
Namesto tablete za glavobol, po-
živila ali celo antidepresiva za-
vrtimo gumb na Teslovem ge-

neratorju skalarnih valov, nastavimo 
na želeno frekvenco in se prepusti-
mo blagodejnim valovom. Le za deset 
do dvajset minut na dan, kasneje tudi 
dlje, dokler težave ne jenjajo. Skalarne 
valove je odkril Nikola Tesla in z nji-
hovo pomočjo že v začetku dvajsete-
ga stoletja brez izgub pošiljal energi-
jo na velike razdalje okrog Zemlje. Iz 
Teslove zapuščine črpa tudi naša sogo-
vornica Nerina Darman, dipl. ing. ke-
mijske tehnologije. Skupaj z možem 
in znanstvenikom Danilom Ogrincem 
se v zasebnem zavodu za raziskave Ag-
niViton posveča vrhunski tehnologiji 
zgodovinsko pomembnih izumiteljev.

Njihove iznajdbe – ki so za tiste, ki bo-
gato profitirajo od bolezni, fosilnih go-
riv, drage električne proizvodnje in dru-
gih bajnih zlatih jam, nezanimive 
– se trudita približati ljudem, 
da bi jih s pridom uporabljali 
v vsakdanjem življenju, med 
drugim za preventivo, lajšanje 
in odpravo zdravstvenih te-
gob, povečanje energije, ustvar-
jalnosti, subtilnih stanj zavesti. 
Tokrat smo se z Nerino Darman 
pogovarjali o Teslovem genera-
torju skalarnih valov. Stvar deluje 
zaradi načela: Vse je energija 
in energija je vse.

Kako si lahko doma pomagamo s Tes-
lovim generatorjem, denimo, če nas boli 
glava, mišice, smo potrti, depresivni, 
brez energije?

Uporaba Teslovega generatorja je 
odvisna od tega, ali imamo doma Pro-
fesionalno Teslovo fontano ali Baterij-
sko Teslovo fontano. Prva je namenjena 
za deset- do dvajsetminutne terapije pri 
akutnih težavah, druga pa je lahko vklo-

pljena trajno skozi vse leto in neprekinje-
no oddaja Teslove skalarne valove.
Kaj so Teslovi skalarni valovi?

Nosijo avtentičen informacijski zapis 
prvobitnega delovanja stvarstva in so ma-
trica za razporejanje energije in snovi. So 
ključ okrevanja in naravnih ustvarjalnih 
procesov za obuditev brezhibnega delo-
vanja na vseh področjih, kjer so nastopile 
motnje. Izumitelj novega tisočletja Nikola 
Tesla je vstopil v kodo narave in ustvaril 
Teslov generator za njeno obnovo.
Za katere težave uporabljamo Profesio-
nalno Teslovo fontano?

Za akutne terapije s Teslovimi skalar-
nimi valovi, ki jih izvajamo omejen čas. 
Na začetku zadostuje deset minut tera-
pije; časovnik se avtomatično izključi, 
tako da lahko po terapiji sproščeno po-
čivamo. Udobno se namestimo v prosto-
ru, kjer je naprava, lahko ležemo ali se-
demo v naslonjač. Izbiramo lahko med 
avtomatično in ročno nastavitvijo doda-
tnih terapevtskih frekvenc za posame-
zne dele telesa.

V primeru glavobola izberemo roč-
no nastavitev z zasukom des-

nega gumba do najvišjih fre-
kvenc, ki resonirajo z glavo 
in pomagajo pri lajšanju in 
odpravi napetosti, utruje-
nosti, depresije, glavobolov 
in šumenja v ušesih. Ugo-
dne so za težave z očmi, 
ušesi, grlom, prehladi, pri 
vnetju obraznega živca in 
zobnih vnetjih, za zdrav-
je dlesni, pomlajevanje 
kože, umsko zbranost in za 
splošno dobro počutje.

Namesto kemije se v zdravljenje vrača fizika
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FREKVENČNO ZDRAVLJENJE, NIKOLA TESLA

Teslovi skalarni valovi 
Baterijske in Profesionalne 

Teslove fontane so dragocena 
podpora pri okrevanju.

Nerina Darman: »Tes-
lov generator je prijatelj, 
ki podpre našo namero, v 
življenje pritegne blagor 
ter rahlja blokade na bol-
nih mestih.«
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Za težave s srcem in pljuči zasučemo 
desni gumb do navpične lege. To je po-
dročje srednjih frekvenc zgornjega dela 
telesa, ki ugodno vplivajo na imunski sis-
tem, dihala in krvni obtok. Med terapijo 
je pomembno, da je telo v legi, ki ne ute-
snjuje prsnega koša in bitja srca, tako da 
dihamo s celimi pljuči, ne le površno.

Levo navzgor nastavimo desni gumb 
za terapijo notranjih organov trebušne 
votline, da se krepijo jetra, ledvice, pre-
bavila, črevesje in organi izločanja. Ta 
nastavitev podpre življenjske procese na 
sredini telesa, če gledamo celotno telo od 
glave do stopal.

Za težave s spodnjim delom telesa 
pa je desni gumb levo spodaj, to so niž-
je frekvence, ki resonirajo z nogami. Po-
magajo pri bolečih nogah, težavah s ko-
leni, stopali in gležnji, slabo prekrvitvijo 
v nogah, težavah s krčnimi žilami in za-
tekanjem.
Trajanje terapije tudi podaljšujemo?

Da, sčasoma lahko terapijo s Profesi-
onalno Teslovo fontano podaljšamo tudi 
na pol ure in več dnevno, po nekaj me-
secih redne uporabe pa celo na več ur. 
Zelo pomembno je, da terapijo s Teslo-
vimi skalarnimi valovi podaljšujemo po-
stopno, ker odpre globinsko prenovo vi-
talnega obtoka in telo potrebuje čas pri-
lagoditve, v katerem se sproži obnavlja-
nje telesa.

Kadar smo potrti, depresivni in brez 
energije, se udobno namestimo v pro-
storu s Profesionalno Teslovo fontano 
in vklopimo Schumannovo modulaci-
jo na drugem stikalu. Osemherčna Schu-
mannova energija še dodatno odpira vra-
ta blagodejnim Teslovim skalarnim valo-
vom in predstavlja notranje telesno stika-
lo za vzpostavljanje energijskega pretoka 
na zastalih mestih.

Namesto ročnih nastavitev lahko upo-
rabimo avtomatično prečesavanje celot-
nega frekvenčnega območja od glave do 
stopal, kar pomeni sočasno terapijo za ce-

lotno telo, pri kateri frekvence avtomatič-
no potujejo od najnižje do najvišje po ce-
lem zasuku gumba, v ciklih vsakih dvaj-
set sekund. V vsakem ciklu potujejo tudi 
skozi resonančno točko, takrat za trenu-
tek zasveti zgornja lučka kot pokazatelj 
resonančne energijske ojačitve. Takšna 
terapija sočasno krepi celotno telo s Tes-
lovimi skalarnimi valovi skupaj z ojačit-
vami za vse posamezne dele telesa.

Po želji lahko signal resonančne fre-
kvence tudi ročno nastavimo, tako da 
Profesionalna Teslova fontana ves čas te-
rapije deluje sinhronizirano z resonanč-
no točko. To ustvarja bogat in usklajen 
krepčilni val za celotno telo, ki na reso-
nančni frekvenci glede na naše trenutne 
potrebe deluje maksimalno podpirajoče.
Kdaj uporabimo Baterijsko Teslovo 
fontano?

Namenjena je trajni uporabi, kar ima 
velike prednosti, saj smo lahko že od sa-
mega začetka noč in dan neprekinjeno 
izpostavljeni blagodejnim vplivom Tes-
lovih skalarnih valov, ki se v času zelo 
seštevajo v svojih učinkih na organizem. 
Dovolj je, da smo v stanovanju oziroma 
v hiši, kjer je Baterijska Teslova fontana. 
Za terapijo pa izberemo prijeten položaj 
v njeni bližini in počivamo z notranjo na-
ravnanostjo na obnovo telesa in počutja.
Ali Teslov generator pomaga tudi pri 
akutnih težavah?

Da. Teslovi skalarni valovi Baterijske 
in Profesionalne Teslove fontane so dra-
gocena podpora pri okrevanju, ker so 
vez med telesnim in duševnim ter urav-
navajo pretok energije in celično struktu-
ro na bolnih mestih. So matrica oziroma 
načrt, po katerem telo popravlja napake, 
ki so se zgodile. Zelo pomembna je vo-

lja do življenja in okrevanja. Večja ko je, 
bolj Teslovi skalarni valovi podprejo ob-
novo telesa. Odzivajo se na notranjo na-
ravnanost in na molitev ter okrepijo na-
men življenja.

Ob akutnih težavah se na ozdravitev 
usmerimo podobno kot mati za bolne-
ga otroka, ko nekje v sebi v obliki občut-
ka izgovarja hrepenenje, da bi ozdravel. 
Hrepenenje naslovi na življenje, ki je Bog. 
Teslov generator pa je prijatelj, ki z odda-
janjem Teslovih skalarnih valov podpre 
našo namero, ker se modulira z zavestjo 
in v življenje pritegne blagor ter rahlja 
blokade na bolnih mestih. Takšna brez-
pogojna naravnanost prej ko slej obrodi 
sadove, možno je celo trenutno ali v ne-
kaj dneh.
Kako si pomagamo s Teslovim genera-
torjem v delovnih prostorih, pisarni?

Na delovnem mestu je Teslov gene-
rator dragocen spodbujevalec ustvarjal-
ne energije pri uresničevanju zastavlje-
nih nalog in ciljev. Teslovi skalarni va-
lovi na subtilni ravni podprejo tudi naš 
trud pri delu. Po načelu sinhronosti pri-
tegnejo želene dogodke, ki oplemenitijo 
področje, v katerega vlagamo svojo po-
zornost. Izboljšajo izvirnost in vpliva-
jo na bolj pretočne odnose na delovnem 
mestu. Naravno povezujejo področja, ki 
vodijo k uspehu, poživljajo zastalo ener-
gijo in vnašajo ravnovesje v razmišljanju 
in aktivnostih.

Baterijska Teslova fontana je lahko 
vklopljena trajno, noč in dan, Profesio-
nalna Teslova fontana pa le nekaj ur, po-
dobno kot pri terapijah. Oba Teslova ge-
neratorja sta dragocen doprinos v delov-
nem okolju, ki poveča delovno zmoglji-
vost in umsko zbranost.
Ali za večji poslovni in delovni uspeh 
priporočate hkratno izvajanje vizualiza-
cij, kako smo bolj uspešni in podobno?

Vizualizacije o uspešnosti niso potreb-
ne, delujejo pa le, kadar vodijo iz razmi-
šljanja tudi v načrtovanje in v dejanja. Po-

Teslov generator otroku 
pomaga, da dojame učno 
snov globlje in se mu bolj 
usede v trajnejši spomin.
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membno je, da s podporo Teslovega ge-
neratorja zavestno in po občutku razde-
lamo logičen poslovni načrt za dosego 
želenega in se lotimo prvih in tudi vseh 
ostalih, še tako majhnih korakov. Da pre-
prečimo neželeno odlaganje, si zastavimo 
prve aktivnosti samo za nekaj minut. Pod 
okriljem Teslovega generatorja se takrat 
zgodi alkimija. Aktivnost vedno pritegne 
novo energijo, zamisli, možnosti in načrte. 
Vestno izvajanje mnogih drobnih aktiv-
nosti na dnevni ravni z naravnanostjo na 
cilj odpira vrata vsem naslednjim fazam z 
vizijo in dejanji. Teslovi skalarni valovi se 
modulirajo z našo zavestjo in dejanji v na-
raven ustvarjalnen proces, ki vodi k zado-
voljstvu in uspehu. Na vse dejavnosti se 
notranje pripravimo in jih opravimo z no-
tranjo odprtostjo, voljo in brez odlaganja, 
tako nam preidejo v veselje. Osnova sreče 
v življenju je, da delamo z veseljem, takrat 
ni mej, vse je dosegljivo.
Ali so lahko Teslovim skalarnim valo-
vom izpostavljeni tudi otroci? Ali jim 
ti pomagajo k boljšemu učnemu uspehu, 
večji motiviranosti za učenje …?

Teslovi skalarni valovi so tudi za ot-
roke zelo blagodejni in krepčilni. Za do-
jenčke je bolj priporočljiva Baterijska Te-
slova fontana, ki je bolj nežna in deluje 
trajno. Za otroke pa je tudi Profesional-
na Teslova fontana ugodna za njihov ra-
zvoj. Otroku povemo, da je Teslov gene-
rator njegov prijatelj, ki mu pomaga z is-
tim trudom dosegati boljše rezultate. Za-
vestno razumevanje še toliko bolj odpira 
učno zmogljivost in daje občutek varnos-
ti, v katerem lahko otrok dojame učno 
snov globlje in bolj kot običajno. Tudi 
usedanje učne snovi in njeno nalaganje v 
trajnejši spomin v času po izdatnem uče-
nju poteka bolj temeljito in z manjšimi iz-
gubami informacij. Osvojene predstave 
pa se s pomočjo Teslovih skalarnih valov 
močneje vključijo v ustvarjalno razmi-
šljanje in dajejo dober občutek, ki spod-
buja motiviranost za učenje.

 Eva Majnik 

ŠTIRJE TIPI TESLOVIH GENERATORJEV 
SKALARNIH VALOV

PROFESIONALNA TESLOVA FONTANA je namenje-
na akutnim deset- do dvajsetminutnim terapijam s Teslo-
vimi skalarnimi valovi z dodatnimi nastavitvami za celot-
no telo, ki se na različne načine vklopijo v skalarno tera-
pijo. Ustvarja občuten doprinos za energijsko preobrazbo, 
regeneracijo in življenjski uspeh. Krepčilna je v doma-
čem okolju in ustvarja vrhunsko skalarno okolje za samo-
zdravljenje, osebni, duhovni in poslovni razvoj. Bioener-
getikom in drugim terapevtom pa služi kot profesionalna 
podpora pri njihovem terapevtskem delu vseh vrst. Do-
segljiva je na www.misteriji.si, cena je 1318 €.

BATERIJSKA TESLOVA FON-
TANA je enostavna za uporabo, 
noč in dan skozi vse leto oddaja 
Teslove skalarne valove, njen učinek pa se zaradi nepre-
kinjene uporabe pomnožuje. Ustvarja blagodejno skalar-
no okolje za celostno obnovo in revitalizacijo življenjskih 
moči. Primerna je tudi za družine z dojenčkom, pomaga 
povrniti subtilno ravnovesje za ublažitev in odpravljanje 
vseh vrst simptomov. Odpira ustvarjalen pretok energi-
je tudi na delovnem mestu in pri učenju. Dosegljiva je na 
www.misteriji.si, cena je 549 €.
TESLOV SFERNI 
HARMONIZA -
TOR je zbrana moč 
Teslovih skalarnih 
valov za stanova-

nja, kjer ni prostora za večji Teslov gene-
rator. Vgrajeno ima dinamično vrtinčas-
to navitje za blagodejno aktiviranje subtil-
nih skalarnih ravni za vsa življenjska pod-
ročja. Ustvarja varovalno okolje v našem 
domu, ki nas notranje bogati in pospešuje 

okrevanje. 
Dosegljiv je na www.misteriji.si, cena je 220 €.
TESLOV MEDALJON je osebna zašči-
ta s Teslovimi skalarnimi valovi, ki jo ima-
mo lahko povsod s seboj. Dober meter oko-
li nas blaži neugodne vplive na zdrav-
je in počutje in jih preobrazi v krepčilne. S 
spodbujanjem načela sinhronosti pritegne že-
lene dogodke in pospešuje uresničitev ciljev.  
Dosegljiv je na www.misteriji.si, cena je 44 €.


