ROZHOVOR S LINEM

Jak dlouho léčíte?
Více než třicet let.
Jaká je tradice tohoto léčení na Filipínách?
Velmi, velmi dlouhá – už můj dědeček působil jako duchovní léčitel.
Jste nějakého vyznání nebo prostě věříte v Boha?
To považuji za velice důležité – věřit v Boha; jsem hluboce věřící, narodil jsem se jako křesťan a jako
křesťan jsem také vyrůstal.
Mnoho lidí se k tomuto druhu léčení staví s mírným pokrčením ramen, spíše skepticky. Co k této léčbě
můžete říci vy sám?
To, že mohu léčit, cítím jako dar. Vnímám to jako své poslání. Duch léčí a já jsem pouze nástrojem.
Před lety jsem sledoval v televizi záběr z léčení filipínského léčitele, který doslova tahal z pacienta
něco, co evidentně do jeho těla nepatřilo, působilo to dojmem, že je tím ten člověk prorostlý… Tehdy
jsem připustil myšlenku materializace z nejbližšího astrálního (jemnohmotného) okolí člověka.
To nemohu vysvětlit. Je to něco mezi spirituální a fyzickou úrovní, protože duch léčí a já jsem pouze
nástroj.
Ve starém Řecku i Egyptě se po několikadenním půstu a modlitbách navazoval kontakt s vyššími
úrovněmi bytí. Děje se něco podobného také ve vašem případě? Máte např. nějaká soustředění?
Koncentruji se a medituji, abych byl více v kontaktu s duchovní energií; a také abych sám sebe nabil
energií. Duch je síla!
Jsme náročnější pacienti než jiné národnosti?
Není mnoho rozdílů.
Máte nějaké zvláštní prožitky při léčení nebo po něm?
Když pomáhám lidem, cítím se být šťastnější a otevřenější vzhůru.
Jsou některé nemoci nebo stavy, které byste v žádném případě neléčil? Např. zhoubné nádory, rakovina…?
Léčím téměř každé onemocnění. Největší užitek vidím, když mohu „tvrdým“ lidem předat co nejvíce síly,
lásky, víry a harmonie. Předpokladem pro uzdravení je víra v Boha a otevření svého srdce lásce.
Vnímáte nemoc jako nutné zlo, se kterým je třeba bojovat, a nebo jako prostředek ke změně
vnitřního života?
Nemoc znamená, že lidem něco chybí. Chybí nám láska. Naše duše potřebuje lásku. Náš duch je čistý.
Chcete lidem něco říci?
Tento čas je příležitostí k duchovnímu růstu. Ježíš nás učí žít v lásce, míru a harmonii. Lidé jsou příliš
uzavření a mnoho přemýšlí. Je důležité, abychom se otevřeli, poté můžeme přijímat duchovní rozměr
života.
Ptal se Jiří Gottweiss

