
MÉ ZKUŠENOSTI SE SILVOVOU METODOU
Osobní svědectví o působení a následcích této metody

Věnováno s upřímným poděkováním Panně Marii za Její pomoc a ochranu

 
(ÚVOD) Před několika lety jsem následkem dlouhodobého přepínání  sil  duševních i  tělesných,
stresu a neúměrné zátěže jak v zaměstnání, tak i v osobním životě, postupně začala trpět poruchami
usínání a spánku, což jsem bohužel neřešila snížením zátěže a odpočinkem, nebo nějakou radikální
životní změnou, ale ve snaze si podržet stávající rozsah činností, zaměstnání i výkon a ve snaze se
vyhnout  práškům na spaní,  neboť jsem byla před nimi lékařem varována,  že vytvářejí  návyk a
poškozují žaludek, jsem se snažila najít nějakou jinou, alternativní a dle mého mínění přirozenou
cestu. BOHUŽEL a souhrou velmi nepříznivých okolností se mi v té době dostala do rukou tehdy
již celosvětově rozšířená publikace autorů Josého Silvy a Philipa Mieleho „Silvova metoda ovládání
vlastní mysli“ (´´Silva Mind Control´´), jež je stále i v současnosti na knižním trhu nabízena se
stejným popisem, stejnou nabídkou, přesněji řečeno - se stejnou manipulativní reklamou, jíž jsem,
opakuji  BOHUŽEL,  jako  tehdy  ateistka,  svým způsobem uvěřila,  nekriticky  ji  přijala  a  začala
doporučené  techniky  používat  a  praktikovat.  Pro  vysvětlení  své  odsuzující  kritiky  a  naprosté
zamítnutí této pseudovědecké metody, jak bude následovat níže v textu v bodech 4 a 5, uvádím nyní
zkrácený a nekomentovaný popis metody, jenž je pro čtenáře a případné zájemce velmi dobře a
lákavě marketingově formulovaný, a anotaci této knihy, jak byla a je prezentována čtenářům (zdroj
z internetu ze 17.1.2018 se vztahuje ke 2. vydání publikace z r. 2003 – PRAGMA, přejímá však
informace z 1.vydání u nás r. 1993.)

(1) Popis metody 
(1.1) Našim čtenářům se dostává do rukou druhé české vydání dnes již klasické knihy, a to v roce
padesáti  let  trvání  výzkumů)  a  osmdesátých  narozenin  jejího  zakladatele  Josého  Silvy,  a  kdy
po dvou letech působení v České republice již na pět tisíc našich absolventů Základního kursu
Silvovy  metody se připojuje  ke  společenství,  které   v  prosinci  1993 čítalo více než  12 miliónů
absolventů  ve  102  zemích  světa.  Obsahem  systému  Silvovy  metody  je  zvládnutí  mechanismů
relaxace těla i mysli za účelem zvládání stresu a pro pravidelně a vytrvale cvičící, zdokonalení a
skutečného rozvoje své vlastní osobnosti. …Silvova metoda je elektrickou syntézou účinných technik
stále rozvíjených a vědecky prověřovaných Ústavem pro Psychorientologii a dalšími výzkumnými
pracovišti  v mnohých částech světa... Na rozdíl od jiných meditativních praktik se pomocí Silvovy
metody neuvěřitelně rychle otevíráme světu, neignorujeme problémy a nepovznášíme se nad ně, ale
čelíme jim a řešíme je…Kurs ovládání  vlastní  mysli  podle Josého Silvy vede ke konání dobra,
protože v meditační hladině Alfa nelze účinně konat zlo - buď se zastaví v našem těle a poškodí je,
nebo se okamžitě dostaneme zpět do hladiny Beta. Silvova metoda nám umožňuje vědomě zapojovat
rozsáhlejší, většinou lidí dosud nevyužívané, oblasti mozku.
Předmětná  hesla:  Zvládání  stresu  /  Rozvoj  osobnosti/  Myšlení  –  rozvoj/  Rozvoj  myšlení/
Psychoterapie -- Silvova metoda 

(1.2)  Z dalšího  detailnějšího  popisu  Silvovy  metody  (opět  zdroj  z internetu  17.1.2018)   se
dozvídáme,  co  vše  zcela  výjimečného  a  pro  rozvoj  naší  osobnosti  žádoucího,  ba  přímo
nepostradatelného,   nás  tato metoda může naučit;  v detailu  cituji  pouze 3 z 10 popisovaných a
nabízených technik, zbylé uvádím pouze ve výčtu. Předesílám, že to, co uvedené techniky nabízejí,
nemá naprosto nic společného s vědeckou psychologií, odbornou psychoterapií,  ani s psychiatrií,
mistrně  a  manipulativně  však  oslovují  člověka  v nějaké  jeho  životní  tísni  a  s použitím  quasi
odborné terminologie využívají jeho neznalostí v oboru věd o duši a mysli:

Na kurzu Silvovy metody se naučíte mazat staré programy, (které stojí za vašimi neúspěchy),
a vytvářet nové, které z vás udělají nového člověka, (pokud si to dovolíte). Jaké techniky se vlastně
naučíte? Před tím, než si přečtete jejich seznam, vás chci upozornit, že vše je pravda, a že vše se



můžete během dvou dnů naučit, ať to vypadá jakkoliv tajemně!!! A ještě něco – všechny techniky
jsou  velmi  jednoduché,  ale  velmi  účinné.  Praxí  jsem  zjistil,  že  základem  úspěchu  je  dobře
provedená technika a zároveň (a především) víra v sebe sama.

Kontrola spánku – technika, která vám umožní usnout téměř kdekoliv a kdykoliv během max.
5 minut. Čím častěji ji cvičíte, tím rychleji se dostaví účinek.

Paměťové háčky – technika, která není závislá na alfa hladině, ale prací v alfě se dá výrazně
zefektivnit. Zlepšuje vaši paměť, zejména když si máte zapamatovat seznamy věcí, které spolu na
první pohled nesouvisí… třeba nákup v obchodě.

Kontrola probuzení - Kontrola bdělosti - Kontrola snů - Zrcadlo mysli - Technika tří prstů -
Kontrola bolesti hlavy - Levitace ruky.

Rukavicová anestezie  je  vskutku kouzelnou technikou.  Základem je  vytvořit  si  představu
chladu v levé ruce (na kurzu jsme si v alfě představovali, že jsme ji ponořili do sklenice s kousky
ledu) a tuto představu pak přenášíte na pravou ruku a následně i na jiná místa na těle. Pomocí této
techniky se dá poměrně rychle zastavit krvácení a potlačit bolest. A funguje to dokonce i na jiného
člověka. Dá se i toto vysvětlit pomocí alfy?!        
                                               
(2.1) Popis osobní situace
 Na  uvedený  popis  navazuji  ve  svém  svědectví  rovněž  analogicky  začínající  otázkou.  Dá  se
vysvětlit,  proč jsem tento pseudovědecký blábol  a  nesmysl,  sama majíc  docela  slušné vzdělání
v psychologii, hned v zárodku nezavrhla? S odstupem času spatřuji 3 důvody: 
   1, Postrádajíc křesťanskou výchovu, byla jsem v té době onen (v duchovní sféře dezorientovaný)
člověk, jehož Prof. Halík označuje jako „něcistu“, tj. člověka, jenž o Bohu sice nic/mnoho neví, ale
věří,  že  je  NĚCO/cosi  duchovního  mezi  nebem  a  zemí.  Což  ho  v důsledku  přímo  disponuje
pro přijetí ezoteriky bez množnosti rozlišit, o jaké duchovno a kvalitu se jedná. Dala bych však
přednost termínu „něcař“ dle vzoru bludař, protože takový jedinec lehce upadne, jak ukazuje praxe,
do jakéhokoli pomýlení a bludu a věří, že to, co je mu sugestivně a se zárukou vlastní zkušenosti
předkládáno, je správné a dobré. 
   2, Zlákala mne jednak nabídka urychleného odstranění poruch spánku, jak uvedeno výše, a jednak
příslib  rychlého  učení  a  rozšíření  znalostí.  Zakoupila  jsem  tedy  i  jakousi  audionahrávku
s meditativním textem pro  usnutí  a  každý večer  jsem si  ji  přehrávala.  Avšak se zcela nulovým
výsledkem,  spánek se  nejenže  nezkvalitnil,  ale  poruchy se  stupňovaly  a  přidaly  se  i  problémy
somatické. 
   3, Klasická medicína mi v té době nebyla schopna pomoci od těchto narůstajících zdravotních
obtíží  a  já  jsem se  posléze  ocitla  v dlouhodobé  pracovní  neschopnosti,  v pravém slova  smyslu
INAPTA – NESCHOPNÁ – výkonu svého  povolání,  jakékoli  náročnější  duševní  a  intelektové
činnosti, somaticky strávit jakoukoli přijímanou potravu, občas pro vyčerpanost a únavu i sejít se
schodů. Značné zažívací obtíže se stupňovaly, tělo prakticky odmítalo trávit jakoukoli přijímanou
potravu. 

Měla jsem v té době i zcela výjimečnou možnost vyšetření na interně špičkového pracoviště
v republice. Nic se však po více než týdenní hospitalizaci a četných vyšetření na mně nezjistilo.
Poslali mne tedy jako fyzicky zdravou na psychiatrii, kde mi po milém rozhovoru a požadavku
nakreslit a doplnit jakési obrazce a obrázky byla přívětivě předepsána velmi silná psychofarmaka.
V tehdy již  stávající  neutěšenou zdravotní  situací  narušené,  a  tedy opatrné  a  obezřetné,  důvěře
v neomylnost lékařské vědy jsem si tedy vzala zkusmo nejdříve pouze ½ tabletky, kterou jsem měla
užívat po 2 kusech 3x denně. Když jsem si uvědomila, že po této jediné malinké dávce jsem si
nebyla schopna zapamatovat, co jsem kam dala a jestli jsem za sebou zavřela dveře, tak tento lék,
troufnu si  dnes říci,  že  vedena Duchem Svatým, jsem v čas  užívání  pravidelně do „využíváni“
lékovky a předepsaných dávek vyhazovala do toaletní mísy a sledovala, jak se ten červený předmět
okamžitě ve vlhku pevně přilepil na stěnu a odmítal ji  opustit …. (stejně tak by se byl přilepil
na tehdy již velmi nemocnou a poškozenou žaludeční sliznici, uvedený lék byl na žaludeční obtíže
kontraindikován…) 



Za více než ½ roku tohoto stavu, kdy mi byla pouze prodlužována pracovní neschopnost
s jediným naordinovaným lékem – zmíněným psychofarmakem - jsem zhubla o 12 kg na 46 kg
při výšce 168 cm. Začala jsem tedy hledat jiné cesty vyšetření a léčby mimo klasickou medicínu.
Jedna sousedka, vědecká pracovnice, mi z protekce zajistila vyšetření (de facto však seanci) u jakési
renomované  vědmy.  Dovezli  mne  tam  s jejím  manželem  autem,  vědma  byla  stylově  oděna
v černokněžnickém hávu, přítmí, svíčky, vonné tyčinky…scéna jako z Harryho Pottera. Čímsi mne
ováněla,  okuřovala,  konala  pro  mne  nesmyslné  pohyby  a  mumlala  nade  mnou  cosi  stejně
nesmyslného – zůstala jsem tam do konce pouze ze zdvořilosti vůči oběma sousedům a ještě pak
zaplatila nemalou částku. V součtu toto mělo za následek, že jsem přestala spát úplně, moje jinak
výborná paměť se zhoršila natolik, že jsem uprostřed slova zapomněla, o čem mluvím. Svoji silnou
vůli,  kterou Silvova metoda rovněž měla maximálně zocelit,  jsem veškerou spotřebovala na to,
abych s tímto žalostným stavem bez perspektivy vyléčení, jak jsem opakovaně slyšela od lékařů,
dobrovolně neskoncovala. Vedena jakýmsi pudem sebezáchovy jsem si alespoň četla a studovala
ve vědecké publikaci „Naše rostliny v lékařství“ a hledala tam bylinky na ty své bez nadsázky
mučivé zdravotní problémy. Z prodejny léčivých bylin mi je obětavě nosila sousedka. Myslím, že
díky této publikaci, resp. bylinkám, a sousedce jsem přežila do doby, než se vlastně zjistilo, jaké a
jak četné nemoci mám.           

(2.2) Rovněž jednoho dne v tomto tristním období, kdy mi bylo obzvláště zle, jak říkám, již téměř
mezi nebem a zemí, jsem zatelefonovala na teologickou fakultu, zda by mi mohl poradit nějaký
kněz, vlastně jsem chtěla něco jako poslední pomazání, o němž jsem spíše z krásné literatury než
ze  znalosti  jednotlivých  svátostí  cosi  málo  věděla.  Tam  mi  velmi  laskavě  sdělili,  že  toto  je
kompetence místního faráře,  nevěděla jsem však nic o církvi ani farnostech,  téměř tabula rasa.
Opravdu s mimořádnou trpělivostí a laskavostí (bylo i do telefonu zřejmé, jak je mi zle), mi dali tf
číslo na farnost, do níž dle bydliště patřím. Tak jsem se po více než 20 letech, co jsem bydlela
v našem domě, dozvěděla, že 3 stanice MHD od nás máme krásný kostelík. Přelaskavý kněz přišel
okamžitě, udělil mi svátost nemocných, a když viděl, že jsem v bytě v tom špatném zdravotním
stavu zcela sama, tak mi milým způsobem nařídil, že se mu mám za týden ozvat, aby věděl, že a zda
existuji. Mezitím jsem však byla odvezena na jižní Moravu k tehdy ještě žijícímu tatínkovi. Zcela
evidentně jsem ty další 2 měsíce bez léčby a beze spánku vydržela jedině díky udělené svátosti
pomazání nemocných. 

Začátkem září jsem se kvůli kontrole u posudkového lékaře musela vrátit domů a brzy poté
jsem  opět  zavolala  na  faru.  Mezitím  se  tam  však  vyměnilo  osazenstvo,  nicméně  přišel  opět
přelaskavý kněz, kterému nikdy nepřestanu být vděčná. Poté, co zjistil, že jsem svátost pomazání
nemocných obdržela nedávno, mi položil několik otázek, aby zjistil,  jak jsem na tom s vírou, a
Bohu díky NENECHAL SE ODRADIT mými hroznými neznalostmi, kdy jsem ani nevěděla, zda
jsem katolík, natož pak praktikující.  Na to, že jsem se domnívala, že Nejsvětější Trojice by asi
mohla být Panna Maria a sv. Josef s Ježíškem? nezareagoval ani pohnutím svalu ve svém neustále
laskavém obličeji. Teprve nyní po letech, když toto píši, mi napadlo, že bych se ho měla zeptat, co
si asi tehdy myslel. Nicméně pro mne konkrétním výsledkem jeho myšlení v tom rozhovoru bylo,
že se nade mnou pomodlil a zeptal se mne, zda budu ještě ten den doma a že mi něco přinese. Bylo
mi ctí a potěšením. Obratem mi dovezl několik modlitebních knížek včetně modliteb v obtížných
životních situacích, jež jsem se hned začala modlit, a především jsem několikrát vyslechla nahrávku
KŘESŤANSKÁ VÍRA A OKULTISMUS, což je záznam diskuse a dialogu mezi P. V. Kodetem a
P.  A.  Opatrným na  Konferenci  KCHO v r.  1996  v Českých Budějovicích.  TOTO BYLO A JE
SVĚTLO DO TEMNOT neznalostí a nicnevědění o ezoterice  a okultismu, ale i o Bohu a víře. Je
opravdu mimořádná škoda, že v současnosti je tento nezastupitelný titul na našem knižním trhu
nedostupný.  Měla  by  to  být  povinná  četba/poslech  pro  všechny  věřící  i  nevěřící.  Okamžitě
po vyslechnutí  této  naprosto  vynikající  nahrávky jsem vyhodila  všechny  knihy s ezoterickou a
okultní tematikou, ony prapodivné filozofie a myšlenkové směry kdoví odkud motající dohromady
jakési čakry a pseudovědecké a šarlatánské čachry, ovládání mysli a myslí, Silvovou metodou a
všemi podobnými nahrávkami počínaje, dále do kontejneru na papír šly několikajazyčné horoskopy



a snáře, Kafkova Experimentální psychologie apod. aj., do smetí jsem vyhodila všechny umělecké
artefakty včetně bižuterie znázorňující pohanské božstvo, hady apod. Keramiku, sklo i porcelán této
kategorie jsem rozbila žulovou kostkou a byla jsem překvapena, jak ten zdánlivě křehký materiál
odolával a nenechal se zničit.

(2.3)Vývoj událostí  byl  poté následující:  za  několik málo dní mi zavolala jedna lékařka,  že mi
domluvila vyšetření na interně ve fakultní nemocnici s tím, že neustále zvýšená teplota po dobu
téměř  jednoho  roku  normální  není  a  na  psychiatrického  pacienta  že,  jak  mne  poznala,  také
nevypadám. Nebudu zde popisovat, co vše mi při vyšetřeních základních i specializovaných našli,
protože  mám  obavy,  že  by  ten  výčet  neléčených,  a  přitom  přežitých,  chorob  a  infekcí  snížil
věrohodnost mé výpovědi, stejně tak jako skutečnost, že po dobu téměř 1 roku mi tato vyšetření,
z nichž některé by doporučil medik v 1. semestru, nebyla provedena.  Po skončení léčby jsem se
vrátila po více než roce do zaměstnání (se stejně výbornou pamětí jako před tím) a začala docházet
do naší farnosti,  kde jsem našla jednak mimořádné pochopení ze strany kněží, jednak i několik
vynikajících přátel  v pravém slova smyslu.  Bohužel  již  někteří  byli  povoláni  k Pánu, a  tak jim
na poděkování za skutečné přátelství a podporu, stejně tak jako všem kněžím za jejich obětavou
pomoc  a  pochopení  jsem  napsala  toto  svědectví  o  cestách  Zlého  a  především  o  Božím
milosrdenství. Další důvod pro napsání tohoto svědectví je i ten, že na stránkách internetu se již
několik dlouhých let odvíjí obsáhlá diskuse o této metodě, relativně četní zájemci, zlákáni onou
výše uvedenou demagogickou reklamou chtějí znát pro i proti. Následuje pouze jedna malá ukázka
dialogu: (citováno autenticky, bez jazykové korektury), nicméně doporučuji čtenáři si tuto diskusi
vyhledat a podívat se na to, co se na internetu v duchovní oblasti odehrává.

(3) ZKUŠENOSTI – VÝMĚNA INFO NA INTERNETU
Silvova metoda-podvod, nebo sekta? První příspěvky v diskuzi
28.6.2002 21:23 – Jana Prosím o radu.Moje kamarádka si vzala do hlavy,že se naučí tzv.Silvovu
metodu  a  bude  pomocí  jasnovidectví  a  hladin  své  mysli  pomáhat  léčit  svou  rodinu  a  své
známé.Našla si pár lidí,kteří absolvovali nějaký kurs a teď chce odjet na školení sama.Jednak to
stojí  pár  tisíc,ale  hlavně  se  setkala  s  lidmi,kteří  ji  před  tím  důrazně  varují.Prý  nějaký  známý
absolvoval všechny ty kurzy a tak se do toho ponořil a myslel si,že je léčitel,že se z toho dočista
pomátl a psychiatři ho dávali dohromady rok a půl a musel toho okamžitě nechat.A také prý je to
celé sekta a vymývání mozků a jde o ty peníze.Prosím vás o váš názor,protože termín jejího kurzu se
blíží.Děkuji. 
reagovat11.8.2002 19:57 – Jana Tak už se moje kamarádka vrátila z kurzu a je to ještě horší,než
jsem si myslela.Tam jí nakukali,že každý člověk se uzdraví,jen když chce a vůbec nemusí snad nikdy
umřít.Nejhorší je, že s tou svojí demagogií doslova otravuje všechny kolem sebe.Pro jednou se to dá
jako zajímavost vyslechnout,ale když do vás někdo hučí několik hodin,proč máte tu a tu nemoc a jak
si  od  ní  odpomoci,(například  já  mám  cukrovku,kterou  jsem  zdědila)a  myslím,že  kdyby  někdo
vynalezl  na  ni  lék,měl  by  už  dávno  Nobelovu  cenu.Prostě  se  z  ní  stala  fanatička  a  už  ji
nevyhledávám.         
                                                         
(4) Tuto diskusi ponechávám bez komentáře, hovoří sama za sebe. Na závěr bych se chtěla ještě
vrátit  k začátku  tohoto  svědectví,  uvést  ještě  některá  další  fakta  z praxe  dalších  let  a  podtitul
po  uvedení  všeho  výše  zpřesnit  na  Osobní  svědectví  o  destruktivním  působení  a  neblahých
následcích  této  zcela  nevědecké,  nesmyslné,  škodlivé  a  ve  své  podstatě  okultní  metody.  Je  až
ku podivu, jak v dnešním světě, který tolik akcentuje zdravý rozum, vědu a vědecký přístup k téměř
všemu (včetně vaření, praní a úklidu a jiných zcela banálních aktivit), mohla být širokou veřejností
přijata  a  tak se do celého světa rozšířit  pseudovědecká a   pseudopsychologická metoda,  kterou
vymyslel pan José Silva, člověk prakticky bez jakéhokoli vzdělání. Bohužel mu nebylo dopřáno
vzdělání ani základní, ani středoškolské, natož vysokoškolské. Není cílem tohoto článku jakkoli
degradovat kohokoli, kdo si vlastním úsilím a mimořádnou touhou po vzdělání sám osvojil základní
vědomosti a znalosti, neboť není vinou nikoho, že mu nebylo dopřáno vzdělání. Zaslouží si úctu.



Jistě  se  snažil  lidstvu  upřímně  pomoci  poté,  co  si  sám osvojil  základní  vzdělání.  V 15 letech
absolvoval korespondenční kurz a v americké armádě v době výkonu povinné vojenské služby se
při psychologických testech seznámil s psychologií, jež ho zaujala na celý život. Začal pracovat i
s hypnózou,  což  by  mělo  být  pro  laika  naprosto  nepřípustné.  Tu  by  směl  používat  pouze
vysokoškolsky vzdělaný psycholog nebo klinický psychiatr, nicméně legislativně toto zabezpečeno,
bohužel,  není,  byť   lékaři  a  psychiatři  tyto  quasiléčebné  postupy  jednoznačně  zamítají.  Je
s podivem, že v tomto zásadním aspektu (zřejmě) dosud žádný odborník tuto metodu neposoudil a
nezakázal!  Zde  totiž  přesně  platí  ona  lidová  moudrost  shrnutá  ve  rčení,  že  Cesta  do  pekel  je
dlážděna dobrými úmysly. Pokud se kdokoli ve své neznalosti vydá na tuto cestu, jsou mu postupně
do baťůžku přidávány další a další produkty z pekelné dílny jako horoskopy a snáře, biotronika a
všelijaké makro/bio aj. diety, alternativní metody pracující s předáváním energií, aniž by kohokoli
zajímalo, jaká energie se zde předává a kdo ji předává a co předává i s ní, pokud to není pouze
podvod, což jen ten lepší případ; dále je v nabídce magie bílá i černá, superego i nadego, kinestézie,
levitace, věštění nejrůznějšími způsoby, orientální praktiky, všelijaké deformované filozofie, lehké a
bezpracné cesty k úspěchu,  duchovní poradenství všem a ve všem, New Age, drogy, adrenalin,
astrální dimenze,  andělské bytosti k našim službám, jen je poznat a ochočit si je aj.aj.aj.  V TV
dokonce někteří moderátoři ve svých show prezentují vědmy, věštkyně a čarodějnice a vlídně s nimi
hovoří, čímž jim dělají velikou reklamu. Repertoár těchto „darů“ Zlého je opravdu velmi široký,
nabídka lákavá, pro každého něco. 

(5) Ve svém zaměstnání jsem se po svém návratu mj. opakovaně setkávala i s lidmi, kteří se chtěli
rychleji  naučit  nějaký  cizí  jazyk,  jedno jaký,  pomocí  Silvovy metody,  nebo  Superlearningu,  či
mimosmyslového vnímání (ESP) a všichni bez výjimky zakrátko začali být neklidní, podráždění a
narůstaly u nich vždy spánkové, někdy i  osobnostní,  poruchy. Přičítali  to přepracování.  Nikoho
nenapadlo dát si tyto problémy do souvislosti s tím, že se diletantsky manipuluje s jejich myslí.
Neodbytně mi opakovaně napadá a vtírá se citát Shakespeara „DOBA, VYMKNUTÁ Z KLOUBŮ,
ŠÍLÍ.“ Lze jej v 21. století aktualizovat: „Současná DOBA exponované tržní ekonomiky povýšené
na božstvo, VYMKNUTÁ Z KLOUBŮ normálnosti, zdravého rozumu, vzdělanosti a odbornosti a
respektování přírodních zákonů, ŠÍLÍ ze své nevědomosti a hlouposti, senzacechtivosti, duchovní
vyprázdněnosti, ignorování přírodních, tj. Božích, zákonů, a celkové absence Boha.

(6) S parafrází sv. Jana Pavla II., že lidstvu nejvíce škodí nevědomost, bych chtěla na závěr ještě
poděkovat  všem,  kteří  všemi  možnými  cestami  a  skrze  veškerá  komunikační  média  šíří  v této
oblasti  mezi  pomýleným lidem osvětu,  ať  již  přednáškami  na nejrůznějších  fórech,  speciálními
stránkami na webu, publikací knížek i článků, nahrávkami, osvětovými relacemi v křesťanských
médiích  a  jinak.  NECHŤ  MILOSRDNÝ  A  VŠEVĚDOUCÍ  BŮH  ŽEHNÁ  VŠEM  TĚMTO
DOBRÝM DÍLŮM a chrání ty, kteří se na tomto poli jakkoli angažují.

(7) (ZÁVĚR)
Mé největší poděkování však v den připomínky Panny Marie Lurdské patří Panně Marii, že jsem
vůbec přežila ty tristní roky mé nemoci, že jsem se z toho nejhoršího relativně uzdravila, že jsem
našla cestu k Bohu a že vůbec mohu napsat toto svědectví.

(8) SANCTA MARIA, MARIA SANCTISSIMA, ORA PRO NOBIS.
Panno Maria, Matko Božího milosrdenství, Matko naděje, útěchy a uzdravení, útočiště hříšníků,
Matko ustavičné pomoci, prosím, ochraňuj nás před veškerým zlem a pomáhej nám.   

DĚKUJI TI!                                                                                                           MKM 11. 2. 2018


