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DŮLEŽITÉ JE, 
KDO LÉK PODÁ

K léčitelství Láďu Tichého přivedla velká osobní krize, 
při níž se mu otevřely jiné světy. Zajímá ho psychotroni-
ka, radiestézie, biotronika, homeopatie... Říká, že svou 
prací navazuje hlavně na Jiřího Janču, a se všemi ná-
stroji, jež má k dispozici, pracuje seriózně. 

Já na něj dostala doporučení od kama-
rádky. Zachránil vztah jí i dceři, která 
měla tak žárlivého přítele, až to vypa-

     dalo, že rozchod je jediné řešení. Vzhle-
dem k tomu, že na vztahu chtěli pracovat 
oba a nechali si pomoci, nestalo se tak 
a v současné době dokonce čekají rodinu. 
Ještě než jsme se sešli, vyplnila jsem mu 
dlouhý dotazník a poslala fotku. A pak už 
byla jen zvědavá... 

Láďa Tichý: „Zhruba před dvaceti lety jsem 
měl velký vnitřní mystický transformační 
zážitek, kterému ovšem předcházela osobní 
krize a krach manželský i fi remní. Profesor 
Grof tenhle stav nazývá psychospirituální 
krize, v psychologii se mu říká transper-
sonální krize. V jednu chvíli se vám všech-
no sesype pod rukama, a když to přežijete 
(protože někteří to neustojí, tahle situace 
je opravdu intenzivní), tak vám to dá novou 
sílu a zcela odlišný pohled na sebe i svět ko-
lem. Je to, jako když se znovu narodíte.“
 

Neříká se tomu také černá hodinka 
duše?
Ano, a taky temná noc duše... nejde o nic 
nového. Ego je prostě zahnané do kouta 
a nezná řešení, nevidí východisko. Spustí ji 
buď nějaké těžké onemocnění, nebo krach 
všeho, co se člověk snažil léta vybudovat. 

Vám se ale ještě otevřelo jiné vnímání 
reality.
Došlo ve mně k otevření hadí síly, nebo jak 
se také říká kundalini síly... Bylo mi pořád 
horko, pálila mne celá záda kolem páteře, 

Únor 2019
www.zahadyzivota.cz44

Léčitel Láďa Tichý: 

byl jsem pořád jako v ohni a měl jsem ne-
ustálé vize. Nevěděl jsem už pak, co je sen 
a co skutečnost, co jsou minulé a co bu-
doucí věci. Viděl jsem úplně všechno jinak. 
Osoby, takové, jaké jsou. Byl jsem schopný 
číst jejich myšlenky... šlo o opravdu zajíma-
vé stavy. Když jsem šel ven mezi lidi, bylo 
pro mne až strašidelné, když jsem viděl, co 
všechno se okolo mne a nich pohybuje. Jed-
nalo se samozřejmě o vnitřní projekce těch 
démonů, ale zároveň jsem viděl nebeské 
věci v barvách, tónech a odstínech, které 
běžně nevnímáme... Vzpomněl jsem si pak, 
že tohle všechno popisují lidé, kteří užili 
LSD nebo jiné psychoaktivní látky. Ale když 
se vám takové vnímání otevře spontánně, 
je to mnohem čistší, nezatížené průběhem 
chemie, kterou způsobí droga. 

Jak dlouho tenhle stav trval a jak jste 
ho byl schopný ustát?
Asi dva týdny. Obrovskou spoustu věcí to 
pro mne změnilo. Říká se, že se to stává i li-
dem, kteří v minulých životech meditovali, 
praktikovali nějakou duchovní cestu, takže 
mají »nastřádáno« z minulého života. Nej-
těžší je zůstat nohama na zemi, neulítávat 
z reality. Moc mi pomohly knihy Krišnamur-
tiho, jehož realizace byla tak intenzivní, 
že ji málem nepřežil. Ostatně Theosofi cká 

IVA ŠTĚDRÁ

redaktorka, spisovatelka 
a lektorka FENG SHUI
email@ivanastedra.cz, 

www.ivanastedra.cz, oxox.cz



alternativní terapie

DŮLEŽITÉ JE, 
KDO LÉK PODÁ

„Viděl jsem čtrnáct dní úplně 
všechno jinak. Lidi, takové, 
jací jsou, byl jsem schopný 
číst jejich myšlenky... 
Nevěděl jsem, co je sen a co 
skutečnost, co jsou minulé 
a co budoucí události...“

Pokračování na str. 46 - 47 ❱❱
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společnost o něm tvrdila, že je reinkarno-
vaný Kristus, a postavili na tom celou vizi. 
On s nimi sice chvilku byl, ale pak pochopil, 
že je to celé blbost, a přednášel o tom, že si 
každý Boha musí najít sám v sobě pomocí 
meditace.

Když člověk něco podobného prožije, má 
tendenci unikat z reality. I pro mne byl toto 
jakýsi únik, protože realita je relativně zá-
těžová, bolestná, plná nejistot, nemocí, 
společenských faktorů a citlivé duše nemají 
moc sílu, když se jim otevřou jemné věci. 
Zůstanou pak ve stavu, který často musí ře-
šit i psychiatři, protože nejsou ani na zemi, 
ani nad zemí. »Visí« v jakémsi meziprosto-
ru, což je – jak můžu z vlastní zkušenosti 
potvrdit – nesmírně bolestivý stav. Ostatně 
toto se teď děje stále více lidem. 

Co bylo spouštěčem otevření tohoto 
»odlišného« vnímání reality?
Překvapivě podání Bachových esencí. Moje 
známá mi dala kontakt na jednu jasnovid-
nou léčitelku a jogínku, která, když obje-
vila Bachovy esence, přestala provozovat 
všechny druhy léčby. Možná i její jogínská 
síla a víra v tenhle druh pomoci hrála roli 
v tom, že poté, co mi namíchala Bacho-
vy esence, se spustila všechna tahle silná 
mystika. Musel jsem ale mít určitě s Bacho-
vými esencemi nějakou zkušenost z minu-
lých vtělení, protože jsem po jejich podání 
byl okamžitě schopen pochopit, na jakém 
principu fungují. Doktor Bach byl geniální 
lékař, velký idealista a citlivý člověk. 

Co se dělo, když vize přestaly? 
Proces nejdřív eskaloval, pak se pomalu 
všechno zase zavíralo a já se »vrátil zpátky 
na zem«. Se mnou se poté udály zajímavé 
(a trvalé) změny. Přestal jsem jíst maso, 
kouřit, pít alkohol. A otevřely se mi psy-
chotronické schopnosti. Byl jsem od té doby 
schopný natestovat, nacítit věci, vnímat ji-
nak... Pochopil jsem také, že se mám naučit 
všechny problémy uzemnit, neodcházet do 
nehmotných úrovní existence. Když to celé 
není ukotvené, jde o zátěž.
 
Tehdy mne také napadlo, že jediné, co můžu 
dělat, je používat dál, co mně pomohlo, 
a otevřel jsem si v centru Prahy vlastní pra-
xi. Fungovalo to hezky až do doby, kdy jsem 
potkal svou druhou ženu Hanku. Hledali 
jsme spolu duchovní cestu, chtěli jsme dě-
lat meditace, začali jsme cvičit jógu... Našli 
jsme indického mistra, který učil suryajogu 
cestu – jógu zvukového proudu. Praktikuju 
ji dodnes, ale už sám. S Hankou jsme tenkrát 
odjeli do jeho meditačního centra v Polsku. 
Sice se mi tehdy moc nechtělo, ale jel jsem, 
v domnění, že praxi udržím i na dálku, což 
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vyzkoušel všechny existující drogy, abych 
měl představu o účincích. Metod, jak lidem 
pomoci, je celá řada: máme regresi, rein-
karnační terapii, hypnózu, kineziologii, 
jež úspěšně pracuje s metodou přeprogra-
mování na kódu DNA. Celé mi to ale začalo 
dávat smysl, až když jsem začal studovat 
homeopatii. 

Jaký druh homeopatie děláte vy? Přišla 
jsem kdysi k jedné paní, chvíli mluvila, 
pak jsem od ní dostala tři kuličky a to bylo 
všechno.
Tady vás toho čeká podstatně víc. Já osob-
ně dělám komplementární homeopatii. 
Výhoda je, že většinou dokážu přesně určit 
ten správný lék a jeho potenci, seskládat 
všechno tak, aby se účinky vzájemně po-
silovaly. Ano, jsou homeopaté, kteří vám 
řeknou, že našli ten jediný lék, který vám 
vyléčí všechno. Tohle taky občas na chvíli 
zafunguje, u některých případů. Dnes vítě-
zí komplementární homeopatie posilující 
celý organismus. Pokud budete užívat svou 
homeopatickou řadu, kterou máte ode mne 
připravenou, uvidíte sama, co se začne dít. 
Když jsem jednomu jogínovi dal jeho jediný 
konstituční lék (protože nic víc nechtěl), ří-
kal mi pak, že přestože účinku homeopatie 
moc nevěřil, měl po jeho užití snový pocit, 
jako by na něj naskákali nehmotní chirur-
gové a začali jej operovat. Potom se mu 
udělalo na těle i na duši moc dobře.

Odkud známe homeopatii? 
Zakladatel, německý lékař Samuel Hahne-
mann, který s homeopatií přišel, vycházel 
z učení Paracelsa. Doktor Murphy, původem 
Ind, můj oblíbený homeopat, vystudoval 
historii medicíny a pátral, kde má homeo-

v ústraní, už skoro 15 let, a mezitím léčím 
lidi. 

Co se změnilo po vašem návratu? Jak 
léčíte teď?
Nabízím druh pomoci, který jsem našel 
v homeopatii. Bachovy esence hodně po-
máhají v duševní rovině, ale přestože si 
to pan doktor Bach vroucně přál, fakt, že 
se »bachovkami« zharmonizují psychické 
potíže, neznamená, že se jimi začnou řešit 
i ty fyzické. Bachovky jsou jemné, harmo-
nizační. Vždycky je používám dohromady 
s homeopatiky, ale ony působí jinou ces-
tou. Homeopatika jsou paralelně-alterna-
tivní medicína. Říká se jim tak, protože se 
už 200 let klinicky zkoumají a jejich účin-
ky jsou potvrzené na milionech lidí. 
My jsme taková zvláštní směsice. Jsme to 
nehmotné, nejdokonalejší, co můžeme 
být, a pak máme i mentální, emoční a fy-
zickou úroveň. Uvědomil jsem si, že změ-
nit to v celé struktuře nejde jen esencemi 
a meditacemi. Je třeba působit i na hmot-
né tělo a jít do hrubých struktur jinak. A já 
hledal, jak a kudy. Prošel jsem kurzy One 
brain, holotropního dýchání... Vlastně 
vším, co by mohlo ještě pomáhat, včetně 
toho, že jsem pod dohledem jednorázově 

nešlo. Žena se tam pak zamilovala do mlad-
šího muže, do půl roku jsme se rozvedli 
a oni odtud společně odjeli. Já v centru zů-
stal ještě další tři roky. Hodně jsem se tehdy 
posunul, meditovalo se tam 10 až 12 hodin 
denně, šlo o přísný klášterní režim. V cent-
ru se vůbec nemluvilo, jen mimo něj. Bylo 
velké, v chráněném území. První rok jsem 
se staral o kuchyni a skleníky a meditoval, 
po roce už jsem byl v management týmu 
a jezdil jsem do Čech dělat přednášky, aby 
se udržovala komunita. Hezké to bylo. 
Meditace mě tedy vytrhla z letitého léči-
telství, čímž se ale na druhou stranu moje 
schopnosti pročistily... Meditace vás naučí, 
že v hlavě nemáte myšlenky. A díky tomu, že 
umím udržet v hlavě proces bezmyšlenko-
vitosti ve chvíli, kdy dělám lidem diagnos-
tiku nebo jim hledám vhodné léky, nevná-
ším do toho nějaké vlastní představy o tom, 
co by jim mohlo pomoct.

I když máte za sebou drsné životní 
zkušenosti, je vidět, že všechno, co se vám 
událo, mělo vlastně logickou posloup-
nost. Jeden krok navazoval na druhý. 
Možná i zničení vaší předchozí, dobře 
rozběhnuté pražské klientely.
Samozřejmě, protože jsem ještě nebyl dobře 
připravený. Mohl jsem tehdy předat jen čis-
totu Bachových esencí a vybrat je správně, 
ale to na léčbu potíží nestačilo. Já se spe-
cializuji na děti a na chronické problémy, 
které medicína neumí vyřešit. 

Jak jste se z meditačního centra ocitl 
zase zpátky mezi klienty?
Když Mistr zemřel, změnila se v centru si-
tuace a já odtud, stejně jako další lidé ze 
»staré« gardy, odešel. Medituju teď sám, 

vyzkoušel všechny existující drogy, abych v ústraní, už skoro 15 let, a mezitím léčím 

„Je jen otázkou času, 
kdy se spojí klasická 
a alternativní 
medicína.“
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patie kořeny. V britském muzeu pak našel 
papyrus, na němž byl homeopatický léko-
pis z doby, kdy vládli faraoni. Zakladatelé 
indické ajurvédy měli mimosmyslové zážit-
ky a schopnosti vcházet do jemných světů 
a získávat tam informace. Homeopatie je 
zřejmě stará jako lidstvo samo a jde o léč-
bu pro člověka nejefektivnější. Ostatně má 
velkou podporu po celém světě. V Anglii se 
homeopaticky léčí celá královská rodina – 
a ti si můžou dovolit ty nejlepší lékaře. 
Hodně se používá homeopatie i v Americe, 
Indii nebo Německu. Dnes mají lékaři vý-
hodu klinik a dostupných přístrojů, takže 
můžou dělat ověřitelné vědecké studie 
apod. Kdyby byla homeopatie jen v rukou 
léčitelů, jako jsem já, nikdy by se nemohla 
posunout do takové úrovně, v jaké ji dnes 
můžeme používat. Mne pro homeopatii na-
dchnul i Jiří Janča, kandidát věd. Ani on 
se netajil na sklonku života tím, že 
kromě klasické bylinné léčby 
hodně využíval homeopatii. Vy-
ráběl z rostlin vlastní homeopa-
tické tinktury, protože se tímto 
způsobem eliminuje veškerá to-
xicita bylin a některé další zá-
těžové faktory. Já při testování 
také používám psychotronické 
postupy a nástroje, například 
kyvadlo, virgule a tenzor. Ostat-
ně – ani vážení a známí lékaři-
homeopati se za jejich použití 
nikdy nestyděli. Díky psychot-
ronice lze totiž dosáhnou velmi 
přesných diagnostických vý-
sledků a určit správné léčebné 
prostředky. 

Co všechno se dá homeopa-
tiky podle vás vyléčit?
V tomhle má homeopatie velký 
potenciál jak z hlediska konvenční medi-

cíny, tak i toho, co takzvaně »nejde«. Není 
problém ji nazvat alternativní medicínou. 
Před 30 lety přišel doktor Dahlke se svou 
koncepcí psychosomatické medicíny. Na 
všechny symptomy jsou léky. Můžete člově-
ku dát léky na jeho symptomy, ale je třeba 
mu i říct, že nemá bronchitidu jen kvůli 
oslabené imunitě, ale také z toho důvodu, 
že dlouho potlačoval hněv.
Homeopatie se dá propojit s tím nejlepším 
z esoteriky a tím nejcennějším z medicíny, 
i té klasické. Já respektuju všechny roviny. 
Medicína je skvělá v diagnostice, akutní 
medicíně a stomatologii, mají fantastické 
možnosti, ale i tak je jen otázka času, kdy 
se budou muset obě skupiny spojit. Moc rád 
spolupracuji s lékaři. Rodičům říkám: ano, 
jděte k pediatrovi a nechte si dítě vyšet-
řit, jestli se zlepšilo.

To je chytré, používáte klasickou medi-
cínu k tomu, aby potvrdila vaše výsledky.
Já jsem v klidu a pacienti také. Moji dlou-
hodobější klienti už k lékaři s dětmi ani 
chodit nechtějí, ale já je tam stejně posí-

lám. Zpětná vazba je důležitá. Já po-
znám energeticky, že dítě je 

v pořádku, ale poslechnout 
si ho jako lékař oprav-

du neumím. Oni mají 
laboratoře a z krve 
také zjistí spoustu 
věcí. Nebo třeba dě-
tem psychotronic-
ky vytestuju, na co 
mají alergie, abych 

předešel tomu, že do 
nich lékaři napíchají 

testovací vakcíny. Jsou 
totiž zátěžové. Anebo je 

to obráceně. Přijdou už s di-
agnostikovanou alergií, ale řešíme ji 

pak homeopaticky. Také rodičům říkám, 
že nesmí mít v hlavě, že dítě je alergické, 
protože jejich přesvědčení potomka zpět-
ně ovlivňuje. Dítě totiž od rodičů přijme 
všechno. S jednou takovou maminkou 
jsem přesně z tohoto důvodu ukončil spo-
lupráci – moje léčení právě vinou jejího 
postoje nikam nevedlo.

Jinými slovy – léčit by se měla vždycky 
celá rodina, že?
Muže není tak snadné přesvědčit, větši-
nou mají pocit, že oni problém nemají. 
Ti přijdou, až když mají velké potíže, a ješ-
tě se skepsí. 

Prý píšete knihu...
Ano, bude o Bachových květových esen-
cích z hlediska moderní analytické psy-

chologie a z principu práce s ar-
chetypem stínu. Něco podobného 
ještě myslím nikdo neudělal. Stín 
je něco, k čemu nemáme vědomý 
přístup. Je to to, co jsme vytěsni-
li, vytlačili, všechno, co neznáme. 
Jenže to všechno se někde ukládá 
a jednou to vyjde na povrch. A pak 
jsou to přesně ty případy lidí, kte-
ří »najednou« zešílí a ublíží celé 
rodině. Ta méně hrozivá stránka 
stínu, ale stejně závažná, jsou 
naše nemoci. 

Vy ale léčíte i zvířata.
S těmi jsem začínal poté, co 
jsem všechno vyzkoušel na sobě 
a svých nejbližších. Moje cesta 
k lidem vedla právě přes zvířata. 

Když jsem vysvětlil ma-
jiteli, že jeho pes má 

problém, pro-
tože on má 

problém, léčil 
jsem pak oba. ■

Genesis měla nemocný čumáček. Homeopatika jí pomohla tak, že zase mohla s paničkou jezdit 
po výstavách. Pes přežil už všechny své »vrstevníky« stejné rasy a po slabé mrtvičce vesele funguje 
dál. Tehdy ale nikdo, kromě jeho paničky, nevěřil, že by se pejsek mohl uzdravit. Zajímavé v tomhle případě 
bylo, že majitelka chtěla léčit psa homeopatií, sama ji ale užívat nechce. 

Před léčbou

Ukázka z chystané knihy 
Ladislava Tichého:

Od nepaměti jsou lidé přitahováni 
krásou a vůní květin. 
Ty však nejsou jen vhodným 
dárkem či dekorací, ale také 
nositelkami skrytých léčivých sil 
mocné matky Přírody. Jistě, každý 
z nás ve svém životě užíval léčivé 
rostliny v té či oné podobě, např. 
jako lék, doplněk stravy nebo sou-
část nějaké diety. Bachovy květové 
esence jsou však jiného, vyššího 
řádu než běžné léčivky...


