovinou 
dokumentoval Dr. Hamer mnohonásobně snímky počítačové tomografie v knize „Krebs – Krankheit 
der Seele“ („Rakovina – onemocnění duše“). 
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Rakovina tedy vzniká prostřednictvím mozku, vyvolána je prudkým konfliktem. Zajímavý je opačný 
závěr: rakovinu nelze uměle vyvolat v části těla, která je od mozku oddělena.  Mnohým z ukrutných 
pokusů na zvířatech v zájmu pátrání po tajemství vzniku rakoviny by bylo možno se vyhnout, jelikož 
vycházejí ze zcela nesprávných předpokladů.  

U „poznatků“ školní medicíny o rakovině zůstává mnoho otázek otevřených. Žádný lékař nedokáže 
vysvětlit, proč se z rakovinných buněk v plicích stávají vždy adenokarcinomy, pokud se ale dostanou 
do kostí, nikdy se z nich adenokarcinomy nestanou. Tzn. že v jednom případě způsobují buněčné 
bujení, v druhém případě opak, totiž díry v kostech. Přitom ani není vysvětleno, jak se karcinomy na 
různá místa těla dostanou a jak se šíří, neboť v krvi se je ještě nikomu nepodařilo zjistit. 

Max Planck jednou řekl, že věda, kterou nelze vysvětlit pětiletému, nemůže být pravdivá. Nuže, 
poznatky školní medicíny o rakovině nechápou ani studovaní doktoři, zatímco ideje Dr. Hamera jsou 
opravdu snadno pochopitelné; rakovina vzniká v důsledku těžkého, dramatického konfliktního 
prožitku šoku v izolované situaci. Obsah konfliktního prožitku určuje lokalizaci rakoviny v těle. Průběh 
choroby odpovídá průběhu konfliktu. Při vyřešení konfliktu se zhojí i rakovina. Podle novějších 
poznatků aplikuje Dr. Hamer toto vědění i na většinu ostatních nemocí. Tzn. že mnohem víc nemocí je 
podmíněno psychosomaticky, lékaři by si museli vzít mnohem víc času na to, hovořit s pacienty 
o duševních konfliktech – když už lidé dnes nemají čas spolu mluvit, aby takovým důsledkům 
zamezili od samého počátku. 

Teď lze pomalu chápat, proč lékařem stanovená diagnóza rakoviny může už sama o sobě 
představovat mocný konfliktní zážitek, který navíc v citovém chladu mnoha nemocnic a při sociální 
izolaci pacienta může sám o sobě vyvolat rakovinu. Lze zde tušit souvislosti, které jsou každému 
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člověku s normálním rozumem jasné. Nejasné je oproti tomu, proč jsou poznatky Dr. Hamera 
lékařskou fakultou zcela ignorovány. Byly mu nabízeny horentní částky peněz, aby své rukopisy 
nezveřejňoval, bylo mu vyhrožováno, byl finančně zruinován a dokonce byly podniknuty útoky na 
jeho život. 

Vlastně by se na to muselo nahlížet jako na lékařský spor, ale tolik cti se Nové medicíně nemá 
dostat. Už 15 let se lékařská fakulta univerzity v Tübingenu zdráhá podrobit Novou medicínu pře-
zkoušení. Pilharovi mají k dispozici dopis jednoho lékaře kolegovi, v němž stojí,  že podrobit ji 
přezkoušení si nelze dovolit. (Přezkoušení – s naprosto kladným výsledkem – však provedly jiné uni-
verzity, např. Trnavská univerzita v roce 1998. Bližší informace (slovensky) www.pilhar.com/Hamer/-
NeuMed/Zertif/980911.htm. Pozn. překl.) 

Společenské náklady za onkologii, nevykazující téměř úspěchy, nesmírně stoupají. Školní 
medicína se sama prozrazuje, když ukazuje, že nemá zájem o řešení problému rakoviny, jelikož 
ignoruje alternativní způsoby léčení a setrvává u pochybných, ale výnosných metod. 

Kritik medicíny Christian Joswig z Kamenze k tomu uvádí: „Rakovina je stejně jako ostatní nemoci 
biologicky smysluplný zvláštní přírodní program, který může probíhat ve dvou fázích a ve většině 
případů není smrtelný. Takový zvláštní program má ten smysl, dát člověku v situaci, kterou po 
konfliktním šoku nedokáže zvládnout, další šanci k řešení konfliktu. Tyto prastaré programy, které 
pocházejí z pradávných dob, vznikly během dlouhé doby vývojových dějin živočichů a jsou dány 
u každého, tedy i u zvířat. Představují biologickou zákonitost. Je zhruba 500 takových programů, 
které v konfliktně aktivní fázi (době mezi šokem a řešením konfliktu) nechají proběhnout tzv. 
‚chladnou nemoc‘ a v případě vyřešení konfliktu k tomu patřičnou ‚teplou nemoc‘, kterou je však 
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nutno správně nazývat fáze hojení. Tyto probíhající programy lze doložit prostřednictvím mozkového 
počítačového tomogramu. Na CCT lze vidět, jestli je konflikt aktivní nebo se nachází ve fázi hojení 
nebo je zcela zhojený. V konfliktní aktivitě to vypadá jako střelecký terč, podobně jako kruhy na vodě, 
když se do ní hodí kámen. Když se konflikt vyřeší, obraz se mění. Předtím ostré kruhy ukládají vodu 
a postižené místo otéká (edém), protože v této době oprav je zvýšena látková výměna. Edém teď 
potřebuje prostor, tzn. díky ukládání vody je vytěsňována mozková hmota. To působí bolesti, protože 
mozek se v mozkovně nemá možnost vyhnout. Při pokročilé fázi hojení se ukládá mozková tkáň (glie), 
aby se místo utěsnilo, podobně jako při tvoření jizev na těle. ‚Hamerské ohnisko‘ v závislosti na době 
trvání a intenzitě konfliktu maximálně opuchne, přičemž ve vrcholném bodě hojení může díky příliš-
ným prostorovým nárokům dojít za určitých okolností i ke krizi smrtelného nebezpečí, k čemuž však 
dochází jen ve zcela výjimečných případech. Pak se ‚Hamerské ohnisko‘ s doprovodným tvořením 
potu a produkce moči odbourá. (Chemoterapií se elastičnost buněk a tkání, nezbytná pro takové 
opravy, trvale ničí.) Tuto celkovou situaci označuje školní medicína, jak se učí na univerzitách, jako 
mozkovou metastázi nebo mozkový nádor. Taková ‚Hamerská ohniska‘ nejsou ale mozkové tumory 
a nesmí se vyoperovat, byť by vypadaly jakkoliv nebezpečně! Vždyť pacient se nyní nachází ve fázi 
hojení, to znamená, že se musí ošetřovat pouze obtíže vznikajícího tlaku na mozek, při velkém nebez-
pečí zmírnit opuchnutí edému, jinak ale v klidu vyčkat přirozené zhojení místo znetvořování chemií, 
paprsky nebo operacemi. Místa takových oprav zůstávají mnohdy jednou provždy viditelná v CCT, 
jsou to ale právě jen staré neškodné jizvy. 
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Tyto poznatky už existují od roku 1981. Masivně se však potlačují. Neboť kdyby se podle nich 
lékařsky jednalo, byly by prázdné nemocnice, prázdné psychiatrie, stejně jako ohromný výpadek zisku 
a mnoho nezaměstnaných ve všech povoláních lékařsky- průmyslového komplexu. 

Tyto biologické zákonitosti nalezl Dr. Hamer empiricky. Dokumentoval je doposud na přinejmenším 
20.000 případů a byly bez výjimky potvrzeny. Dají se přezkoušet všude, kdykoli a na každém 
libovolném pacientovi!“ 

Lékařsky- průmyslový komplex patrně nemá zájem o léčení lidí, zamezení utrpení a bolestem. 
S drahou počítačovou diagnózou, chemoterapiemi, amputacemi a kobaltovými zářiči vydělávají 
ohromné zájmové skupiny příliš mnoho na to, aby připustily alternativní poznatky. Při lékařském 
soudním stání, které mělo v roce 1983 rozhodnout o poznatcích Dr. Hamera – a dospělo k zamíta-
vému závěru – jeden lékař prohlásil, že podle toho by přece veškeré dosavadní vědění o rakovině, 
veškeré metody jejího léčení byly naprosto nesprávné, a to přece nejde. Už 15 let se univerzita 
v Tübingenu zdráhá navzdory soudním příkazům přezkoumat byť jen jediný případ podle zákonitostí 
„Nové medicíny“, ačkoliv Dr. Hamer vyléčil i pacienty, kteří byli odepsáni jako beznadějní. 

Hamer má mezitím na krku soudní řízení, protože jeden z jeho pacientů zemřel. Musí okamžitě za 
mříže. Pak ovšem i veškeří onkologové, neboť jejich pacienti – což je vědecky doloženo – zmírají jako 
mouchy. 

Když někdo objeví nové souvislosti u rakoviny a nedosáhne okamžitě 100 % úspěšnosti, je 
ocejchován jako šarlatán. Jednostranné zpravodajství sdělovacích prostředků přispívá k tomu, že 
lékařsky- průmyslový komplex se smí nadále rozmachovat chemickým kyjem, v případě potřeby 
i povinně předepsaným.  
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Případ Olivie byl emocionálně využit, aby nebyly ohroženy prebendy rakovinového průmyslu a aby 
se zabránilo vědeckému rozhovoru, který by dokázal, že si školní medicína s rakovinou neví rady. 
Nemůže si dovolit jednoduše ignorovat teorie outsiderů. 

Mínění od pivních stolů „vždyť jsme na Olivii viděli, co si myslet o šarlatánech“, pomůže v boji proti 
rakovině pramálo. 
Dr. Hamer píše v předmluvě ke své knize: „Dnem i nocí přemítám, jak vám pomoci proti našim vládcům, 
kteří se vší mocí zasazují o to, aby udrželi rakovinu jako ‚nemoc, na niž se povinně umírá‘“... 
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