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Frekvence 
harmonizirajo 
telo

Profesor 
terorist

Človekovo telo nenehno oddaja 
osebne vibracije ali nihanja

Ko slovenski profesor sodeluje 
pri snovanju ubijalskega 
cunamija na Miami

Svetloba, ki 
nahrani celice
Laserska ura uravnava tlak, sladkor, 
holesterol, lajša bolezni srca in ožilja …

MANDALE NAS 
HARMONIZIRAJO

Slike, ki nam ostrijo 
intuicijo in nas 
duhovno prebujajo



ZDRAVILNI U^INKI
KOLOIDNEGA SREBRA

Najnovej{a spoznanja o koloid-
nem srebru, za katerega se od-
lo~a vse ve~ ljudi pri zdravljenju
infekcijskih bolezni brez stran-
skih u~inkov. Za razliko od obi-
~ajnih zdravil onemogo~a ve~
kot sto povzro~iteljev bolezni,
bakterij, virusov in gliv.

14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 €

ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

✁
MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^

Simbol Magic life koncentrira energijo iz
okolja, zato je je v njegovem neposred-
nem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s
pija~o lahko spremeni njen okus, polo-
‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘,
pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o
rast, prilepljen na obolelo mesto lahko
zmanj{a bole~ino ...

10 % popusta imajo naro~-
niki na revijo Misteriji
na vse izdelke, ki so
naprodaj prek revije ali spletne trgovine.

15 % popusta imajo naro~niki na revijo
Misteriji na vse knjige, ki jih je
izdala ARA zalo`ba.

10 % popusta imajo vsi kupci knjig,
ki jih je izdala ARA zalo`ba, ~e
kupujejo knjige na www.misteriji.si
in so ~lani knji`nega kluba Misteriji.

40 % popusta imajo vsi kupci na vse
knjige z manj{o »lepotno« napako.

Popusti

RESNICE IN LA@I
O HRANI

Miti, zmote in la‘i o zdravi pre-
hrani so pripeljale do stanja, v
katerem eni kujejo dobi~ek, dru-
gi pa pla~ajo s svojim zdravjem.
A na{a optimalna hrana je {e
vedno tista, na katero smo prila-
gojeni s svojim »paleolitskim«
telesom.

19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 €

VZEMITE ZDRAVJE
V SVOJE ROKE

Avtorica je odkrila, da industrija
hrane in zdravil obvladuje zdra-
vje in zdravljenje v lu~i svojega
pohlepa. Zato spodbuja odgo-
vornost do samega sebe in nam
pove, kako lahko mnoge bolezni
pozdravimo brez zdravil.

24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 €Glej  spodaj

OPRAVI^ILO Glede na 5. ~len novega Zakona o enotni ceni knjige vas obve{~amo, da so popusti, ki so veljali za nakup knjig na{e
zalo‘be (pa tudi drugih zalo‘nikov) vseh triindvajset let izdajanja revije Misteriji, omejeni. Novi zakon nam prepoveduje kakr{no koli
zni‘anje cene knjige prvih {est mesecev po izidu. Ko je knjiga stara {est mesecev, o njej spet odlo~amo mi in ne dr‘ava.            Uredni{tvo

KOKOSOVO OLJE
Stotine temeljitih prehranskih ra-
ziskav je kokos postavilo med
ma{~obami na prvo mesto. Ne
zaradi eksotike, marve~ zaradi
njegovega dokazanega ohra-
njanja in vra~anja zdravja. Zakaj
in kako, je natanko opisano v tej
knjigi.

14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 €

VODA ZA ZDRAVJE
IN @IVLJENJE

V knjigi zdravnik razkriva, kako
uravnote‘eno pitje vode in u‘iva-
nje soli pomaga ozdraviti in pre-
pre~iti {tevilne bolezni ter nam
pomaga, da se izognemo dra-
gim, lahko pa tudi {kodljivim zdra-
vilom.

Trda vezava 19,9019,9019,9019,9019,90 €

ZDRAVLJENJE
ARTRITISA

Kako omilimo bole~ino, otekanje
in vse ostale tegobe, ki sprem-
ljajo artritis, z doslednim pravil-
nim prehranjevanjem, gibanjem,
dihanjem in zmanj{evanjem stre-
sa. Prilo‘en je sve‘enj terapij, ki
ve~ino zdravil proti artritisu na-
redi odve~ne.

19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 €

PORCIJA
ZDRAVJA

Knjiga o krono prehrani je u~be-
nik sodobnega hranjenja, ki ne
pre{teva kalorij, vsebuje pa vsak-
danje napotke, kdaj in kaj jesti,
da ne zbolevamo, da se re{imo
cele vrste bolezni in se imamo
kar se da dobro.

14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 €

ROKE PRO^
OD TE KNJIGE

Avtor v tej mednarodni uspe{nici
govori tudi o igricah bogov-stvar-
nikov ~loveka, skrivnem vedenju
templjarjev, pripravah na novi
svetovni red, indigo otrocih, ne-
zemljanih v podzemeljskih mes-
tih, lete~ih diskih in prosti ener-
giji, ki se ‘e uporablja ...

24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 €

GLINA ZA
VSAK DAN

Knjiga nam odkriva izjemne last-
nosti »‘ive« in »pametne« gline.
Vsebuje vse, kar naj bi vedeli o
glini za notranjo in zunanjo upo-
rabo za samozdravljenje in ne-
go telesa, pa tudi za »zdravlje-
nje« na{ega bivalnega prostora,
hi{nih ljubljencev.

16,90 16,90 16,90 16,90 16,90 €

N O
 V O

NEVIDNI
VPLIVI

Dutoveljski regresoterapevt Jan
Erik Sigdell v knjigi opisuje pri-
mere ljudi, na katere so vplivale
ali jih celo nadlegovale du{e
umrlih in neutele{ene entitete.
Ter navaja metode, kako se ~lo-
vek lahko osvobodi nevidnih sil.

14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 €

N O
 V O

NA^RT DU[E
Ima na{e trpljenje sploh kak smi-
sel? Knjiga nam odkriva pravi
pomen ‘ivljenja, katerega kot
du{a sami na~rtujemo pred svo-
jim rojstvom – v ‘ivljenju pa na-
~rtovane izzive zavestno upora-
bimo za svojo duhovno rast in
zdravljenje.

24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 €

OSTANI PRI 40-IH
Knjiga nominiranca za Nobe-
lovo nagrado za medicino raz-
kriva, kako obvladujemo stara-
nje in obnovimo telo, da bo spet
mladostno – brez lepotnih po-
segov. V njej opisane metode
bodo va{emu ‘ivljenju dodale
nekaj let, va{im letom pa nekaj
‘ivljenja.

19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 €

KUPUJEM ZLATO
»Kdor ima zlato, ima vedno de-
nar,« pravi avtor knjige in mode-
la za dolo~anje cene zlatu, ki
omogo~a napovedovanje giba-
nja cene zlata do leta 2021. In
dolgoro~na analiza v knjigi na-
poveduje, da bomo videli nove
rekordne cene zlata!

17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 €

KARMI^NE IZBIRE
@elite nekaj spremeniti v ‘ivlje-
nju, a vam to nikakor ne uspe?
V knjigi opisani primeri z duhov-
nimi nauki vam bodo dali mo~,
s pomo~jo vaj in meditacij pa
boste spremenili omejujo~a pre-
pri~anja, da si ustvarite ‘ivlje-
nje, kakr{no ljubite.

19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 €

ENERGIJA KUNDALINI
Knjiga razkriva močne skriv-
nosti preoblikovanja energi-
je. Kundalini mojstrica nas uči, 
kako okrepimo intuicijo, pus-
timo strahu oditi ter aktivira-
mo svojo moč za razsvetljenje, 
da izkusimo popolno srečo, ki 
spreminja življenje.  22,90 €

VODNIK DO SKRIVNIH 
PSIHIČNIH MOČI

S tem priročnikom vstopimo v 
vznemirljivi svet parapsiholo-
ških pojavov, kot so telepati-
ja, prekognicija, psihokineza, 
astralna potovanja … V knjigi 
so praktični napotki, kako raz-
vijamo psihične moči, deluje-
mo na daljavo .... 22,90 €

PRIROČNIK ZA ZDRAVO 
PREHRANJEVANJE

Katerim živilom naj se izogi-
bamo in katera naj jemo, da 
zmanjšamo tveganje za raka; 
zakaj naj postanemo vegeta-
rijanci; program za vitkost za 
vse življenje ...  24,90 € 

MARMELADE 
IN ŽELEJI Z ZELIŠČI  
2., dopolnjena izdaja

Poznamo več kot sto zelišč in 
začimb, ki so nam v pomoč 
pri zdravljenju. In z marme-
ladami in želeji z zelišči lah-
ko na sladek način omilimo ali 
odpravimo na desetine bolez-
ni. 19,90 € 

100 VPRAŠANJ IN 
ODGOVOROV O SRČNEM 

POPUŠČANJU
Srčno popuščanje, ki že 
postaja epidemija, je res-
no stanje, vendar lahko za 
obvladanje te bolezni ali 
vsaj omilitev njenih učin-
kov veliko storimo sami. 
 19,90 € 

SVETLOBA – ZDRAVILO 
PRIHODNOSTI

Zdravniki že začenjajo ce-
niti zdravilno moč svetlobe. 
S pravilno izbrano svetlobo 
lahko omilimo žalost, zmanj-
šamo stres, preženemo spol-
ne motnje, podaljšamo živ-
ljenje …
 24,90 € 

KAKO LAHKO DOBRO 
ŽIVIMO S SRČNIM 

POPUŠČANJEM
Medicinska novinarka je po 
ozdravljenem srčnem popušča-
nju napisala knjigo, da množi-
ci obolelih pojasni, kaj je srč-
no popuščanje, kako naj skrbijo 
zase in kako naj jim pomagajo 
domači. 24,90 € 

PREKINITVENI POST
Človek je bolj prilagojen za ob-
časno pomanjkanje kot za stal-
no hranjenje. Če uživamo hra-
no samo v »oknu« petih do 
osmih ur, jo lahko telo dobro 
prebavi, vsrka hranila in izloči 
odpadne snovi.
 19,90 €

PRIROČNIK ZA BOGOVE
Avtor, ki je že leta 2019 vedel 
za načrt o koroni, piše, da se 
svetovni mogočneži bojijo, da 
ne bi odkrili njihovih mahina-
cij; svojo moč pa bodo izgubi-
li, ko bomo odkrili veliko moč 
v nas.
 29,90 €

KAKO MI LAHKO 
POMAGA CBD

Ta preprosti vodnik – pripravi-
la ga je zdravnica, ki je vrsto 
let proučevala vse o konoplji 
– opisuje delovanje CBD v te-
lesu, zakaj ima toliko različnih 
učinkov in najboljši način nje-
gove uporabe ...  9,90 € 

DOKAZI O NEZEMLJANIH
V knjigi je izčrpen opis vseh po-
membnih opažanj NLP-jev, do-
kazov, da Nezemljani obstajajo, 
da obiskujejo naš planet in da so 
v vseh pogledih resnično napre-
dnejši od nas.
 24,90 €

ARA ZALOŽBA – 051/307 777 – Spletna knjigarna www.misteriji.si

Popusti
popusta imajo naročniki na revijo 
Misteriji na vse izdelke, ki so napro-
daj prek revije ali spletne trgovine.

10 %

KAKO OČISTIMO 
SVOJ DOM DUHOV

Praktični nasveti poklicne lovke 
na duhove – knjiga vam bo po-
magala prepoznati, ali v vašem 
domu resnično imate duha, ka-
kšnega duha oziroma entiteto 
imate in kako se ga lahko znebi-
te. 19,90 €

LJUBEZEN DUŠE
Knjiga proučuje načrtova-
nje izzivov, povezanih s par-
tnerskimi odnosi oziroma lju-
bezenskimi razmerji. Razkriva 
mogočno modrost in ljubezen 
iz onstranstva ter pojasnjuje, 
zakaj pred rojstvom načrtuje-
mo takšne izkušnje. 24,90 €

ZDRAVILNI U^INKI
KOLOIDNEGA SREBRA

Najnovej{a spoznanja o koloid-
nem srebru, za katerega se od-
lo~a vse ve~ ljudi pri zdravljenju
infekcijskih bolezni brez stran-
skih u~inkov. Za razliko od obi-
~ajnih zdravil onemogo~a ve~
kot sto povzro~iteljev bolezni,
bakterij, virusov in gliv.

14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 €

ARA ZALO@BA – Spletna knjigarna www.misteriji.si

✁
MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^

Simbol Magic life koncentrira energijo iz
okolja, zato je je v njegovem neposred-
nem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s
pija~o lahko spremeni njen okus, polo-
‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘,
pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o
rast, prilepljen na obolelo mesto lahko
zmanj{a bole~ino ...

10 % popusta imajo naro~-
niki na revijo Misteriji
na vse izdelke, ki so
naprodaj prek revije ali spletne trgovine.

15 % popusta imajo naro~niki na revijo
Misteriji na vse knjige, ki jih je
izdala ARA zalo`ba.

10 % popusta imajo vsi kupci knjig,
ki jih je izdala ARA zalo`ba, ~e
kupujejo knjige na www.misteriji.si
in so ~lani knji`nega kluba Misteriji.

40 % popusta imajo vsi kupci na vse
knjige z manj{o »lepotno« napako.

Popusti

RESNICE IN LA@I
O HRANI

Miti, zmote in la‘i o zdravi pre-
hrani so pripeljale do stanja, v
katerem eni kujejo dobi~ek, dru-
gi pa pla~ajo s svojim zdravjem.
A na{a optimalna hrana je {e
vedno tista, na katero smo prila-
gojeni s svojim »paleolitskim«
telesom.

19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 €

VZEMITE ZDRAVJE
V SVOJE ROKE

Avtorica je odkrila, da industrija
hrane in zdravil obvladuje zdra-
vje in zdravljenje v lu~i svojega
pohlepa. Zato spodbuja odgo-
vornost do samega sebe in nam
pove, kako lahko mnoge bolezni
pozdravimo brez zdravil.

24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 €Glej  spodaj

OPRAVI^ILO Glede na 5. ~len novega Zakona o enotni ceni knjige vas obve{~amo, da so popusti, ki so veljali za nakup knjig na{e
zalo‘be (pa tudi drugih zalo‘nikov) vseh triindvajset let izdajanja revije Misteriji, omejeni. Novi zakon nam prepoveduje kakr{no koli
zni‘anje cene knjige prvih {est mesecev po izidu. Ko je knjiga stara {est mesecev, o njej spet odlo~amo mi in ne dr‘ava.            Uredni{tvo

KOKOSOVO OLJE
Stotine temeljitih prehranskih ra-
ziskav je kokos postavilo med
ma{~obami na prvo mesto. Ne
zaradi eksotike, marve~ zaradi
njegovega dokazanega ohra-
njanja in vra~anja zdravja. Zakaj
in kako, je natanko opisano v tej
knjigi.

14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 €

VODA ZA ZDRAVJE
IN @IVLJENJE

V knjigi zdravnik razkriva, kako
uravnote‘eno pitje vode in u‘iva-
nje soli pomaga ozdraviti in pre-
pre~iti {tevilne bolezni ter nam
pomaga, da se izognemo dra-
gim, lahko pa tudi {kodljivim zdra-
vilom.

Trda vezava 19,9019,9019,9019,9019,90 €

ZDRAVLJENJE
ARTRITISA

Kako omilimo bole~ino, otekanje
in vse ostale tegobe, ki sprem-
ljajo artritis, z doslednim pravil-
nim prehranjevanjem, gibanjem,
dihanjem in zmanj{evanjem stre-
sa. Prilo‘en je sve‘enj terapij, ki
ve~ino zdravil proti artritisu na-
redi odve~ne.

19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 €

PORCIJA
ZDRAVJA

Knjiga o krono prehrani je u~be-
nik sodobnega hranjenja, ki ne
pre{teva kalorij, vsebuje pa vsak-
danje napotke, kdaj in kaj jesti,
da ne zbolevamo, da se re{imo
cele vrste bolezni in se imamo
kar se da dobro.

14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 €

ROKE PRO^
OD TE KNJIGE

Avtor v tej mednarodni uspe{nici
govori tudi o igricah bogov-stvar-
nikov ~loveka, skrivnem vedenju
templjarjev, pripravah na novi
svetovni red, indigo otrocih, ne-
zemljanih v podzemeljskih mes-
tih, lete~ih diskih in prosti ener-
giji, ki se ‘e uporablja ...

24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 €

GLINA ZA
VSAK DAN

Knjiga nam odkriva izjemne last-
nosti »‘ive« in »pametne« gline.
Vsebuje vse, kar naj bi vedeli o
glini za notranjo in zunanjo upo-
rabo za samozdravljenje in ne-
go telesa, pa tudi za »zdravlje-
nje« na{ega bivalnega prostora,
hi{nih ljubljencev.

16,90 16,90 16,90 16,90 16,90 €

N O
 V O

NEVIDNI
VPLIVI

Dutoveljski regresoterapevt Jan
Erik Sigdell v knjigi opisuje pri-
mere ljudi, na katere so vplivale
ali jih celo nadlegovale du{e
umrlih in neutele{ene entitete.
Ter navaja metode, kako se ~lo-
vek lahko osvobodi nevidnih sil.

14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 €

N O
 V O

NA^RT DU[E
Ima na{e trpljenje sploh kak smi-
sel? Knjiga nam odkriva pravi
pomen ‘ivljenja, katerega kot
du{a sami na~rtujemo pred svo-
jim rojstvom – v ‘ivljenju pa na-
~rtovane izzive zavestno upora-
bimo za svojo duhovno rast in
zdravljenje.

24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 €

OSTANI PRI 40-IH
Knjiga nominiranca za Nobe-
lovo nagrado za medicino raz-
kriva, kako obvladujemo stara-
nje in obnovimo telo, da bo spet
mladostno – brez lepotnih po-
segov. V njej opisane metode
bodo va{emu ‘ivljenju dodale
nekaj let, va{im letom pa nekaj
‘ivljenja.

19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 €

KUPUJEM ZLATO
»Kdor ima zlato, ima vedno de-
nar,« pravi avtor knjige in mode-
la za dolo~anje cene zlatu, ki
omogo~a napovedovanje giba-
nja cene zlata do leta 2021. In
dolgoro~na analiza v knjigi na-
poveduje, da bomo videli nove
rekordne cene zlata!

17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 €

KARMI^NE IZBIRE
@elite nekaj spremeniti v ‘ivlje-
nju, a vam to nikakor ne uspe?
V knjigi opisani primeri z duhov-
nimi nauki vam bodo dali mo~,
s pomo~jo vaj in meditacij pa
boste spremenili omejujo~a pre-
pri~anja, da si ustvarite ‘ivlje-
nje, kakr{no ljubite.

19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 €

LEPO UMIRANJE
Večini je važnejša kakovost 
življenja in tudi smrti; da ne 
bi preobremenjevali svojcev, 
da bi umrli doma, da bi se du-
hovno umirili. Knjiga je praktič-
ni vodnik za lep zaključek živ-
ljenja. 24,90 € 

NOVO

OPRAVIČILO Glede na 5. člen Zakona o enotni ceni knjige vas obveščamo, da so popusti, ki so veljali za nakup knjig naše ARA založbe 
(pa tudi drugih založnikov) tri desetletja izdajanja revije Misteriji, omejeni. Novi zakon nam prepoveduje kakršno koli znižanje cene knjige 
prvih šest mesecev po izidu. Ko je knjiga stara šest mesecev, o njej spet odločamo mi in ne država.  Uredništvo
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Tajništvo, naročnine  
in oglasno trženje: Sanela Ajkić  
Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092 
sanela@misteriji.si

Prodaja po pošti: 
Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777 
info@misteriji.si

Tisk: SCHWARZ PRINT d.o.o., Ljubljana

Naklada: 6100 izvodov

V tej številki Misterijev so sodelovali: 
Jože Vetrovec, Aleksej Metelko, 
Amedeja Ličen, Tatjana Svete, Boris 
Kozinc, Iztok Kocjančič, Nerina Darman, 
Andreja Paljevec, Samo Kreft, Stane 
Padežnik 

Naslovnica fotoarhiv Misteriji

Simbol, natisnjen na naslovnici v 
desnem vogalu zgoraj, je zaščiten na 
Patentnem uradu RS.

Distribucija: EKDIS d.o.o.,  
Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje

Cena izvoda v maloprodaji: 5,90 €

Letna naročnina s popustom: 65,00 € 
Polletna naročnina s popustom: 33,00 €

Poslovni račun: 02083-0011412222
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Pisma bralcev

KAKO KUPITI IN 
UPORABLJATI 

PEPTIDE
Številni bralci nas 

sprašujejo, kako naj ku-
pijo in čim bolj smotrno 
uporabijo peptide. Naj
enostavnejše: če ste dob-
ro poučeni o težavi, ki jo 
imate, pojdite na Miste-
riji.si in poiščite peptide; 
tam boste našli poveza-
vo do švedske spletne tr-
govine, v kateri boste lah-
ko kupili ruske peptide. V 
Slovenijo pridejo v dveh, 
treh dneh. Če ne veste, za 
kateri peptid bi se odloči-

li, lahko po epošti vpra-
šate za nasvet švedske-
ga prodajalca. Če se vam 
ne posreči, vam lahko pri 
tem pomagamo v Misteri-
jih (031/662 092 – Sanela)

Če imate več težav, 
ste izgoreli … se posve-
tujte o pomoči peptidov 
ali kaki drugi sodobni 
pomoči na kliniki Futu-
ristic life (041/328 218; 

NAGRADNE IGRE MISTERIJEV NA FACEBOOKU
Nagradno vprašanje OKTOBRSKE NAGRADNE IGRE je 
bilo: »Kako vse lahko uporabljamo glino?«
Navajamo odgovor izžrebanke, ki za nagrado prejme našo 
knjigo Glina za vsak dan:
Klavdija Tomasin: »Uporabljamo jo v primeru poškodb – 
izpahov, izvinov, obtolčenin, udarcev pa tudi neposredno 
na rane – v tem primeru uporabimo čistejšo glino – najbo-
lje čisto glino v prahu, ki je primerna tudi za notranjo upo-
rabo. Glino lahko uporabimo tudi za obkladke, uporabimo 
pa različne vrste gline, od kupljene do gline v prahu, ki jo 
lahko tudi uživamo.«
Objavljamo še nekaj vaših odgovorov:
»Glina pomaga, da telo deluje pravilno, vzpodbuja samo-
zdravljenje. Glina najde sama pot do obolelih delov v tele-
su. Uporabljamo jo tudi v negovalne namene las, obraza, telesa. Za več zdravja jo lah-
ko ponudimo tudi hišnim ljubljencem.«
»Uporabljamo jo za raznorazne bolezni, za hišne ljubljence, nego obraza, las, kože, pa 
tudi za prostor v stanovanju.«
»Za pitje, za obraz in telo.«
Vabimo vas, da spremljate naše mesečne nagradne igre na Facebooku pod »Revija Misteriji«.

4 - NOVEMBER 2022 -

NAGRADE ZA  
NOVE NAROČNIKE
Izmed novih naročnikov na 
revijo Misteriji bomo tudi 
ta mesec izžrebali srečneža, 
ki bo dobil za nagrado mali 
Polarix. Ta mesec nagrada 
pripada Igorju Grubelni-
ku iz Otiškega Vrha. Vsem 
novim naročnikom ta me-
sec podarjamo knjigo Kupu-
jem zlato.

: 01/23-19-360, e-pošta: misteriji@misteriji.si
založba d.o .o., Cigaletova 5, 1000 Ljubljana

: 01/23-19-360, e-pošta: misteriji@misteriji.si
založba d.o .o., Cigaletova 5, 1000 Ljubljana
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Pisma bralcevmisteriji, cigaletova 5, 1000 ljubljana; info@misteriji.si

NAGRADA ZA 
ZVESTEGA 

NAROČNIKA
Za zvestobo reviji Misteriji je 
žreb tokrat naklonil umetni-
ško miniaturo Jožici Mavrič 
Fabjan iz Medna. Tudi v nas-
lednjem mesecu bomo izmed 
naših zvestih naročnikov iz-
žrebali enega, ki bo prejel mi-
niaturno sliko, original v tem-
pera tehniki slikarja Vlada Parežnika iz Mozirja.
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Slika, ki jo bo prejel nagrajeni zvesti naročnik na Misterije.
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Ugodnosti za naročnike Misterijev
Spletna trgovina Misteriji.si - Cena vsakega izdelka in knjige je za vas 
10 % nižja.

BARBARA ČERNE CORELLI – Klasična (švedska) masaža, 
masaža z vročimi in hladnimi kamni, razstrupljanje in ma-
saža z medom, zeliščna masaža, Access bars terapija, 
Bachova cvetna terapija. Na vse 10 % popusta. Kontakt: 
bcentermed@gmail.com

Hypnosis studio Alen: HIPNOTERAPIJA in dosega-
nje zunajtelesnega stanja. Odpravljanje najrazličnej-
ših težav; pogled v preteklost, sedanjost in prihodnost. 
www.hypnosisstudioalen.si; 070/208 890. Za naročnike 
Misterijev vse 10 % ceneje.

PREGLED ŽILJA z najsodobnejšo napravo in svetovanje za 
odpravo težav v Novem valu. Pregled lahko tudi podarite. 
In imate 10 % popusta. Novi val v Ljubljani: 01/320 77 56.

Hematološke, biokemijske in imunološke PREI-
SKAVE KRVI, URINA IN BLATA v Ljubljani, Mari-
boru, Celju in Kopru – Adria lab, 01/436 67 71, 
laboratorij@adrialab.si. Naslovi odvzemnih 
mest: na Synlab.si. Popust: 10 % na preiskave, opravljene v Adria labu (po-
pust ne velja na pakete).

BREDA, BIOENERGETIČARKA IN DIAGNOSTIČARKA med pre-
gledom na daljavo, ki traja eno uro, pregleda celo telo, ugo-
tavlja vzroke težav in jih odpravlja. Za vas velja 10 % po-
pusta za prvi pregled in za zakupljene terapije. 041/714 
677, dobnik.breda@gmail.com.

DIAGNOSTIKA Z MINE-
RALOGRAMOM – Ali vam 
manjkajo vitamini, mine-
rali, aminokisline? Ima-
te preveč strupov, težkih kovin, bakterij, parazitov …? Kateri so vaši naj-
šibkejši organi? Izvid ima 37 strani, razlaga 35, nutricist pa vam vse pojas-
ni in naredi načrt v uri in pol. Vi imate pri tem 10 % popusta. 041/328 218; 
klinika@futuristiclife.si.
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info@futuristiclife.si), kjer 
vas bodo s peptidi tudi os-
krbeli.

Peptidi pa so osnova in-
formacij v kozarcu Longy, 
ki je namenjen za obnavlja-
nje telesa in dolgoživost; v 
njem je osrednji peptid tis-
ti, s katerim so ameriški raz-
iskovalci bioregulatorjev mi-
šim podaljšali življenje za 
štirideset odstotkov. Koza-
rec Longy je na voljo v sple-
tni trgovini Misteriji.si.

NALEPKA ZA 
VARČEVANJE 
Z GORIVOM

V reviji sem prebral, da 
je Vili Poznik ustvaril na-
lepko za varčevanje z gori-
vom. Delovala naj bi tudi 
na zmanjšano porabo plina. 
Imam dve vprašanji: kje bi 
lahko nalepko kupil in kam 
naj jo nalepim; imam plinsko 
centralno kurjavo.

 Primož, Velenje

Nalepko z navodili smo vam 
že poslali, nalepite pa jo na cev, 
po kateri teče plin v peč. Nalep-
ke bodo naprodaj prihodnje leto.

In še nekaj: v uredništvu 
imamo še nekaj testnih nalepk. 
Če bi jo kdo hotel preizkusiti, 
naj nam piše in pove, kako bi jo 
preizkusil.

MISTERIJI 
OD LETA 2015

Zelo ugodno prodam 
Misterije od leta 2015 dalje. 
Tel.: 01/50 54 212.

: 01/23-19-360, e-pošta: misteriji@misteriji.si
založba d.o .o., Cigaletova 5, 1000 Ljubljana



se bo (je) kakovost življenja drastično poslabšala. Po tem pa naj 
bi se zadeve postopoma poslabševale. Računalnik je v svojih iz-
računih upošteval trend onesnaženosti, rast prebivalstva, količi-
no naravnih virov in splošno kakovost življenja.

NAJSREČNEJŠI ČLOVEK NA SVETU

Glede na nedavno študijo je skeniranje možganov Matthi-
euja Ricarda pokazalo, da je najsrečnejši človek na sve-
tu. Ricard je star 66 let, njegovo življenje pa se je obrnilo 

za sto osemdeset stopinj, ko je odšel v Indijo, da bi sledil budiz-
mu. Trenutno je po poklicu zahodni učenjak te vere in kot kaže 
je to tudi razlog za njegovo srečo. Kot je pokazala raziskava 
nevroznanstvenika Richarda Davidsona, je k njegovi sreči zelo 
veliko pripomogla dnevna meditacija. Kot se je ugotovilo, je v 
času meditacije prežet z občutkom sočutja, ki proizvaja gama 

valove, ti pa so posledično povezani z zavedanjem, koncentra-
cijo, znanjem in spominjanjem. Zaznali pa so tudi izjemno po-
večano aktivnost v levem prefrontalnem možganskem kortek-
su, kar mu omogoča neizmerno srečo in zmanjšano nagnjenost 
k negativnosti. Dnevna meditacija mu je očitno zelo koristila.

VIDEOIGRICE POVEČAJO 
INTELIGENCO OTROK

Švedski raziskovalci so proučevali navade ameriških otrok, ki 
veliko časa preživijo pred elektronskimi zasloni. Predvsem 
jih je zanimalo, kako to vpliva na njihove kognitivne spo-

sobnosti. Ugotovili so, da so otroci, ki so nadpovprečno dolgo 
igrali videoigre, celo povečali svojo inteligenco (bolj od povpre-
čja), medtem ko gledanje televizije ali družbenih omrežij ni ime-
lo ne pozitivnega ne negativnega učinka. Vendar, kot pravi Tor-
kel Klingberg, profesor kognitivne nevroznanosti, niso prouče-
vali učinkov elektronskih zaslonov na telesno aktivnost, spanje, 
dobro počutje in uspešnost v šoli, zato o tem ne morejo poda-
ti ocene.
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KONJ, KI SE RAD NAREDI MRTVEGA

Frasisco Zalasar, trener konjev iz Durango Cityja v Mehiki, je 
objavil zelo zabaven posnetek, ki prikazuje konja po imenu 
Jingang, ki se naredi mrtvega vsakič, ko ga nekdo poskuša 

zajahati. Sodeč po posnetku le-ta izvira iz azijskega dela sveta. 
Video je na prvi pogled sila smešen, po drugi strani pa se mor-

da vprašamo, kaj pa če konj res enostavno želi, da ga pustijo pri 
miru? Živali so del našega življenja in nekje vendar mora obsta-
jati točka, kjer lahko žival zavrne storitev in uveljavlja svojo svo-
bodno voljo, ali pač?

RAČUNALNIK PREDVIDEL 
KONEC CIVILIZACIJE

Leta 1973 so na MIT-u razvili računalniški program za modeli-
ranje globalne trajnosti. Računalnik je na presenečenje vseh 
napovedal konec človeške civilizacije! Napovedal je, da se 

bo to zgodilo do leta, ki nam je danes že zelo zelo blizu – to je 
do leta 2040 ali 2050. V zgodovini so na takšen ali drugačen na-
čin prišle na dan razne apokaliptične napovedi, ki se doslej niso 
uresničile. Toda nekoliko srhljivo je, da se veliko zadev, ki jih je 
ta računalnik predvidel v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, 
na splošno uresničuje. Prva prelomnica naj bi bila leto 2020, ko 
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NENAVADNA DEJSTVA O ŠVICI
• Leta 2018 se je Švica že osmo leto 

zapored uvrstila na prvo mesto med 
najbolj inovativnimi državami na svetu.

• Švica ima najmanj debelih državlja-
nov v Evropi.

• Evtanazija je pri njih uzakonjena.
• Švicarji so vedno »pripravljeni« na 

jedrsko vojno. Imajo dovolj jedrskih 
zaklonišč za vse državljane – običajno 
so ti bunkerji preoblečeni v očarljive 
podeželske domove.

• So vodilni v recikliranju; reciklira-
jo 96 % stekla, 86 % jekla, 91 % ploče-
vink, 83 % pvc stekleničk in 70 % ba-
terij.

• V okviru tirne vzpenjače Niesen-
bahn v Spiezu je tudi najdaljše stopni-
šče na svetu, ki ima kar 11.674 sto-
pnic.

• Rdeči križ, ki je bil ustanovljen v 
Švici, ima danes okoli 97 milijonov 
prostovoljcev.

• Švicarski predor Gotthard je naj-
daljši na svetu (57 km).
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Med resničnostjo in domišljijo
SLOVESA

Vsi smo se že srečali s smrtjo, 
na takšen ali drugačen način 
in, vsakogar od nas pretrese v 

svoji dokončnosti, da neke osebe ne 
bomo več videli, se je dotaknili in z 
njo komunicirali.

Kaj je izguba ljubljenega človeka? To 
je odhod brez popravnega izpita, brez 
možnosti, da zavrtimo čas nazaj in v ne-
kem trenutku nekaj naredimo druga-
če. Je slaba vest, da v odnosu z njim nis-
mo naredili vse in najboljše, kar bi lah-
ko, ker bi se v tem primeru tok dogod-
kov lahko odvil v drugo smer. Je ranjen 
ego, ker smo ostali sami s kupom neu-
resničenih skupnih načrtov. Je rezultat 
v enačbi, ki ga z nobenim premetava-
njem udeleženih vrednosti ne moremo 
več spremeniti.

Žalovanje ima sto oblik. Psi, ki jih je 
zapustil ljubeči lastnik, se pogosto iz-
stradajo do smrti, v neskončnost ponav-
ljajo skupne navade ali spremenijo zna-
čaj. Tudi druge zapuščene živali lahko 
postanejo napadalne ali apatične.

Ljudje imamo um, ki nam izgubo 
lahko olajša ali oteži. Proces sprijaznje-
nja je pri vsakem drugačen, pomembno 
je, da se ne prepustimo spirali žalosti, ki 
nas posrka v brezno tesnobe in samo-
pomilovanja. Smo socialna bitja, poma-

ga delo in občutek, da smo nekomu po-
membni. Če nimamo svojcev, za kate-
re se nam zdi vredno živeti, prijateljev, 
ki nam stojijo ob strani, ali hobijev, ki 
nas pomirjajo, obstaja možnost prosto-
voljstva v ustanovah ali zavetiščih, kar 
koli, kar nam da vrednost, smisel in ob-
čutek, da lahko izboljšamo svet.

PRAZNINA, HVALEŽNOST
Ko se obrnemo nazaj ne glede na do-

sežena leta, se nam življenje zdi kratko, 
saj šteje le sedanji trenutek, preteklost 
pa je praznina, začinjena s hvaležnostjo, 
da je bil tisti nekdo del našega življenja.

Ideje o dušnih karmičnih krogih, o 
peklu in nebesih, čakajočih devicah, o 
Bogovih in Boginjah, živalskih duhovih 
in drugih oblikah bivanja v onostran-
stvu so del potovanja naših duš, te pa so 
še vedno del materialnega sveta, čeprav 
nam nepoznanega. Pričevanja o posmr-
tnih izkušnjah niso relevantna; kdor se 
je vrnil, še ni prispel na končno postajo. 
Prehodi v druge svetove so del obredov 
v različnih kulturah, vodeni in kontroli-
rani, a nedokončni.

Kaj je resnični konec materialnega 
sveta? Je povratek v samo Esenco, iz ka-
tere smo narejeni, v Duha, ki prežema 
vsako celico vesoljnega stvarstva in je v 

njem vse, kar je, je bilo in bo. To 
je veliko dlje in veliko bližje od 
vseh religijskih oblik posmr-
tnega življenja in tudi od druge 
strani izmuzljive mavrice. To je 
Začetek, Konec in Večnost, kjer 
se bomo v popolni ljubezni po-
novno združili tudi s tistimi, s 
katerimi smo delili zemeljsko 
življenje.
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Celodnevni post najlažje izvedemo na polno luno, 8. no-
vembra, in na mlaj, 23. novembra, in že dan prej in/ali še 
en dan pozneje. Kratke, a učinkovite predahe od hrane pa 
vam priporočamo na spodnje astrološke termine.
»Mini post pomeni, da krajši čas ne uživamo nobene hra-
ne, s čimer telesu pomagamo pri ›velikem čiščenju‹. Kratke 
počitnice brez hrane olajšajo breme prebavnim organom, 
jetra pa se lahko bolj posvetijo čiščenju krvi,« pojasnjuje dr. 
David Rowland v knjigi Prisluhni svojemu telesu – lahko 
ti pove, kaj potrebuješ za boljše zdravje (Misteriji.si; eknji-
ga 5,90 €).
Svetuje, da lahko popoln počitek od hrane opravljate v te-
denskih ali mesečnih intervalih. Izberite 24 ur, v katerih ne 
boste imeli veliko dejavnosti. V tem času zaužijte le dva li-
tra prečiščene vode. Če med mini postom postanete utru-
jeni, si odpočijte. Če se vam spi, si privoščite spanec. Če ste 
omotični, slabotni ali lačni, spijte več vode. Prvi obrok po 
prekinitvi posta naj bo sveže, presno sadje ali zelenjava. 
Dve ali tri ure po tem mini obroku začnite uživati še druge 
vrste hrane. Sladkorni bolniki, ki prejemajo inzulin, se ne 
smejo postiti, ker jim lahko raven krvnega sladkorja pre-
več drastično pade.

KDAJ NAJ NE JEM – NOVEMBER  2022

2. november: 12.09 do 19.48
4.–5. november: 23.06 do 0.08
6.–7. november: 23.31 do 6.16
8. november: POLNA 
LUNA, POPOLNI LUNIN 
MRK: ves dan
9. november: 13.01 do 14.38
11.–12. november:  
23.30 do 1.23
14. november: 11.42 do 13.49

17. november: 0.57 do 2.05
19. november: 9.48 do 11.59
21. november: 12.16 do 18.17
23. november: MLAJ: ves 
dan
ali vsaj od 19.17 do 21.17
25. november: 20.23 do 22.19
27. november: 21.12 do 23.08
29.–30. november:  
7.55 do 1.16

NAKUPI v živo
Knjige ARA Založbe in številne izdelke, ki jih ponu-
jamo v naši spletni trgovini www.misteriji.si, lahko 
kupite tudi »v živo« – v klubskih prostorih revije  
Misteriji na Zadobrovški 88, Ljubljana-Polje.  
Telefon za informacije je 041/677 089.  
Munay nakupovalnica ima delovni čas:  
Sreda – od 10. do 16. ure 
Četrtek – od 10. do 18. ure
Petek – od 10. do 13. ure

VEGANI IN OSTEOPOROZA
Za osteoporozo trpi okoli dvesto milijonov ljudi 

po vsem svetu. Pomeni porozne kosti. Zanjo je značil-
na zmanjšana tvorba kosti, prekomerna izguba kosti ali 
kombinacija obojega, kar povzroča krhkost kosti in pove-
čano tveganje za zlome. Najzanesljivejši in najbolj dosle-
den napovedni dejavnik osteoporotičnega zloma je mi-
neralna gostota kosti.

Povečano uživanje rastlinske hrane je povezano s po-
večano mineralno gostoto kosti. V rastlinah je zbrana ši-
roka paleta mikrohranil in fitokemikalij, ki lahko moč-
no spodbujajo zdravje kosti. Zato bi lahko pričakovali, 
da bo pri tistih, ki se prehranjujejo z rastlinsko prehrano, 
manj osteoporoze. Toda tisti, ki se prehranjujejo rastlin-
sko, so ponavadi toliko vitkejši, da to lahko vpliva na nji-
hovo kostno maso, opozarja ameriški zdravnik dr. Mi-
chael Greger, avtor knjige Kako ozdravimo s hrano (Miste-
riji.si; 29,90 €).

Izsledki študij namreč kažejo, da je vegetarijanska 
prehrana, zlasti veganska, povezana z manjšo mineral-
no gostoto kosti. A raziskovalci pri ugotovitvah o manjši 
mineralni kostni gostoti niso upoštevali telesne teže. To 
pa je ključno, pravi dr. Greger, saj njihove kosti niso šibke 
zaradi prehrane, temveč zaradi nizke telesne teže. Debe-
li ljudje imajo namreč močnejše kosti, ker vsak dan dvi-
gujejo petdeset kilogramov uteži. Morda sto kilogramov. 
Če bi vsak dan hodili s stokilogramskim nahrbtnikom, bi 
se tudi vaše kosti okrepile. Tako se gradijo močne kosti: 
z vadbo z utežmi. Zato imajo ljudje, ki več tehtajo, gostej-
še kosti. Pri vegetarijancih in zlasti veganih pa je stopnja 
debelosti tako nizka, da ni čudno, da imajo v povprečju 
manjšo mineralno gostoto kosti.

A ogroženi so vsi, ki so vitki, ne le vegani in vegetari-
janci, čeprav so prav oni praviloma vitkejši od vsejedov. 
Nizek indeks telesne mase je dejavnik tveganja za zlome; 
zato je treba vse ljudi v kategoriji z nizko telesno maso, 
ne glede na njihovo prehrano, spremljati zaradi osteopo-
roze.

Nasveti 
dr. Michaela Gregerja 
(znanstveno preverjeni)



ODKRITA NOVA KRVNA SKUPINA – ER

Vsem so nam poznane štiri glavne krvne skupine – A, B, 0 
in AB. Vendar to ni edini sistem razvrščanja krvi. Obstaja 
veliko načinov za združevanje rdečih krvnih celic na pod-

lagi razlik v sladkorjih ali beljakovinah, ki prekrivajo njihovo po-
vršino, znanih kot antigeni. Znanstveniki so se že davnega leta 
1982 prvič srečali z nenavadnim protitelesom, ki je dal slutiti, da 
obstaja neka skrivnostna krvna skupina. Sčasoma je bilo vedno 
več ljudi z nenavadnimi protitelesi. Šele leta 2020 so znanstve-
niki opisali novo krvno skupino, ki je bila do tedaj potrjena pri 
samo enajstih ljudeh. Sčasoma so tako prišli do osupljivega od-
kritja, da obstaja tudi izjemno redka krvna skupina Er.

NAJVEČJI BUREK NA SVETU

V bližnji Bosni in Hercegovini so naredili največji burek na 
svetu. Da so ga lahko dvignili, so potrebovali čisto pravi 
žerjav, burek je namreč tehtal kar 650 kilogramov. Posto-

pek izdelave je trajal dvanajst ur, njegova velikost pa je bila kar 
šest metrov v premeru. Burek so slavnostno predstavili javno-
sti na Trgu slobode v Tuzli. Poleg velikanskega bureka pa so Tu-
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Zanimivosti

IGRA NARAVE
Vabimo bralce, da nam pošiljajo nenavadne fotografije, 

ko se narava poigra in izoblikuje zanimive stvaritve. Avtorji 
objavljene fotografije bodo prejeli knjižno nagrado. Fotogra-
fije z opisom pošljite na: andrej@misteriji.si. 

Na obali hrvaške Istre nas je zjutraj presenetil plazilec, podoben kro-
kodilu. Brez strahu smo se mu približali in ga fotografirali tudi za 
vas.
 Lep pozdrav, Barbara in Milan
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zelčani spekli tudi gigantsko porcijo čevapčičev, kar tisoč petsto 
so jih »postregli« na velikanski lepinji.

FILM »FENOMEN BRUNO GRÖNING«

Dokumentarni film »Fenomen Bruno Gröning – po sledeh 
čudodelnega zdravilca« prikazuje dramatična dogajanja 
iz sredine prejšnjega stoletja, ko Bruno Gröning postane 

svetovni dogodek. Pravi: »Neozdravljivo ne obstaja – Bog je naj-
večji zdravnik,« in k njemu se zgrinja na tisoče ljudi od vsepov-
sod. Dogaja se neverjetno: nešteto bolnikov ozdravi – hromi ho-
dijo, slepi vidijo.

A senzacija iz leta 1949 je danes spet aktualna. Moč, ki je 
v tistem času delovala skozi Bruna Gröninga, še vedno deluje. 
Tudi veliko gledalcev poroča, da so med gledanjem filma nena-
doma zaznali moč, mravljinčenje in tok po telesu. Nekateri po-
ročajo celo o izginotju bolečin, invalidnosti in drugih tegob.

Dokumentarni film je v treh delih po uro in pol, z dvema od-
moroma. Projekcija bo v nedeljo, 20. novembra, od 14.00 do 
19.30 – v Ljubljani, M HOTEL, dvorana A do E. Vstop je prost, 
zaželeni so prostovoljni prispevki.

Dogodek organizira Krog prijateljev Bruna Gröninga, Krog 
za naravno življenjsko pomoč e.V. Več informacij in rezervacije 
na: Bruno-groening-film.org; 040/202792.



ZAHTEVNA OPERACIJA PRED 2000 LETI

Dva tisoč let stara človeška lobanja nekega perujskega bo-
jevnika velja za dokaz o najstarejšem naprednem ope-
rativnem posegu v do sedaj znani zgodovini človeštva. 

Strokovnjaki menijo, da je bojevnik utrpel poškodbo glave med 

bojem, nakar so mu perujski kirurgi vstavili kos kovine, ki je na-
domestil del lobanje – bojevnik je čudežno preživel tako po-
škodbo kot tudi operacijo. Po besedah Johna Verana, fizičnega 
antropologa na univerzi Tulane, naj bi bila stopnja preživetja teh 
postopkov presenetljivo visoka, približno 70-odstotna. Spomni-
mo tudi, da v tistem času niso poznali anestezije.

ZVOK SPREMENI MATIČNE CELICE V KOSTI

Matične ce-
lice ima-
jo zelo 

zanimivo značil-
nost, da se lahko 
spremenijo v kate-
ro koli drugo vrsto 
celice – gre za »su-
permoč«, ki jo ne-
katere živali upo-
rabljajo za ponov-
no rast udov. Naša 
medicina je še ved-
no pred izzivom, 
kako jih uporabiti 
za kaj takega, je pa vsak dan bližje novim dognanjem. Nova štu-
dija opisuje inovativen način, kako manipulirati matične celice z 
zvočnimi valovi visokih frekvenc in jih tako spremeniti v kostne 
celice – v le petih dneh s po deset minut stimulativnega zdravlje-
nja na dan. Znanstveniki se nadejajo, da bodo lahko s to tehno-
logijo povrnili izgubljeno kostno maso zaradi raka in drugih de-
generativnih bolezni.
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Eksplozija tumorjev – Dr. Ute Kruger, raziskovalka in 
zdravnica na univerzi Lunds na Švedskem, je vodja pato-
logije s petindvajsetletnimi izkušnjami in specializacijo na 
področju diagnostike raka dojke. Proučila je na tisoče ob-
dukcij in vzorcev raka dojk, starost bolnic, velikost tumor-
jev in stopnjo malignosti. Leta 2021, ko se je začelo ceplje-
nje proti novemu koronavirusu, je opazila odstopanja od 
utečenih vzorcev.

Povprečna starost prejetih vzorcev se je znižala, več pa 
je bilo vzorcev ljudi, starih od trideset do petdeset let. Vča-
sih je bilo nenavadno najti tri centimetre velik tumor, zdaj 
pa redno opažajo štiri do dvanajst centimetrov velike tu-
morje. Nedavni primer je bil šestnajst centimetrov velik tu-
mor, ki je zajel celotno dojko. Dr. Krugerjeva je začela opa-
žati tudi več primerov z več tumorji, ki rastejo pri isti bolni-
ci, včasih celo v obeh dojkah. V treh tednih je imela tri bol-
nice, pri katerih so tumorji rasli v več organih. Ena je imela 
več mesecev po cepljenju tumorje na dojki, trebušni slinav-
ki in pljučih. Povečalo se je tudi število bolnic, ki so bile več 
let v remisiji, nato pa se jim je kmalu po cepljenju nenado-
ma agresivno ponovil rak.

Dr. Krugerjeva je sprva mislila, da so ti turboraki, kot jih 
imenuje, posledica odloženih pregledov pri zdravniku za-
radi covid karantene. Toda to obdobje je že zdavnaj minilo 
in tumorji še naprej agresivno rastejo, tudi pri mlajših bolni-
kih. Nekatere od teh primerov je prijavila Ameriškemu vla-
dnemu uradu za prehrano in zdravila (FDA), in čeprav so 
nekateri višji uradniki sprva pristali, da se sestanejo z njo, so 
naslednji dan sestanek brez pojasnila odpovedali.

Dr. Krugerjeva pravi, da vidi cepljenje kot sprožilec za 
hitro rastoče tumorje in avtoimunske bolezni. Vidi veliko 
vnetij s tumorji in seveda ne gre le za raka dojke. Tudi šte-
vilni drugi patologi so dr. Krugerjevi poročali, da opažajo 
porast rakavih obolenj, večorganskih rakov in redkih rakov.

(Vir: Technocracy News & Trends, 5.8.2022, 
bit.ly/3CJN7DO)

O koronavirusu
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Energije Vodnarja spodbujajo božji princip v človeku
Predavanja preko Zooma: 
2022: 8. in 22. nov.; 6. in 20. dec.; 2023: 3. in 17. jan.
https://us02web.zoom.us/j/81190425068
Meeting ID: 811 9042 5068
Mednarodna šola Zlatega rožnega križa, Celovška c. 280, Ljubljana
https://www.lectorium.si/



»Pogled usmerite v središ-
če mandale. Umirite ga in 
jo opazujte pet minut ali 

več. Sprožil se bo proces harmonizaci-
je. Mandala ima enak učinek kot ma-
gnet. Na neharmonične dele duše delu-
je tako, da v njej sproži ritmični proces 
in s tem vzpostavi ponovno ubranost 
v duši, kar je ugotovil že Carl Gustav 
Jung. Temu pritrjujejo tudi izkušnje 
ljudi, ki uporabljajo mandale,« pravi-
ta njihovi ustvarjalki Vanda Omejc* in 
Gabrijela Železnik. Ustvarjata jih že šti-
riindvajset let, in to skupaj.

Njuna umetniška dela navdušujejo 
otroke, mladostnike in odrasle (www.
mandalavaga.si). Pojasnili sta nam, kako 
jih ustvarjata in kaj sploh so mandale.

DUHOVNE SLIKE
Mandalo najprej vidita kot duhovno 

sliko, nato naredita skico in sliko man-
dale. Rišeta jih ročno, s čopičem na stek-
lu v tehniki drobnih pik. Ko je mandala 
dokončana, napišeta sporočilo, ki razlo-
ži še njen pomen. Mandale zaradi svo-
je harmonične oblike in svojih barv širi-
jo v okolje blagodejno energijo, ki ubra-
no vpliva na okolje in človeka. Očiščujejo 
prostor in vse prisotne v njem.

Nekatere mandale in sporočila nas 
bolj nagovarjajo kot druge, zato se jim 
tudi bolj posvetimo. Mandale in sporo-

čila so njuno avtorsko delo in izraz nju-
nega notranjega videnja. Zlahka jih začu-
timo in vzamemo za svoje, saj vsebujejo 
univerzalne resnice in modrosti.

AVTORICI MANDAL
Z mandalami želita avtorici lju-

dem pomagati pri sproščanju, po-
večanju intuicije in odstranjevanju 

stresa. Dodajata, da je poslanstvo man-
dal, da v človeška srca ponovno prikliče-
jo mir, radost, veselje in ljubezen.

V času skupnega ustvarjanja sta ime-
li že več kot štirideset samostojnih raz-
stav. Izdali sta tri knjige, pobarvanke, 
elektronsko pobarvanko in stenske ko-
ledarje. Na temo mandal je bilo napi-

Slike, ki nam ostrijo intuicijo in nas duhovno prebujajo

Mandale nas harmonizirajo
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Mandale zaradi svoje harmonične oblike in svojih barv 
širijo v okolje blagodejno energijo, ki ubrano vpliva na 

okolje in človeka.

ENERGIJSKA UMETNOST

LUČ LJUBEZNI
Ljubezen me napolnjuje in izpopolnjuje. 
Ker v Ljubezni živim, 
je vse moje življenje veselje. 
Vse, kar me obdaja, je radost. 
V popolnosti živim in žarim. 
Moje življenje je Ljubezen.
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sanih več diplomskih in se-
minarskih nalog ter magistr-
sko delo Silve Pavlin Mandala 
kot simptom kulture. Imeli sta 
več intervjujev za nacional-
no slovensko televizijo, lo-
kalne televizijske postaje, ra-
dijske oddaje, članke v raz-
ličnih revijah in časopisih. 
Sodelovali sta tudi z dr. Zma-
gom Šmitkom, ki ju je ome-
nil v svoji strokovni knjigi o 
mandalah Mandale – tajni vr-
tovi razsvetljenja. Objavljen je 
bil tudi članek v ameriški re-
viji Women in Art. Predstavili 
sta se tudi na svetovni razsta-
vi EXPO Dubaj 2022.

KAJ JE MANDALA
Sodobni človek vedno bolj 

išče poti k ravnovesju, har-
moniji in raziskovanju not-
ranjih svetov. Če želimo za-
živeti v harmoniji, moramo 
ponovno najti stik s samim 
seboj, se naučiti, kako slišati 
notranji glas.

Prav mandale nam lahko 
pomagajo na tej poti odkri-
vanja samega sebe in iskanja, 

tako v zunanjem kakor tudi 
v našem notranjem svetu, saj 
nas s kombinacijo povezanih 
geometričnih oblik, barv, fi-
gur, likov in simbolov pove-
zujejo s svetom in nam od-
krivajo pot do sebe. Mandala 
nas kot fizični vidik povezuje 
z duhovnim svetom. Je ključ k 
duhu samospoznavanja, kjer 
ugotovimo, da smo več kot le 
fizično telo. Smo duša in telo 
je naše.

Švicarski zdravnik in psi-
holog Carl Gustav Jung 
(1875–1961) s podobo manda-
le opisuje simbolično predsta-
vitev psihe, katere bistvo nam 
je neznano. Poudarja, da se 
te podobe uporabljajo za utr-
jevanje notranjega bitja ali za 
spodbujanje poglobljene me-
ditacije. Opazovanje mandale 
nas navdaja z vedrino, občut-
kom, da je življenje spet dobi-
lo smisel in red. Učinkovitost 
mandale je dvojna: ohranja 
psihični red ali ga obnavlja, če 
je izginil. V slednjem primeru 
opravlja spodbujevalno funk-
cijo. Prav tako je mandalo de-
finiral kot »prikaz nezavedne-
ga jaza« in jo uporabljal za od-
krivanje čustvenih motenj ter 
za ponovno vzpostavljanje ce-
lovite osebnosti.

SESTAVA MANDAL
Mandale so sestavljene 

tako, da se ob njihovem opa-
zovanju ali barvanju enako-
vredno vključujeta leva in 
desna polovica možganov. 

Naš racionalni in intuitivni 
del. Opazovanje in barvanje 
spodbuja lastno ustvarjalnost, 
poveča samozaupanje in od-
prtost.

Opazovanje ali barvanje 
mandal nas sprošča, harmo-
nizira in prinaša notranji mir. 
Zato občutimo veselje, radost 
in srečo, kar pozitivno vpliva 
na nas in našo okolico. Posle-
dično lažje rešujemo konflik-
tne situacije. Spontano se zač-
no sproščati tudi podzavestne 
blokade in strahovi.

Delo z mandalami nam 
odpre nov pogled na svet. 
Začnemo spoznavati, da ni 
razlik med besedami, mislimi 
in dejanji. Da je vse energija, 

Ob opazovanju 
mandal se 

enakovredno 
vključujeta leva 

in desna polovica 
možganov.

Ustvarjalki mandal Vanda Omejc in Gabrijela Železnik

Mandale so narisane ročno, s čopičem na steklu v tehniki drob-
nih pik.
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ČAŠA LJUBEZNI
V popolni zaščiti lebdim in opazujem svet.
Moja čaša je polna ljubezni in čaka nate.
Zato, kdor živi in deluje, 
kot lotusov cvet raste
pije nektar iz Čaše ljubezni.

KOLO ŽIVLJENJA
Moje kolo življenja se v popolnem skladju vrti, 
z njim plešem simfonijo ljubezni. 
Blažen se vrtim, rotiram 
in brezskrbno živim.

POKLON ŽIVLJENJU
Stvarjenje je poklon življenju, 

poklon radosti in miru, 
življenju v ljubezni, 

da lahko živim srečno življenje.

ZVEZDA V SRCU
Zvezda na nebu je odsev 

zvezde v mojem srcu, 
ki je mir in ljubezen. 

Zato, kakor v srcu 
tako v življenju in na nebu.
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ki se bo prej ali slej udejanjila. 
Da je energija neuničljiva, lah-
ko se zgolj spremeni. V naših 
rokah je moč izbire, kako in na 
kakšen način bomo delova-
li. Spoznanja nas učijo in na-
kazujejo, na kakšni poti smo. 
Na poti prebujenja pričnemo 
zavestno delovati, ustvarjati 
in sami odločati o sebi. Spre-
jemamo odgovornost za svo-
je življenje.

DOPRINOS 
V NAŠE ŽIVLJENJE
V naša srca ponovno prik-

ličejo mir, radost, veselje in 
ljubezen. So izreden pripo-
moček pri razvoju intuici-
je. Pomagajo pri sproščanju 
in vzpostavljanju ravnoves-
ja. Zvišujejo raven energije. 
Omogočijo nam neposredno 
izkušnjo oziroma videnje viš-
jih duhovnih ravni. Dvigu-
jejo nam zavest in so nepre-
cenljiva pomoč pri doseganju 
osebnostne zrelosti.

Postopoma nas popeljejo 
iz naše navidezne resničnosti 
na pot k prebuditvi najvišje ži-
vljenjske radosti, brezpogojne 
ljubezni. Z mandalami posta-
ne meditacija naše najljubše 
opravilo.

SIMBOL KROGA
Beseda mandala izhaja iz 

staroindijskega jezika sanskr-
ta in pomeni 'okrogel'. Simbol 
kroga označuje popolnost, ce-
lovitost, enost. Krog je zname-
nje absolutnega, zbran sam 
v sebi in nima ne začetka ne 
konca.

Krog nas spremlja vsepov-
sod v naravi, tako v svetu po-
sameznega bitja kot v celot-

nem vesolju. Ker sta eden in 
drugi stalno v gibanju, se ve-
solje z vsemi bitji na Zemlji 
stalno giblje.

Krog se širi in razvija iz 
osrednje pike. Vse točke kro-
žnice se združijo v središču 
kroga, ki je njihov začetek in 
konec.

Krog predstavlja tudi čas. 
V času je mogoče gledati na 
tri načine. Najprej je pretek-
lost, včeraj, nekaj, kar je za 
nami in nas spremlja v seda-
njost. Naša preteklost živi živ-
ljenje v sedanjosti, v tem tre-
nutku. Prihodnost nam ni za-
gotovljena in odslikava našo 
sedanjost.

Krog predstavlja setev 
in žetev, v njem se gibljemo, 
dokler duhovno ne dozori-
mo. Poznamo krog časa, krog 
rojstev in smrti. Prišli smo iz 
večnosti in vanjo se vračamo. 

Krog je tudi simbol zašči-
te, kot obdajajoča oblika, ki 
ščiti vse v njegovih mejah. Od 
tod tudi uporaba obrambnega 
zidu okoli mest in cerkva. Pri 
posamezniku ima zaščitniški 
krog obliko prstana ali ogrlice.

Primer ustvarjene manda-
le oziroma kroga je tudi zbor 
vaških starešin, zbranih okoli 
lipe ali ognja.

Mandala nas kot 
fizični vidik povezuje 

z duhovnim 
svetom; je ključ do 
spoznanja, da smo 
več kot le fizično 

telo.

KLJUČ ZNANJA
Vsa spoznanja
in vse znanje je v meni.
Ključ, ki odpira vrata,
je mir v meni.  
Spoznanje ključa odstre tančico 
in omogoči dostop do vsega znanja.

LEPOTA DUHA
V lepoti duha opazujem svet. 

Vidim, kako je lep. 
Vidim tudi tebe. 

Vidim tvojo lepoto. 
Dajem ti milost zavedanja, 

da si ljubljen in ljubezen.



MANDALE 
SO DEL NARAVE
Mandale najdemo tudi v 

naravi. Na primer cvet, plod, 
deblo. Če deblo prerežemo, 
vidimo letnice, širijo se iz sre-
dine navzven. Sredino debla 
predstavlja pika.

Zemlja je okrogla, če nanjo 
gledamo iz vesolja. Tudi osta-
li planeti so okrogli. Vsi sku-
paj so del večje celote, ki se 
krožno širi v neskončnost.

Tudi naše življenje je neke 
vrste mandala, sestavljena iz 
besed, misli in dejanj ter nji-
hovih posledic. Pregovor, da 
vse pride naokrog, to tudi 
potrjuje. Življenje je sesta-
vljeno iz sedmih letnih ci-
klov, ki se v določenem za-
poredju ponovijo. Ljudska 
modrost pravi: »Čez sedem 
let se vidiva spet.« Nereše-

ne zadeve se ponovno poja-
vijo v našem življenju, ko se 
ciklus ponovi.

Za dežjem posije sonce, 
za soncem pride dež, za noč-
jo dan in ponovno noč in krog 
se sklene. Življenje je gibanje, 
ki poteka v krogu.

Iz oplojenega ženskega 
jajčeca, ki je okroglo, se raz-
vije telo. Naše fizično telo ob-
dajajo energijska telesa, ima-
mo sedem energijskih sre-
dišč. Vsako ima svojo fre-
kvenco, barvo in simbol ter 
prikazuje našo povezanost 
med vidnim in nevidnim. 
Med vidnim fizičnim in tis-
tim, kar vidimo z duhovnim 
očesom.

 Tatjana Svete 
*031/685 056
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ELEKTROMAGNETNO POLJE MANDAL
Ves živi in ne-

živi svet oddaja 
elek tromagnetno 
polje, ki vpliva na 
nas in naše okolje. 
To elektromagne-
tno polje imenuje-
mo avra. Prvo fo-
tografijo avre je na-
redil znanstvenik 
Nikola Tesla leta 
1891. Do leta 1975 
so razne univerze 
po svetu že izmeri-
le avro z veliko na-
tančnostjo. Izpopolnitve v devetdesetih letih pa so prinesle večbarvno fotografijo avre, 
na kateri lahko vidimo elektromagnetno polje vsakega živega bitja ali predmeta. Dr. 
Guy Coggins pa je izumil kamero za slikanje avre AuraCam, ki prek senzorjev zazna 
elektromagnetno polje in ga naredi vidnega oziroma ga prenese na razvito barvno po-
laroidno sliko.

Polaroidne slike mandal nam pokažejo, da mandale zaradi svoje harmonične oblike 
in svojih barv širijo v okolje pozitivno biokozmično energijo, ki harmonično vpliva na 
okolje in človeka, očiščuje prostor in vse prisotne v prostoru.

REPRODUKCIJE ŠTIRIH MANDAL
Izvirno darilo. Letos izberite za darilo mandalo. Tiskane so na bisernem papirju. Vi 

izberete, mi pošljemo. Za nakup v iskalniku na Misteriji.si vtipkajte MANDALA.
Pri naročilu izberite, ali želite reprodukcijo mandale z okvirjem ali brez.
Cena posamezne reprodukcije brez okvirja: 29 € + brezplačna poštnina.
Cena posamezne reprodukcije z okvirjem: 49 € + brezplačna poštnina.

Slika avre pred meditacijo na mandalo (levo) in po njej (desno).



Ob pogledu na to gosenico roka kar sama seže po fotoaparatu

Najbolj čudaška gosenica
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SKRIVNOSTI ŽIVALI

Evropski čudak (Orgyia 
antiqua) je evropska 
vrsta metulja. Njegov 

življenjski prostor so gozdo-
vi in vrtovi in pri nas so po-
gosti. Za to vrsto je značilna 
velika razlika med spoloma. 
Odrasli samci so vitki in rjas-
to rjave barve, na prvem paru 
kril pa imajo okroglo belo 
pego. So spretni letalci in 
so aktivni podnevi in pono-
či. Prek razpetih kril merijo 
do 38 milimetrov. Samice so 
brez kril in odraslo življenje 
preživijo pritrjene na zapre-
dek, kjer čakajo, da jih samec 
oplodi. Na zunanjo stran od-
ložijo nekaj sto rjavkastih 
jajčec in nato umrejo. Odra-

sli so aktivni od junija pa vse 
do oktobra.

Gosenice se izležejo zgodaj 
spomladi. So izredno pisane 
in zelo zanimive oblike in za-
gotovo med najlepšimi ličin-
kami metuljev.

OPOZORILNE BARVE
Imajo mnogo barvnih iz-

rastkov in dolge dlačice tem-
nosive, rdeče in rumene bar-
ve. Telo je temnosive barve, 
po bokih in hrbtu pa ima rde-
če bradavice. Prepoznavne so 
predvsem po zelo živih bar-
vah in rumenih dlačicah na 
hrbtu, ki so zbrane v čopke. 
Čopki so pri samcih rume-
ni, pri samicah pa rjavi. Tudi 

oblika je nenavadna za gose-
nice. Na sprednji strani ima-
jo dva, zadaj pa en čopek čr-
nih dlak.

Na zadku je manjša stru-
pena žleza. Zanimivo je, da 
si z izločki namaže ščetine in 
je tako popolnoma zaščitena 
pred plenilci. Z izrazitimi bar-
vami opozarja nase. Prehra-
njujejo se z listi več vrst dre-
ves, največkrat pa so na vrbah 
in črnem trnu. Dosežejo dol-
žino do štirih centimetrov, 
pri čemer so samičke večje od 
samcev. Zabubijo se v razpo-
kah med lubjem. Ovijejo se s 
svilenim zapredkom, na kate-
rem so črne bleščeče dlačice.

 Boris Kozinc 

Gospa Evolucija jim je nadela tako čudovite barve zato, da jo plenilci hitro opazijo in pustijo na 
miru. (Fotografska oprema: fotoaparat Nikon D300, objektiv Nikkor 105/2,8 makro)

F
o

to
 B

. K
o

zi
n

c

Kar smo nekoč lahko le 
videli v znanstveno-
fantastičnih filmih, je 

zdaj lahko na naši roki. Na 
levo zapestje si zapnemo od-
dajnik hladne laserske svet-
lobe v obliki ure. Ko nasta-
vimo čas in moč svetlobe, 
začne s spodnje strani, ki je v 
stiku s kožo, svetiti laserska 
svetloba v rdeči, modri, zele-
ni in rumeni barvi. Vsaka na 
svoj način deluje blagodej-
no na telo. Na naši roki tako 
hkrati potekajo tri obravna-
ve. Akupunktura energij-
skih meridianov brez igel. 
Protibolečinsko delovanje 
brez katerih koli učinkovin. 
In delovanje od zunaj na kri. 
Vse to pa povsem neslišno in 
neboleče. Pa naj kdo reče, da 
to ni vesoljsko …

Ta inovativna priprava je 
narejena na podlagi najnovej-
ših izsledkov raziskav o po-
zitivnih učinkih laserja nizke 
moči na človeka. »Laserska 
ura«, kot se naprava imenu-
je, čeprav ne kaže časa, je na-
menjena uravnavanju visoke-
ga krvnega tlaka, visoke rav-
ni krvnega sladkorja in povi-
šanega holesterola v krvi, pa 
lajšanju bolezni srca in oži-
lja, blaženju nahoda in tinitu-
sa ter zmanjševanju bolečin v 
mišicah in sklepih.

Laser oddaja štiri različne 
barve. Vsaka ima svojo valov-
no dolžino, ki svojstveno vpli-
va na telo. Pa poglejmo, kako.

RDEČA SVETLOBA
Rdeča svetloba blaži stres, 

utrujenost, tesnobo, napetost, 
uravnava srčni utrip in krvni 
tlak, dviguje motivacijo, blaži 

svetloba, ki nahrani celice



nespečnost. To so tegobe, ki jih najpogo-
steje povezujemo z visokim tlakom, po-
manjkanjem melatonina (hormona, ki 
vpliva na spanje) in serotonina (hormo-
na sreče). Rdeča svetloba izboljšuje mi-
krocirkulacijo ali obtok krvi v drobnih 
žilicah po telesu ter celično dejavnost. S 
spodbujanjem različnih skupin levkoci-
tov ali belih krvničk krepi imunski sis-
tem.

MODRA SVETLOBA
Modra svetloba deluje protivnetno. 

Povečuje nastajanje dušikovega oksida. 
Dr. Louis Ignarro, Nobelov nagrajenec 
za medicino za odkritje pomembnosti 
dušikovega oksida za srčnožilni sistem, 
je dejal, da lahko z dušikovim oksidom 
popravimo poškodbe na srčnožilnem 
sistemu. Povečanje ravni dušikovega 
oksida vpliva tudi na boljšo vzdržlji-
vost. Izboljšuje kognitivne zmoglji-
vosti. Zavira prehitro staranje. Izbolj-
šuje mikrocirkulacijo. Uravnava krv-
ni tlak in raven holesterola. Je preven-
tiva pred zapleti sladkorne bolezni; 
uravnava inzulin, kar ima dober uči-
nek pri sladkorni bolezni.

Modra svetloba spodbuja tudi te-
lomere, kar celicam daje energijo in 
zavira staranje. Zaradi povečanja de-
javnosti fibroblastov – vezivnih celic, 
ki tvorijo kolagenska in elastična vla-
kna – izboljšuje celjenje ran. Zaradi 
spodbujanja dihalne verige mitohon-
drijev, ki so »celične energijske tovar-
ne«, pa omogoča boljši dovod kisika 
do tkiv organizma.

RUMENA SVETLOBA
Rumena svetloba spodbuja pre-

snovo vitamina D in serotonina. Vi-

tamin D, ki ga imenujemo tudi vitamin 
sonca, je nujen za kosti, povezovalna tki-
va in imunski sistem. Pomaga v boju z 
okužbami, uravnava presnovo in hor-
monski sistem.

Serotonin je hormon sreče in je v te-
lesu tesno povezan s številnimi dogaja-
nji. Ob povezavi z določenimi receptor-
ji (mesti na površini celic, na katera se ve-
žejo razne snovi) vpliva na krčenje krv-

Laserska ura uravnava tlak, sladkor, holesterol, lajša bolezni srca in ožilja …

Svetloba, ki nahrani celice
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Obravnava z laserjem 
nizke moči uporablja 

hladno lasersko svetlobo 
za blaženje številnih 

problemov.

SVETLOBA ZA ZDRAVJEsvetloba, ki nahrani celice

nih žil srčnožilnega sistema. Uravnava 
tudi peristaltiko ali ritmično krčenje in 
raztezanje črevesja. Brez serotonina smo 
čustveno zelo neubrani. Rumena svet-
loba poveča raven serotonina v krvi ter 
zato izboljša počutje in vitalnost. Ravno 
tako spodbuja dihalno verigo mitohon-
drijev ter deluje razstrupljevalno in pro-
ti potrtosti.

ZELENA SVETLOBA
Zelena svetloba se veže na hemoglo-

bin, snov, ki daje rdečim krvničkam bar-
vo in prenaša kisik v tkivo. Izboljšuje 
funkcionalnost in elastičnost celic in jim 
zagotovi boljšo oskrbo s kisikom. Izbolj-
ša še vezavo kisika, zmanjša raven mleč-
ne kisline, izboljša pretok krvi. Podobno 

kot rumena svetloba tudi zelena spod-
buja dihalne verige mitohondrijev.

DVAKRAT NA DAN
Za uspešno obravnavo zadostu-

je uporaba laserske naprave enkrat 
do dvakrat na dan. Denimo zjutraj in 
zvečer, lahko tudi pred spanjem, vsa-
kič po trideset minut. Baterija v napra-
vi zdrži en teden, nato jo napolnimo – 
lahko tudi s polnilcem za hitro polnje-
nje za mobilni telefon. Uro vedno upo-
rabljamo na levi roki – ne glede na to, 
ali smo levičar ali desničar –, saj je na-
prava tako zasnovana, da svetloba de-
luje na levo radialno arterijo.

Izberemo lahko štiri stopnje moči 
delovanja; moč delovanja postopno po-
večujemo. Ravno tako lahko postopo-
ma povečujemo čas – do šestdeset mi-
nut. Splošno pravilo uporabe je tride-
set minut enkrat do dvakrat dnevno 
pri največji moči. Terapijo izvajamo de-

»Laserska ura« vključuje akupunkturo, lokal-
no obvladovanje bolečin in zunanje obseva-
nje krvi. Namestimo jo na levo roko na notranjo 
stran zapestja, saj mora svetloba doseči akupun-
kturne točke in radialno arterijo. Na voljo je na 
Misteriji.si; cena je 549 €.
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svetloba, ki nahrani celice

set dni, potem naredimo dan ali dva pre-
mora in nadaljujemo naslednjih deset 
dni. Prvi rezultati bodo opazni po mese-
cu dni uporabe.

Laserski uri so priloženi trije kabli: 
za povezavo z »oddajnikom« svetlobe 
za uho, za nos in za meridiane na koži. 
Prvega vstavimo v ušesa kot slušalke in z 
njim blažimo denimo tinitus, to je zvene-
nje, piskanje, šumenje v glavi ali v ušesih. 
Drugega damo v nos in si z njim olajša-
mo nahod, alergije in podobno. Tretji pa 
omogoča obsevanje izbranega telesnega 
področja, da z njim zmanjšamo bolečine.

HLADNA SVETLOBA
Obravnava z laserjem nizke moči 

uporablja hladno lasersko svetlobo za 
blaženje številnih problemov. Od leta 
1950 je objavljenih več kot štirideset ne-
odvisnih študij, ki dokazujejo, da tovr-
stna uporaba laserja zmanjšuje vnetje, iz-

boljša krvni obtok ter pozitivno vpliva na 
celice in tkiva organizma. Tukaj ne govo-
rimo o medicinskih laserjih visoke moči, 
ki jih uporabljajo za rezanje in uničevanje 
tkiv. Učinek laserja nizke moči je omejen 
na točno določeno valovno dolžino laser-
ja in njegovo moč. Deluje na ravni mito-
hondrijev, zmanjšuje oksidativni stres ter 
poveča tvorjenje ATP – goriva, ki ga naše 
telo rabi za energijo.

Kura z laserjem nizke moči je gle-
de na akupunkturo in kiropraktiko, ki 
imata zelo dolgo zgodovino, sorazmer-
no nov pristop. Omogočil ga je napredek 
tehnologije. Prvo napravo z uporabo hla-
dnega laserja oziroma laserja nizke moči 
je Ameriški urad za prehrano in zdravila 
FDA odobril že leta 2001.

FOTODINAMIČNA 
OBRAVNAVA

Uporaba vidne ali bližnje infrardeče 
svetlobe nizkih moči za zmanjšanje bole-
čin, vnetij in oteklin, hitrejše celjenje ran, 
tkiv in živčevja ter preprečevanje celične 
smrti in poškodb tkiv je poznana že več 
kot štirideset let.

In kako je sploh mogoče, da se svetlo-
ba prenaša po telesu in vpliva na dogaja-
nje v njem? Da pride do fotokemičnega 

učinka, molekularni fotosprejemnik ali 
kromofor vsrka fotone ali delce svetlobe. 
V tkivih je namreč »optično okno«. Ma-
ksimalno prodiranje svetlobe je v obmo-
čju med 650 in 1200 nanometri.

Mehanizem učinkovitosti in delova-
nja laserja nizke moči je tesno povezan z 
mitohondriji. Fotoreceptorji mitohondri-
jev citokrom C oksidaze vsrkajo svetlobo 
ter povzročijo povečanje tvorjenja ATP 
in reaktivnih kisikovih spojin. Sprošča se 
dušikov oksid, ki pomaga pri regenera-
ciji in popravilu tkiv. Še bi lahko našte-
vali mehanizme delovanja, vendar se ne 
bi radi spuščali v strokovne podrobno-
sti. Lahko pa jih preberete v navodilih za 
uporabo, ki so priložena napravi.

Ne glede na številna poročila o us-
pešnosti uporabe laserske svetlobe niz-
ke moči in vitro (v epruveti), na živalih in 
v kontrolnih kliničnih študijah, je zaho-
dna medicina do tega še vedno zadrža-
na. A sodobna tehnologija omogoča nje-
no uporabo tudi že navadnim smrtni-
kom, zato jo velja izkoristiti za izboljša-
nje kakovosti življenja.

 T. S. 

Laser nizke moči deluje 
na ravni mitohondrijev, 

zmanjšuje oksidativni stres 
ter poveča tvorjenje goriva, 
ki ga telo rabi za energijo.

S spodnje strani Laserske ure sveti laser-
ska svetloba v štirih barvah, ki na različne 
načine delujejo blagodejno na telo.
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Tri nastavke Laserske ure po potrebi priključimo na kožo, nos ali ušesa – da si olajšamo 
bolečine, nahod, tinitus …

F
o

to
 J

. V
.



Bioresonanca temelji na več tisoč 
let starem izročilu tradicionalne 
kitajske medicine, homeopa-

tije in izsledkih sodobne fizike. Nje-
no bistvo spodbuja samoregulacijske 
moči telesa. V Sloveniji domala ni več 
nikogar, ki ne bi slišal zanjo ali jo celo 
sam preizkusil. Njeno delovanje nam 
je razložila mag. Tea Šumandl* iz Ma-
ribora, licencirana zdravilka s področ-
ja bioresonančne metode.

Licenco za zdravilko s pod-
ročja bio resonančne metode 
(Bioresonancamaribor.com) ji je pode-
lilo Ministrstvo za zdravje. Specializi-
rano usposabljanje za bioresonančno 
terapevtko pa je zaključila pri mentori-
ci in zdravilki mag. Karin Rižner.
Na čem temelji bioresonančno testira-
nje?

Na odkritju fizikov, da vse snovi 
oddajajo šibko elektromagnetno valo-

Človekovo telo nenehno oddaja osebne vibracije ali nihanja

Frekvence harmonizirajo telo
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Če se telo »zatakne« 
v nekem stanju, ki ni 

ravnovesno, ga je treba 
samo spraviti v ravnovesno 

lego; cilj bioresonance 
je zgolj spodbujanje 

samoregulacije.

BIORESONANCA

Mag. Tea Šumandl pri bioresonančnem pregledu, ki razkrije, kateri organi in organski sistemi so pri človeku preobremenjeni in zakaj.
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Frekvence harmoniZirajo telo

vanje s svojo lastno valovno dolžino. 
Denimo, živo srebro oddaja valova-
nje določenega frekvenčnega spektra, 
ki je značilno samo zanj. Nobena dru-
ga snov na svetu ne seva tako kot živo 
srebro. Kar pomeni, da ga po tem seva-
nju lahko zaznamo. Tako kot vsa dru-
ga sevanja, kot so denimo radijski valo-
vi, mikrovalovi in zvok, tudi teh nihanj 
ne vidimo, jih pa lahko zabeležijo obču-
tljivi aparati. Za veliko število snovi so 
znanstveniki že posneli njihove digital-
ne zapise sevanj, ki so shranjeni v raču-

nalniških bazah podatkov v večjih fizi-
kalnih inštitutih po svetu.

Kako testirate in kaj ugotavljate s te-
stiranjem?

S testiranjem ne posegamo v telo, 
dovolj je prisotnost osebe z njenim in-
formacijskim poljem. Vse snovi, ki jih 
človekovo telo vsebuje, nenehno odda-
jajo vibracije ali nihanja. Če bi bila ta 
nihanja slišna, bi bilo človeku zelo ne-
prijetno, saj bi stalno šumelo. Človeško 
telo torej obdaja polje, v katerem »br-
nijo« signali vseh snovi, ki jih telo vse-

buje. Tudi celice oddajajo svoje lastne 
vibracije; celice različnih organov niha-
jo različno. A prav tako oddajajo signa-
le tudi naši »sostanovalci« – bakterije, 
virusi, paraziti in drugo. V naši praksi 
torej merimo človekovo informacijsko 
polje, ki je skupek vseh sevanj.
Kako ugotavljate oziroma ločite raz-
lična nihanja?

S pomočjo vzorcev, ki so shranje-
ni v ampulah. V zbirki imamo približ-
no tri tisoč vzorcev, od celic različnih 
organov in tkiv, različnih povzročite-
ljev bolezni, učinkovin, pesticidov, tež-
kih kovin in drugih strupov do alerge-
nov vseh vrst. Sevanja snovi iz ampul 
se med testiranjem usmerijo skozi bio-
resonančni aparat na izhodno elektro-
do, iz katere zato prihaja nihanje testi-
rane snovi.

Testirana oseba ima na sebi name-
ščene izhodne elektrode ter jo tako ob-
daja polje, v katerem lahko zaznamo ni-
hanja snovi, ki jih skoznje pošiljamo iz 
ampule. S pomočjo te stimulacije išče-
mo ujemajoča se sevanja v človekovem 
informacijskem polju. Če je v človeko-
vem polju popolnoma enako nihanje, 
kot ga pošiljamo prek izhodne elektro-
de, se nihanji ujameta, seštejeta in pride 
do resonance.
Kako jo zaznate?

S tenzorjem, preprosto antensko na-
pravo, ki zaznava drobna elektroma-
gnetna nihanja. Tako najdemo alergij-
ske, toksične, vnetne in druge bremeni-
tve v telesu. Ker je v človekovem tele-
su v vsakem trenutku mnogo snovi, bi 

Vse snovi v človekovem 
telesu nenehno oddajajo 

vibracije; če bi bila ta 
nihanja slišna, bi bilo zelo 

neprijetno, saj bi nam stalno 
šumelo.

TRIKOMBIN
Mag. Tea Šumandl pri svojem delu uporablja bioresonančno/harmonikal-

no napravo Trikombin. »Trikombin, ki pomeni ›tri naprave v eni‹, je bioreso-
nančna, harmonikalna naprava in zaper. Velja za revolucijo na področju upo-
rabe frekvenc in je nadgradnja bioresonančne tehnologije,« pojasnjuje Šuman-
dlova.

»Razvil ga je nemški terapevt in naturopat Alan Baklayan. Po petnajstih le-
tih poglobljenega raziskovanja na področju frekvenčnega delovanja je odkril, 
da energijski sistemi v telesu in njihove funkcije natančno sovpadajo s har-
moničnimi zakoni Pitagorejcev. Odkril je, da so čakre, telesni in meridianski 
sistemi strukturirani tako kot glasbila, matematično natančno in harmonično 
lepo, kar vključuje tudi čustvene, psihosomatske in mentalne strukture. Tri-
kombin zato omogoča delovanje na telesni ravni, tudi znotrajcelični, energij-
ski, čustveni ter višji kozmični ravni.

Trikombin združuje tri sisteme v enem, kar zelo poveča njegovo tarčnost 
in globino delovanja ter posledično seveda tudi kakovost celostne bioreso-
nančne obravnave.«

Bioresonančni aparat Trikombin
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 Frekvence harmoniZirajo telo

tako dobili ogromno podatkov. Vendar 
ti podatki ne bi bili zelo uporabni, saj 
nam to še ne bi povedalo, katere bre-
menitve so močne in pomembne, ka-
tere pa so nepomembne in prehodne. 
Na srečo lahko z bioresonančnim apa-
ratom signal na izhodni elektrodi pri-
lagajamo, tako da iščemo le bremeni-
tve, ki so zares močne in za zdravje po-
membne.
Mora oseba, ki jo testirate, med testi-
ranjem kakorkoli sodelovati?

Počne lahko tako rekoč karkoli, dok-
ler je v dosegu izhodne elektrode, to je 
največ trideset do petdeset centimetrov 
stran. Pri sebi ne sme imeti kovinskih 
naprav in naprav z viri sevanja, kot sta 
mobilni telefon in prenosni računal-
nik. Pregledovati pa ni dovoljeno ljudi 
s srčnim spodbujevalnikom, saj bi lah-
ko zmotili frekvenco spodbujevalnika.
Kako hitro lahko pričakujemo izbolj-
šanje po bioresonančnih obravnavah, 
ki jih priporočite po testiranju?

Bioresonanca je regulacijska obrav-
nava, kar pomeni, da telesu pošljemo 
dražljaj in čakamo na njegov odziv. Če 
se telo »zatakne« v nekem stanju, ki ni 
ravnovesno, ga je treba samo spraviti v 
ravnovesno lego. Cilj bioresonance je 
spodbujanje samoregulacije in nič dru-
gega. Rezultati obravnave zato načelo-
ma niso hitri, razen pri akutnih in bo-
lečinskih stanjih. Pri bioresonančni me-
todi ni »čaranja«. Na voljo imamo samo 
človekove samoregulacijske sposob-
nosti. Od človeka in njegovega stanja 
ter sodelovanja – koliko se drži možne 

diete ter kako natančno upošteva osta-
la navodila terapevta – je odvisno, kako 
hitro pride do izboljšanja. Je pa res, da 
se učinki pokažejo največkrat že po ne-
kaj obravnavah.

Kako dolgo traja ena bioresonančna 
obravnava in kako poteka?

Oseba se udobno namesti v stolu 
poleg bioreosonančnega aparata. Na 
telo se ji namestijo elektrode. V kablih 
ni nobenega električnega toka. Te elek
trode imajo nalogo, da sprejmejo niha-
nja našega telesa iz posameznih tkiv 
ali organov ter jih nato prek kabla pri-
vedejo v aparat, iz aparata pa vračajo 
spremenjena blagodejna nihanja v te 
telesne dele. Ko so elektrode namešče-
ne, terapevt prek aparata nastavi raz-
lične potrebne programe. Elektroma-
gnetna nihanja telesa ali snovi pripelje-
mo v bioresonančni aparat, ki jih apa-
rat glede na programske nastavitve 
spremeni in pošlje nazaj v telo. Posa-
mezni programi potekajo različno dol-
go. Večinoma traja en program le nekaj 
minut oziroma petnajst do trideset mi-
nut pri obravnavanju alergij. Trajanje 
celotnega termina pa je navadno oko-

li ene ure za otroka in dobre ure za od-
raslo osebo.
Kako mora sodelovati obravnavanec?

Sodelovanje osebe je pri bioreso-
nančni metodi ključno. Piti mora veli-
ko čiste vode, uživati polnovredno hra-
no, se strogo držati diete, omogočiti te-
lesu dovolj gibanja v naravi in zadostno 
količino spanja, opraviti zobozdravniš-
ke in druge preglede, paziti, kaj nanaša 
na svoje telo, skrbeti za svoje psihično 
počutje in podobno. Vse to je še bolj po-
membno od obravnav z bioresonanč-
nim aparatom, saj so to temelji dobre-
ga počutja. Tudi najboljša metoda z naj-
boljšim terapevtom ne bo imela uspeha, 
če se obravnavanec še naprej zateka k 
hitri prehrani, sladkarijam in alkoholu 
in nič ne spremeni v obstoječih razva-
dah. Ni cilj delati s terapevtom do kon-
ca življenja. Cilj je razrešiti stare breme-
nitve, prevzeti odgovornost zase ter se 
naučiti skrbeti za svoje počutje, se vrniti 
na pravo pot, po končanih obravnavah 
pa se občasno oglasiti na bioresonančno 
harmonizacijo ter po svežo motivacijo.

 Tatjana Svete 
*040/290 401

Ni cilj delati s terapevtom 
do konca življenja; cilj je 

razrešiti stare bremenitve, 
prevzeti odgovornost zase 

ter se naučiti skrbeti za 
svoje počutje.

Za ugotavljanje bremenitev človeka uporablja posebne ampule. 
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ka, je pa v obliki mandlja. Možganska 
tekočina potem teče okoli češarike. Če 
imam preveč naporen dan, me boli gla-
va, tako da ne morem misliti. Prav vro-
čo glavo imam, ker mi možganska te-
kočina pritiska na možgansko skorjo in 
to zelo boli. Imam občutek, da se tudi 

stanje v glavi počasi izboljšuje. Oce-
njujem, da imam za tretjino zmanj-
šane glavobole. Zato sem zelo vese-
la, da je informacija o peptidih priš-
la do mene ravno o pravem času. 
Čeprav sem že čez šestdeset, me-
nim, da lahko na svetu še kaj ko-
ristnega postorim, če bo zdravje slu-
žilo, in kot kaže, mi peptidi pomaga-
jo,« zaključi.

Ireno Rotar smo v Misterijih že 
večkrat predstavili. Je ena od osno-
vateljic Ekoci – Eko civilne iniciative 
Slovenije. Borila se je za uveljavitev 
industrijske konoplje na naših po-
ljih, bori se za ohranitev avtohtonih 
slovenskih semen. Trenutno pa se 
bori za slovenske kokoši in pogozdi-
tev v požarih uničenega slovenske-
ga krasa s semenskimi kroglicami. 
Več pa na Ekoci.si.

 E. M. 

obupala, saj je neutrudna borka za ka-
kovostnejše življenje na vseh življenj-
skih področjih.

Nato mi pokaže svoje noge in na 
njih drobne, modro obarvane, vijugaste 
žilice, ki so ji »popokale« že pred začet-
kom uživanja peptidov. Med njimi je 
tudi nekaj grozeče izstopajočih žilic, ki 
bi se lahko prelevile v vensko razjedo. 
Odkar jemlje peptide, pa ji ni »popoka-
la« nobena drobna žilica več. Tudi kr-
čev v nogah nima več.

MOŽGANSKA KAP
Pred petimi leti je tudi doživela mo-

žgansko kap in njeni možgani po kapi 
niso čisto »tapravi«.

»Po kapi imam sploščeno hipofizo 
(češariko). Morala bi biti v obliki lešni-

Učinek peptidov že po pičlih treh dneh

Žilice ji ne pokajo več
»Najlepša hvala za članek 

o peptidih, učinkovinah, 
ki res pomagajo,« nam je 

sporočila Irena Rotar iz Savinjske do-
line, dolgoletna bralka Misterijev. Ko 
ga je prebrala, se je takoj odločila, da 
jih bo tudi sama preizkusila. O njih 
smo pisali v članku Mnogim zdravi-
lom bo odklenkalo v julijskih Misteri-
jih. Z nami je podelila svojo izkušnjo, 
ki jo ima po treh mesecih uživanja 
peptidov.

Peptidi so verige aminokislin. Gre 
za majhne beljakovine – osnovne gra-
dnike našega telesa. So povsem varni, 
saj so sestavljeni iz več aminokislin, ki 
so že prisotne v vsakem živem orga-
nizmu. Imajo ključ za pomladitev ce-
lic, odpravo vzrokov bolezni, okrepi-
tev imunskega sistema, uravnavo 
sinteze beljakovin, prenos podat-
kov med celicami. Preprečujejo bo-
lezni, vnetja, prebavne motnje, no-
votvorbe, sladkorno bolezen in ko-
pičenje težkih kovin v telesu.

VENSKA HIPERTENZIJA
Irena Rotar že tri mesece vsa-

ko jutro zaužije eno kapsulo pepti-
dov za srce (Cardio 3 Plus) in eno 
kapsulo peptidov za živce (Neuro 
3 Plus). Prvi učinek delovanja pep-
tidov je začutila že po pičlih treh 
dneh. Razlika v počutju je zdaj že 
velika.

Zdravniki so ji postavili diagno-
zo venska hipertenzija (posledica 
visokega krvnega tlaka), ji predpi-
sali kompresijske nogavice ter rek-
li, naj se sprijazni s tem stanjem, saj 
je bolezen doživljenjska. Vendar ni 
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PEPTIDI ZA ZDRAVJE

KAKO DO PEPTIDOV?
V Sloveniji peptidnih bioregula-

torjev še ni moč dobiti, naročite pa 
jih lahko prek spleta. Najlažje jih 
naročite prek spletne trgovine Mis-
teriji.si (tam v iskalnik vpišite »pep-
tidi«), od koder boste preusmerjeni 
na zaupanja vredno evropsko sple-
tno trgovino, ki ponuja originalne 
ruske peptidne bioregulatorje.

Irena Rotar s škatlicami peptidov
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Slovenskega profesorja Rada Rav-
nika, svetovno priznanega stro-
kovnjaka na področju uporabe 

voda in obrambe pred poplavami, ug-
rabijo teroristi. Prisilijo ga, da jim iz-
računa, kakšno ubijalsko poplavo bi 
povzročila razstrelitev ogromne pregra-
de. Sodelovati mora pri načrtovani di-
verziji na nuklearno elektrarno v Fran-
ciji. In pri načrtovanju, kako bi tok 
nosil plavač z atomsko bombo, ki bi 
povzročila ubijalski cunami mestu Mi-
ami. Prof. Ravnik skuša ponarediti re-
zultate, vendar mu vedno ne uspe. Ne-
kajkrat teroristom pobegne v napetih 
akcijah, kjer izkoristi lastne bogate iz-
kušnje iz alpinizma, jadralnega padal-
stva, jadranja in potapljanja.

V ta okvir izmišljene zgodbe zaslužni 
profesor ljubljanske univerze Rudi Rajar 
niza svoje resnične pustolovske, življenj-
ske in znanstvene pripetljaje, doživetja, 
izkušnje, modrosti. Knjigi je kot dokaz 
dodal 165 fotografij iz svojega življenja. 
Diplomiral je na gradbeni fakulteti v Lju-
bljani, doktorsko disertacijo na temo Teo-
retična in eksperimentalna raziskava širjenja 
valov, ki nastanejo po porušitvi pregrad pa je 
zagovarjal leta 1972 na univerzi v Toulo-
usu v Franciji.
Kdaj ste dobili zamisel za knjigo?

Leta 1991 sem delal pri Mednarodni 
agenciji za atomsko energijo v Monaku. 
Ko se je tedanji direktor upokojil, sem ga 
vprašal, kaj bo počel v pokoju. Odgovo-
ril mi je, da bo napisal kriminalni roman, 
vanj pa bo vključil svoje strokovno zna-
nje. Bil je izreden strokovnjak za nevar-
ne radioaktivne snovi. Tedaj mi je pad-
la v glavo zamisel, zakaj ne bi tudi jaz na-
pisal nečesa podobnega, saj pustolovske 

romane zelo rad prebiram. Uporabil bi 
svoje strokovne izkušnje. Zamisel mi je 
dolga leta zorela v glavi.

Kaj v vaši knjigi je resnično in kaj izmi-
šljeno?

Vse, kar sem napisal o svojem življe-
nju, je resnično. Prav tako so resnični vsi 
opisi mojega strokovnega udejstvovanja 
doma in v tujini. Opisi hidravličnih po-
javov, kot sta cunami in turbulenca, ma-
tematično modeliranje tokov in drugo so 
strokovno korektni, skušal pa sem jih po-
dati čim bolj nazorno in razumljivo za 
vsakogar.

Moj opis diverzije teroristov na nu-
klearno elektrarno je bil tako natančno 
opisan, da sem ga moral po nasvetu stro-
kovnjakov za jedrsko varnost spremeni-
ti, sicer bi potencialni teroristi lahko opis 
»koristno« uporabili.

Tudi hidravlični problemi v mestu 
Miami so resnični, pa moj obisk muze-
ja pehotnih min v Kambodži in moji raz-
govori s tibetanskim vodnikom o kitajski 
okupaciji. Pravzaprav je izmišljena samo 
zgodba o moji ugrabitvi in mojih doži-
vetjih med teroristi.

Prijatelji so vas menda spraševali, za-
kaj ste se lotili tako zahtevnega dela, ki 
vam je vzelo veliko časa. Kaj ste jim od-
govorili?

Želel sem dati od sebe nekaj svojega 
znanja, zamisli, modrosti in opisati svo-
ja doživetja. Morda bo kdo dobil navdih, 
da se odloči pustiti doma sto problemov 
in se prime modrosti Jacka Londona, ki 
sem jo postavil na začetek knjige: »Raje 

Ko slovenski profesor sodeluje pri snovanju ubijalskega cunamija na Miami

Profesor terorist
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Moj opis diverzije teroristov 
na nuklearno elektrarno 

sem moral spremeniti, sicer 
bi potencialni teroristi lahko 

opis »koristno« uporabili.

ZNANI SLOVENCI

Avtor s svojo ženo med potapljanjem v globinah Tajskega morja.
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sem komet, ki zdrvi preko vesolja in iz-
gori, kot zvezda stalnica, ki živi večno – 
na enem mestu.«

Morda bo kdo od bralcev z zanima-
njem prebral, kakšen pojav je v resni-
ci val cunamija ali kako je z zapletenim 
matematičnim modelom možno računa-
ti potek morskih tokov. Ali pa, kako smo 
računali disperzijo radioaktivnih snovi 
po francoskih jedrskih poskusih na oto-
čjih Tihega oceana. Pa kako so umirali 
ljudje zaradi metil živega srebra … Mor-
da bo kakega mladca spodbudilo, da se 
bo spopadel z matematičnim modelira-
njem takih procesov, pa se bo vpisal na 
hidrotehnično smer gradbene fakultete.

In morda bo koga zamikalo, da se 
poda v gore, potuje v Peru ali Nepal, se 
poda čez širno Saharo ali pa se vpiše v ja-
dralni tečaj ali v tečaj jadralnega padal-
stva. Ali pa bo kdo poskusil moj najljubši 
šport – turno smučanje.
V izjemno napeto in berljivo pripoved 
ste dodali tudi vrsto življenjskih mod-
rosti.

Da, takih, ki sem se jih držal, da sem 
preživel vrsto nesreč, pa kljub temu ži-
vel polno življenje. Morda se jih bo kdo 
v svojih težkih časih spomnil in jih upo-
rabil.
V življenju vam ni bilo lahko …

Preživel sem smrt matere, ko sem 
imel sedem let. Preživel sem smrt prve 
žene, ki je umrla v prometni nesreči, in 
ostal sam s sinom, ki je bil star manj kot 
eno leto. In nato sem preživel še dve lo-
čitvi. Pa sem se držal življenja kot skale, 
vse sem nekako prebolel. Vsakokrat sem 
se osredotočil in si rekel: »Ne dam se in 
ne dam! Grem naprej!« Zato tudi veliko 
več kot svoje nesreče opisujem nekatere 
najbolj zabavne dogodke svojega življe-
nja, v smislu mojega drugega načela, ki je 
baskovski pregovor: »V življenju je pot-
rebno veliko modrosti – in malo norosti.«
Kako ste lahko poleg strokovnega dela 
opravili še toliko potovanj – bili ste 

skoraj v osemdesetih državah sveta – in 
športnih podvigov?

Moje glavno življenjsko vodilo je bilo: 
Ne bodi len, tako v fizičnem kot psihič-
nem smislu. Mislim, da sem izkoristil 
čas, ki ga mnogi porabijo za lenarjenje v 
fotelju, gledanje televizije, pitja kavice … 
Tega ni bilo kaj dosti v mojem življenju. 
In še nekaj sem ugotovil že pri študiju – 
da ne bom opravil največ, če bom noč in 
dan visel pred knjigami ali računalni-
kom. Več učinkovitega dela sem opra-

vil, če sem skoncentrirano delal, dokler 
so možgani ostro delovali, potem pa sem 
šel za nekaj časa v gore ali na morje, da so 
se možgani spet zbistrili, pri tem pa je iz-
redno pomagal fizični napor. Z jasno gla-
vo sem potem povsem nadoknadil pro-
ste dni.
V življenju ste res veliko doživeli. Kaj 
vam je bilo najlepše?

Ne bi mogel izbrati ene same vrste 
doživetij. Gotovo so najlepša doživetja v 
življenju ljubezen do žene in otrok. Med 
ostalimi doživetji se ne bi mogel odloči-
ti za vrstni red. Enkratno je jadrati s pa-
dalom med vrhovi gora kot ptica. Tudi 
plezanje in alpinizem sta mi zelo pri srcu, 
k temu spada recimo vzpon na vrh and
skih šesttisočakov. Vendar pa alpinizmu 
nisem posvetil svojega življenja v celo-
ti kot nekateri ekstremni alpinisti, ki jih 
seveda zelo cenim. Preveč je še drugih 
krasnih aktivnosti v življenju. Potapljanje 
je bilo vrhunsko na otokih Glover's Reef 
v državi Belize. Tudi jadranje na deski je 
čudovit šport. Ampak mislim, da je naj-
lepše turno smučanje. A tudi planinarje-
nje, kolesarjenje, pa smučarski tek med 
gorskimi gozdovi – vse to je super. Jadra-
nje pa je seveda zame že vse življenje na-
čin življenja. Mislim, da ni bilo treh pole-
tij, ko ne bi vsaj nekaj tednov križaril po 
Jadranu, tudi po drugih morjih. Pravza-
prav me je jadranje potegnilo v študij hi-
drotehnike, pri obeh je treba študirati in 
razumeti pojave v tekočinah; pri tem se 
mi je zdelo, da sta mi posel in hobi sko-
raj eno in isto.
Veliko ste hodili v gore in plezali po ste-
nah. Kaj vas je vleklo tja?

Plezalni vzponi so neke vrste izziv, 
avantura, doživetje, življenje ni dolgo-
časno, živiš ga polno. Včasih sem med 
vzponi doživel nevarne situacije, vča-
sih sem se tudi boril za življenje. Doži-
vel sem tesnobo, napetost, adrenalin. Ko 
pa sem se vrnil v dolino v normalno živ-
ljenje, se mi je zdelo vse enostavno, lepo, 
prej težki vsakdanji problemi so bili sme-

Raje sem komet, ki zdrvi 
preko vesolja in izgori, 

kot zvezda stalnica, ki živi 
večno – na enem mestu. 

(Jack London)

Pustolovska, življenjska in znanstvena 
pripoved »Profesor terorist« je na voljo na 
Misteriji.si, cena je 28 €.



šno lahki, nepomembni. Mis-
lim, da ti alpinizem utrdi tudi 
značaj – sredi stene nimaš 
možnosti, da bi se ustrašil ali 
naveličal in rekel, da imaš do-
volj. Nauči te zadeve speljati 
do konca. Čeprav sem glavni 
smisel življenja videl v delu, 
sem gore potreboval kot zrak 
in vodo. Ko pa mi je emšo za-
čel nagajati pri plezanju, sem 
nadaljeval druženje z gorami 
na številnih trekingih v Hima-
laji in Andih. V Nepalski Hi-
malaji sem bil trikrat, v Ande 
sem se pa zaljubil, tam sem bil 
skupaj petkrat.

Četrto ženo, tedaj triintride-
setletno Mujalin iz Tajske, 
ste spoznali na povsem sodo-
ben način – prek spletne stra-
ni za zmenkarije. Kako sta se 
ujela?

Po mnogih pogovorih 
prek spleta sem ji nekoč ome-
nil, da bi jo prišel obiskat, da 
bi se pa rad potapljal, saj so na 
Tajskem krasni podvodni te-
reni. In ko mi je pokazala svo-
jo izkaznico o opravljenem 
tečaju potapljanja, sem kar 
poskočil in si rekel: Ta je ta 
prava! Ko sva zaživela skupaj, 

sem se sprva bal, da bo naji-
na zveza za oba koristna, am-
pak brez prave ljubezni. Še ni-
koli prej nisem poskušal najti 
ljubezni na ta način. Ampak s 
svojim mirnim značajem, ne-
žnostjo in včasih duhovitimi 
pripombami je ustvarjala rav-
no pravo ravnotežje mojemu 
nemirnemu bitju. Kmalu sem 
bil prepričan, da je med nama 
ljubezen. Pravzaprav sem 
ugotovil, da sta se že v dolgih 
pogovorih prek spleta poka-
zali medsebojna bližina in to-
plina. Ljubila sva se že takrat, 
samo nisva se tega zavedala. 
Z njo sem potem doživel kra-
sna skupna doživetja po sve-
tu in doma. In nikoli me v no-
benem pogledu ne omejuje v 
moji osebni svobodi.
Na zadnjih fotografijah v 
knjigi vas vidimo z majhnim 
otrokom, a ste o tem ostali 
skrivnostni. Vaša življenjska 
zgodba se torej zanimivo na-
daljuje?

Tega otroka smo dobili v 
našo družino in sploh ni mo-
goče povedati, kakšno veselje, 
ljubezen in srečo nam je pri-
nesel.

 Tatjana Svete 
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Izjemno močan in preizkušen 

generator frekvenc 

(( 080 34 04

naročila in informacije

www.natur-tech.si

   po Rife, dr. Clark, dr. Beck in Baklayanu

• Uporabljajo ga številni 
bioresonančni terapevti po svetu.

• Zaupa mu tisoče uporabnikov.
• Vgrajenih 16 programov.
• Na voljo brezplačen PC program za 

programiranje iz stalno dopolnjenih 
baz preizkušenih frekvenc.

• Na voljo vam je preko 150 kartic s 
programi, preizkušenimi v praksi.

GRATIS
USB ključek za 

programiranje in 
3 prazne kartice

Rudi Rajar z ženo Mujalin Suangsin – Pijo
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Ozon oziroma aktivni kisik je bil odkrit leta 1840, v terapevtske namene pa se uporablja že od leta 1880. Kot prvi je 
generator ozona patentiral Nikola Tesla, ki jih je nato skupaj z ozoniranim olivnim oljem prodajal ameriškim zdrav-
nikom. Številne bolezni nastanejo zaradi zastrupljenosti organizma, saj mu primanjkuje kisika na celičnem nivoju. Z 
ozonom lahko sčasoma varno očistimo vse tekočine v telesu in odstranimo toksične snovi. Tako celicam zagotovimo 
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Svetovni mogočneži, iluminati, ki 
tičijo za vsemi nenavadnimi sce-
nariji, ki jih doživljamo iz dneva v 

dan, se bojijo, da se ne bi odkrile njiho-
ve mahinacije in zato cenzurirajo vse od 
videov in knjig kot tudi ljudi po vsem 
svetu. Tako meni Jan van Helsing, ki je 
že avgusta 2019 vedel za načrt o koroni. 
O tem govori v knjigi Priročnik za bo-
gove z jasnovidnim Johannesom, ki ima 
»dobro brezžično povezavo tja gor«.

Johannes je že od svojega zgodnje-
ga otroštva jasnoviden in vizionar. Po-
leg svojega daru, da lahko govori z umr-
limi, se srečuje tudi z duhovnimi in ele-
mentarnimi bitji, od katerih se je veliko 
naučil. V svojem življenju pa je prestajal 
tudi zelo trde preizkušnje, tako telesno, 
psihično in tudi materialne narave – bila 
so izredna učna leta, ki so veliko let peri-
odično spremljala njega in njegovo ženo.

Njegova žena, ki je tudi medial-
no navdahnjena od otroštva, mu pri 
tem daje močno podporo. Jo-
hannes pojasnjuje, da je samo 
skromno orodje boga, ljubez-
ni in življenjske energije. Na 
vprašanje, zakaj je medij, od-
govori: »V vsakem človeku je 
kristusov duh in vsi smo bož-
ji otroci – z vsemi ustvarjalni-
mi močmi. Tako je popolno-
ma naravno, da je vsak po-
sameznik tudi medij. Ta spo-
sobnost in še mnoge druge so 
samo zatemnjene.«

Iz knjige Priročnik za bogo-
ve povzemamo del pogovora 
med avtorjem knjige in jasno-
vidcem.

Johannes, imaš svojega duhovnega spre-
mljevalca. Kdo je ta oziroma kaj je to? 
Ni ti treba povedati imena … ampak 
kdaj se ti je prvič prikazal? Kako si to 
lahko predstavljam?

Imam jih več (smeh). Eden od mojih 
duhovnih spremljevalcev je žensko bitje, 
prikazalo se mi je z venčkom vrtnic.
Je to bitje vedno prisotno ali pa pride, 
ko ga pokličeš? Ali ga vidiš?

Prisotno je v taki obliki, da ga lahko 
zaznam. Ampak s fizičnimi očmi ne mo-
rem videti prave resničnosti. Gre za dru-

go vrsto zaznave, s katero vidim oziro-
ma zaznavam tako imenovan finosnov-
ni prostor. Včasih pa se bitje oglasi tudi 
fizično, zasliši se trkanje po prostoru, 
kakšna aparatura se samodejno vključi, 
v hiši šumi, luč začne utripati. Ko je bitje 
prisotno in želi opozoriti nase, se nepri-
čakovano kaj zgodi. Včasih tudi lebdi 
v prostoru, kar pa zaznam na drugačni 
ravni.

V tem trenutku je prisotno še z dve-
ma drugima bitjema. Povezani so z me-
noj. Ne pozabi, da govorim o večdimen-
zionalnem prostoru. Ti vidiš prostor kot 
materialno prostornost, v resnici pa je 
tako, da se nahajamo v prostoru, ki se širi 
v večnost. Zidove, ki so brez vsake vred-
nosti in sploh niso pomembni, je zgradil 
samo človek. Interakcija s temi bitji pa se 
dogaja zdaj.

Eno bitje je močno povezano z ele-
mentarnimi entitetami in tudi z menoj. 
Naš odnos je težko opisati s človeški-

mi besedami. Sem del tega bit-
ja in to bitje je del mene, spada-
va v isto dušno družino. So ob-
močja, kjer je to drugače. Mno-
go duš lahko tvori skupino bitij 
in na ta način pripadam tej duši. 
In ta duša je zelo zelo povezana z 
zeleno barvo in naravo. Od dru-
gih dveh bitij pa je po človeških 
merilih eno ženskega, drugo pa 
moškega spola. Ampak v resnici 
je bitje večdimenzionalno in an-
drogino.

So ta bitja prišla v tvoje življe-
nje istočasno ali so se vključe-
vala postopoma, ob spremem-
bah tvoje življenjske situacije?

Svetovni mogočneži cenzurirajo vse od videov in knjig do ljudi po vsem svetu

Priročnik za bogove
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Leta 2020 je človeštvo dobilo 
priložnost, da preseže samo 

sebe, se opogumi in spremeni, 
še zlasti zaradi razkritja 
svetovnega zakulisja, na 

primer o koroni.

DVIGANJE ZAVESTI

Jan van Helsing in jasnovidec Johannes
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Priročnik za bogove

Nahajala so se v ozadju, vendar niso 
bila vedno prisotna. Priključila so se 
naknadno v določenem trenutku. S tako 
imenovanim »Svêtom« sem stalno pove-
zan. Poleg tega imam še štiri posebne fi-
nosnovne spremljevalce. To niso tisti, o 
katerih sem prej govoril. Skupaj z me-
noj pripadamo posebnemu odredu, pet 
nas je. Delujemo po vsem svetu in smo 
bili o določenim dogodkih že predhodno 
obveščeni. Na primer za Fukušimo na Ja-
ponskem sem vedel že vnaprej.
Kako pa je bilo s korono? Si tudi to že 
vnaprej vedel? Obstajajo kake priče?

Ja, ampak to bomo obravnavali loče-
no.
Johannes, kaj prihaja nad nas? Kaj se 
dogaja na Zemlji?

Začelo se je leta 2020, s prvim janu-
arjem 2020. Leta 2012 oziroma še malce 

prej so se začele prve priprave, ki so se 
leta 2019 okrepile. Zdaj smo v fazi spre-
memb. Leto 2020, 2020, je bilo zelo po-
membno. Človeštvo je dobilo priložnost, 
da preseže samo sebe, se opogumi in 
spremeni, še zlasti zaradi razkritja sve-
tovnega zakulisja, na primer o koroni. 
To ne pomeni, da morajo ljudje na ulice 
in biti nasilni. S tem bi naredili napako. 
Gre za notranjo spremembo vsakega po-
sameznika. Človek mora delati na sebi, 
se posloviti od vsega, česar je bil dosedaj 
navajen, in ubrati novo smer v življenju. 
Zastaviti si mora vprašanje: »Kaj potre-
bujem, da bi bila moja naravnanost jas-
nejša in da bi svoj vsakdan bolj smiselno 
uredil?« Ko enkrat začne s tem, potegne 
za seboj tudi nadaljnje kroge in pripomo-
re k temu, da se tudi drugi lotijo tega ra-
zvoja.

Pomembno je pogledati izza zavese. 
Ljudem se ob koronski zgodbi odpira ve-
lika priložnost. Že sama beseda »koro-
na« nam pove, da gre, tako kot pri sve-
tnikih in njihovem svetniškem siju, za 
naš svetleči notranji sij. Koronavirus, ki 
dejansko obstaja že dolgo, pri tem služi 
samo kot privesek. To je klic človeku, da 
razmisli o svojem lastnem imunskem sis-
temu, ki je v sodelovanju z jasnimi misli-
mi in jasno naravnanostjo sposoben, da 
nas zavaruje pred vsemi poskusi temnih 
sil. Zaupanje vase, v to, kar smo, v bo-
žanskost, ki nas vodi, v našo moč, vse to 
lahko zdaj vadimo in prakticiramo. Ta 
božanskost ti govori samo eno: si bog, si 
boginja! Vsi tvoji sestavni deli, vsaka ce-
lica, vsak atom, vsak elektron, vsak naj-
manjši delec, obstajajo iz božanske ener-
gije ljubezni, torej si ljubeče bitje!

Porajajo pa se tudi druga vprašanja. 
Si ljubeč? Se obnašaš na božanski način? 
Si jasen v svojih mislih? Si pogumen in 
srčen? Si pokončen in pošten? Vse te last-
nosti so potrebne, da se s fizičnim tele-
som samodejno prilagodiš višanju fre-
kvence nove Zemlje, ki ravnokar poteka. 
To pomeni, da gledaš stari svet, ki je še 
zmeraj tu, obenem pa se že nahajaš v no-
vem svetu, ki je dosti bolj prijazen in po-
seljen s prebujenimi, jasnimi, suvereni-
mi, pokončnimi, pozornimi, usmiljenimi 
in sočutnimi bogovi! Svet, poln bogov! 
Prebujenje bogov!

Ali pa si nasprotje tega? Dovoljuješ, 
da te bodo še naprej obvladovali s pro-
grami, ki prihajajo na trg samo zato, da 
bi te ovirali pri prebujanju? Bi rad še nap-
rej spal? Na tak način bi živel še naprej v 
tebi znanem in domačem svetu, ampak 
ta svet bo kmalu razpadel in se spreme-
nil. Vse staro in speče ostaja zadaj.

Zemlja bo dobila novo ureditev. Po 
tem načrtu se bo dvignilo tudi predvide-
no kopno. Toda zaradi zavesti z višjo vi-
bracijo bo izkušnja popolnoma drugač-
na, ne bo te zadevala fizično. Vsa okoli-
ca, regija in ceste se bodo navzeli koristi 
vibracijskega polja posameznikov. Vi-
bracijsko polje se namreč dvigne kot ve-
soljska ladja in s tem popolnoma spre-
meni naš pogled. S tem ustvarimo nov 
svet, novo Zemljo, ki si je v tem trenutku 
še ne moremo dobro predstavljati. Ime-
la bo nov barvni spekter, čudovito obli-
ko, še več raznovrstnega, pisano cvetoče-
ga rastlinstva in izjemne ljudi. Svet, poln 
bogov!

Tudi arhitektura in zgradbe bodo 
ustrezale tem kriterijem. Že danes »v za-
kulisju« obstajajo stavbe, ki jih ljudje (še) 
ne zaznavajo. Človek ima možnost, da 
zgrabi to priložnost in se vključi v ta zlati 
svet ali pa odstopi s položaja, pusti svo-
je fizično telo za seboj in očisti svojo dušo 
na drugi ravni, kajti višanje frekvence je 
že v polnem teku.

 R. M. 

Že sama beseda »korona« 
nam pove, da gre, tako kot 
pri svetnikih in njihovem 
svetniškem siju, za naš 

svetleči notranji sij.

Knjiga je na voljo na Misteriji.si in 
051/307 777.



Testiranje krvnih vzorcev živali 
na informirani kozarec Longy je 
veterinarju Marku Nabergoju, 

dr. veterine, pokazalo zelo dobre re-
zultate. Čebulni Allium test pa je mag. 
Petru Firbasu razkril, da je kozarec pri 
testnih čebulicah za en kakovostni ra-
zred zmanjšal splošno strupenost in 
raven genotoksičnosti trzinske pitne 
vodovodne vode.

To so izsledki dveh testov, s kateri-
ma sta raziskovalca z različnih področij 
testirala informirani kozarec Longy.

TESTIRANJE ŽIVALSKIH 
KRVNIH VZORCEV

»Testi na vse organe in lokomotorni 
aparat (ki omogoča premikanje, gibanje, 
hojo) pri živalih so ›zelo dobri‹,« pov-
zema testiranje kozarca Longy na krv-
nih vzorcih živali veterinar Marko Na-
bergoj, dr. veterine, iz Veterinarskega 
inženiringa v Moravskih Toplicah. Na-
redil je obsežne teste z bioresonančnim 
aparatom Bicom. S strani Veterinarske 
zbornice Slovenije je priznan specialist 
homeopatije. Leto uspešno dopolnjuje 
tudi z Bicom biomagnetno resonanco, s 
katero opravlja alergijske teste na pod-
lagi DNK ter terapije različnih bolezni.

Marko Nabergoj je testiral vzorce 
krvi različnih vrst živali, ki so se nabrali 
v njegovi praksi. Od psov, mačk do konj. 
Vzorec je bil dovolj širok, da je testiranje 
tudi statistično sprejemljivo. Kri je testi-
ral na kozarec po meridianih, kako de-
luje na posamezne telesne organe.

»Nisem meril točnih odstotkov delo-
vanja, ampak sem ugotavljal, ali koza-
rec deluje »srednje dobro«, »zelo dob-

ro« ali »ne deluje«. Ugotovil sem, da de-
luje »zelo dobro«.

Kozarec sem testiral na jetra, žolčnik, 
trebušno slinavko, vranico, pljuča, loko-
motorni aparat, srčno mišico,« je pojas-
nil.

Testiral je tako, da je dal v biore-
sonančni aparat epruveto oziroma 

Testiranje informiranega kozarca, ki spodbuja dolgoživost

Dolgoživi s kozarcem Longy
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Kozarec Longy deluje »zelo 
dobro« na jetra, žolčnik, 

trebušno slinavko, vranico, 
pljuča, lokomotorni aparat 
in srčno mišico pri živalih.

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Marko Nabergoj, dr. veterine, testira kozarec Longy.
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Dolgoživi s kozarcem longy

epruvete s krvjo živali. Med krvjo živa-
li in aparatom se ustvari določena fre-
kvenca, polje. Nato je vzel testne am-
pule frekvenc organov ter kozarec Lon-
gy in testiral z nihalom, kako ta deluje 
na meridiane oziroma organe.

TESTIRANJE KOZARCA 
S ČEBULNIM TESTOM

Informirani kozarec Longy je zmanj-
šal splošno strupenost in raven geno-

toksičnosti trzinske pitne vodovod-
ne vode. To je s čebulnim Allium tes-
tom ugotovil biolog mag. Peter Firbas 
iz zasebnega Laboratorija za rastlinsko 
citogenetiko v Domžalah. Genotoksič-
nost se je zmanjšala s 7,2 odstotne toč-
ke na 4 odstotne točke. To pomeni, da 
je bilo pri testnih čebulicah manj poško-
dovanih kromosomov. Pitna voda iz 
kozarca Longy je tako postala boljša za 
cel kakovostni razred. Ocena tveganja 
zdrav stvene varnosti vode se je namreč 
zmanjšala s srednje nizke vrednosti na 
nizko do ničelno vrednost.

Mag. Peter Firbas je za preizkus upo-
rabil deset čebulic Allium Cepa L. Pet jih 
je svoje koreninice pognalo v epruve-
to, v katero je nalil trzinsko vodovod-
no vodo. Ostalih pet čebulic pa je kore-
ninice pognalo v epruvete s trzinsko pi-
tno vodo, ki je bila prej nalita v kozarec 
Longy.

»Raven genotoksičnosti je mogoče 
ugotoviti edino z biološkim Allium te-
stom, saj zajame celokupnost vsega, kar 
voda energijsko, kemično in snovno pri-
nese s seboj na svoji poti od izvira do ko-

zarca vode, ki ga natočimo iz vodovod-
ne pipe,« pravi mag. Peter Firbas, ki je 
tudi avtor knjižice Kako zdrava je voda – 
priročnik za biološki monitoring vode (Mis-
teriji.si; eknjiga 8,90 €).

V Misterijih smo že pisali, da so za-
radi univerzalnosti genskega koda živih 
organizmov rezultati metode Allium 
prenosljivi tudi na človeka.

»Človek seveda ni čebula, toda na ce-
lični ravni in še posebej na ravni celič-
nega jedra pa med čebulo in človekom 
ni razlike, saj je biokemijska sestava kro-
mosomov čebule in človeka enaka. Ce-
lice vedno mutirajo, toda učinkovit 
imunski sistem jih lahko uniči. Slabše ko 
deluje naš imunski sistem, večja je ver-
jetnost nastanka rakavih tvorb. Zato je 
pomembno, da pijemo karseda kakovo-
stno vodo,« poudarja mag. Peter Firbas.

V vodi je vse več odpadnih škodlji-
vih snovi, predvsem vse več ostankov 
zdravil, ki jih je težko izslediti. Kozarec 
Longy torej dokazano zmanjšuje vpliv 
teh škodljivih snovi na zdravje. Ko po-
pijemo vodo iz njega, zato začutimo, da 
imamo več energije. Eva Majnik 

Tveganje zdravstvene 
varnosti trzinske pitne vode 

se je s kozarcem Longy 
zmanjšalo s srednje nizke 

vrednosti na nizko do 
ničelno vrednost.

Mag. Peter Firbas med testiranjem kozarca Longy
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»Duše prihajajo na Zemljo 
delat in pridobivat izku-
šnje, ne pa uživat in gledat 

v zrak. To nam postane jasno pri poto-
vanju z regresijo v duhovni svet, torej v 
življenje med življenji,« pravi regreso-
terapevt Robert Zupančič iz Ljubljane. 
Regresije v prejšnja življenja ter v živ-
ljenja med življenji opravlja po metodi 
dr. Michaela Newtona, katerega dobro 
poznajo tudi bralci Misterijev in njego-
vih knjig, ki jih je v slovenščini izdala 
ARA založba. Z Robertom Zupančičem 
se je pogovarjal naš sodelavec Iztok 
Kocjančič.
Na vaši spletni strani je navedeno, da 
opravljate regresije po metodi dr. Mi-
chaela Newtona. V čem je ta metoda po-
sebna?

Glavna posebnost je v vsebini. 
Newton je uspel sestaviti 
metodo, ki klienta popelje 
najdlje oziroma najglobje 
v duhovni svet. Zato je bil 
za svoje delo tudi večkrat 
nagrajen. Metoda, ki jo je 
razvil, je edina, po kate-
ri se izvaja regresija v živ-
ljenje med življenji, torej 
v čas med dvema inkar-
nacijama, ki ga duša pre-
živi v duhovnem svetu. 
To počnemo samo tisti, ki 
smo usposobljeni za izva-
janje terapij po tej meto-
di. Razlike pa so pravza-
prav že pri klasični regre-
siji v prejšnja življenja. Pri 
Newtonovi metodi klient 
podoživi smrt in se sreča 
z umrlimi sorodniki ozi-

roma člani svoje duhovne skupine ter s 
svojim duhovnim vodnikom. To so vse 
elementi, po katerih se Newtonova re-
gresija razlikuje od ostalih.
Kako se razlikujejo regresije v pretekla 
življenja in regresije v življenje med 
življenji?

Razlike so v vsebini, a želel bi pouda-
riti, da se obe regresiji pri Newtonovi me-
todi navezujeta ena na drugo. Tam, kjer 

končamo z regresijo v prejšnja življenja, 
vedno nadaljujemo z regresijo v življenje 
med življenjema. Pri prvi se ukvarjamo s 
prejšnjimi življenji oziroma prejšnjimi in-
karnacijami, medtem ko pri drugi obrav-
navamo čas prebivanja duše v duhov-
nem nematerialnem svetu.

Za dušo so najpomembnejše izkušnje, 
ki jih pridobiva v telesnih inkarnacijah. 
Zato se duša tudi uteleša. Za klienta pa 
je prav gotovo pomembneje tisto vme-
sno življenje, ki je zanj pravzaprav nje-
gov dom. Odkritje, da obstaja v duhov-
nem svetu nekaj večjega in pomembnej-
šega od vsega, s čimer smo vsakodnevno 
obkroženi, lahko bistveno izboljša kva-
liteto našega življenja. V smislu duhov-
ne rasti lahko zaživimo bolj odgovorno. 
Zavemo se svoje večnosti in osvobodimo 
vezanosti na materializem.

V duhovnem svetu, ka-
mor pride duša neposred-
no po smrti, skupaj s svo-
jim duhovnim vodnikom 
pretehta pravkar konča-
no življenje. Še podrobne-
je to stori s svetom stare-
šin, s katerim se srečuje po 
vsaki zaključeni inkarna-
ciji. To so ljubeča duhovna 
bitja, ki v duhovnem sve-
tu nadzirajo naš napredek 
ter nam pomagajo pri načr-
tovanju nadaljnjih inkarna-
cij. Trenutki pred starešina-
mi so nekakšen ekvivalent 
cerkvenemu nauku o so-
jenju za dejanja, ki smo jih 
zagrešili med življenjem, s 
to razliko, da nas svet sta-
rešin ne nagrajuje ali kaz-

Regresoterapija, ki klienta popelje najdlje oziroma najglobje v duhovni svet

Uvid v življenje med življenji
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Odkritje, da obstaja v 
duhovnem svetu nekaj 

pomembnejšega od našega 
vsakdana, lahko bistveno 
izboljša kvaliteto našega 

življenja.

REGRESOTERAPIJA

Regresoterapevt Robert Zupančič
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nuje glede na naša dejanja. V resnici gre 
za nekakšno oceno preteklega življenja. 
Nato duša nekaj časa – ta čas je lahko 
različno dolg – preživi v duhovnem sve-
tu. Duhovni svet torej za dušo ni le neka 
vmesna postaja med življenji, pač pa tam 
duša lahko preživi morda celo nekaj ze-
meljskih stoletij.

Kot kažejo izkušnje iz regresij, se v 
zadnjem času duše bolj pogosto odloča-
jo za ponovna utelešenja. Prenaseljenost 
Zemlje bi lahko bila posledica take trdi-
tve. Duše prihajajo na Zemljo delat in pri-
dobivat izkušnje, ne pa uživat in gledat v 
zrak. Vse povedano nam postane jasno 
pri potovanju z regresijo v duhovni svet, 
torej v življenje med življenji.
Kakšna so bila pretekla življenja va-
ših klientov? Nam lahko zaupate kakšno 
zanimivo izkušnjo?

Zanimivih izkušenj sem imel res veli-
ko. Moramo pa si biti na jasnem, da je pri 
teh seansah duhovni vodnik klienta tis-
ti, ki odloča o tem, katero preteklo življe-
nje mu bo pokazano. Torej to ni kar »eno« 
preteklo življenje, ampak natančno tisto, 
ki je najbolj povezano s sedanjim življe-

njem klienta, ali pa tisto, ki najbolj odgo-
varja na vprašanja, zaradi katerih je klient 
prišel na regresijo. To so avtentična pre-
tekla življenja, ki jih je klient resnično ne-
koč živel.

Poudarjam, da se ne dogaja, kar neka-
teri očitajo, da so skoraj vsi klienti v pre-
teklosti bili faraoni, kralji in podobno. V 
devetdesetih odstotkih primerov klienti 
ugotovijo, da so živeli življenja povpreč-
nih ljudi, prej revnih kot bogatih, ki so 
bila običajna in ne posebna. Ljudi iz viso-
ke družbe sem tudi imel bolj malo, mor-
da bi jih lahko naštel na prste dveh rok. 
Vsi drugi so bili povsem povprečni ljud-
je. Odločno zavračam namigovanja, da si 
ljudje na seansah svoja doživetja izmišlja-
jo. Na seansah, ki so opravljene po Newto-
novi metodi, to prav gotovo ne drži, ker v 
hipnotičnem stanju človek ni sposoben iz-
mišljotin.
Nam lahko zaupate kak zanimiv primer 
preteklega življenja?

Imel sem primer moškega in ženske, 
ki sta par. Seansi sem izvedel eno za dru-
go, pri čemer nista utegnila izmenjati iz-
kušenj. Zanimivo je bilo, da sta oba opi-
sovala enako preteklo življenje, v katerem 
sta ravno tako bila par, le da je ona takrat 
mlada umrla. Opisovala sta enake okoliš-
čine, kraje in čas njunega preteklega biva-
nja. Nekdo bi rekel, da sta se vse pred tem 
dogovorila. Ampak kolikšna je možnost, 
da bi nekdo plačal seanso zato, da bi si ne-
kaj izmišljal?
Koliko najdlje v zgodovino ste se vrni-
li v seansi?

Vsekakor v časovnem okviru naše-
ga štetja, torej v obdobje po Kristuso-

vem rojstvu. Večina klientov pa se vra-
ča v življenja, ki so jih živeli nekje od leta 
1500 naprej. Še največ primerov je zgoš-
čenih v obdobje osemnajstega in devet-
najstega stoletja. Razlog za to gre ponov-
no pripisati duhovnemu vodniku, ki nas 
vselej pelje tja, kjer je največ vzrokov za 
naše današnje težave. Najbrž smo zade-
ve iz daljne preteklosti že zdavnaj razčis-
tili in se naše sedanje življenje povezuje 
z življenjem, ki ga nismo živeli tako dol-
go nazaj.
Nekateri ljudje trdijo, da je brskanje po 
naši podzavesti v iskanju spominov iz 
preteklih življenj lahko nevarno. Je re-
gresija lahko nevarna?

Regresija v nobenem primeru ne more 
biti nevarna. In enako velja za indukci-
jo v hipnotični trans. Gre za popolnoma 
normalno stanje zavesti, ki je le umetno 
izzvano. Verjamem, da je regresija del na-
črta in podpore iz duhovnega sveta, saj 
pri seansah vselej sodeluje klientov du-
hovni vodnik. Pravzaprav je ravno du-
hovni vodnik tisti, ki klienta na regresijo 
sploh pripelje oziroma ga prepriča, da se 
odloči zanjo. K meni ljudje ne prihajajo iz 
radovednosti, pač pa razreševat neke svo-
je težave. Radovedneže v prvi vrsti bloki-
ra že cena, v drugi vrsti pa njihov duhov-
ni vodnik, ki bi v tem primeru preprečil 
uspešnost seanse.
Komu bi regresijo priporočili?

Svetoval bi jo vsem tistim, ki jih za-
nima duhovni razvoj in bi radi na lastni 
koži razumeli svojo širino bivanja. Pripo-
ročil bi jo tudi vsem tistim, ki imajo strah 
pred smrtjo, saj se bodo s podoživetjem 
lastnega konca tega strahu znebili. Pri-
merna je tudi za vse tiste, ki iščejo smi-
sel svojega življenja ter za tiste, ki v živ-
ljenju trpijo zaradi kakršnih koli nerazre-
šenih zadev. Učinkovita je pri razreševa-
nju fobij in drugih blokad, katerih vzrok 
mnogokrat najdemo v preteklih biva-
njih. Nek moj klient je imel težave s smr-
čanjem. Med seanso sva ugotovila, da je 
v enem izmed preteklih življenj bil usmr-

V duhovnem svetu, kamor 
pride duša po smrti, 

skupaj s svojim duhovnim 
vodnikom pretehta pravkar 

končano življenje.

ROBERT ZUPANČIČ
Robert Zupančič izvaja hipnotič-

ne regresije v prejšnja življenja ter v 
življenja med življenji po metodi naj-
večjega strokovnjaka s tega področ-
ja dr. Michaela Newtona, avtorja sve-
tovnih uspešnic Potovanje duš in Uso-
da duš. Za terapevta po metodi dr. 
Newtona se je izšolal v ZDA osebno 
pri dr. Lindi Back man, soustanovite-
ljici in predsednici društva The Soci-
ety For Spiritual Regression in dolgo-
letni tesni sodelavki dr. Newtona, tri 
leta pa je obiskoval regresoterapev-
tska izobraževanja pri Paulu Auran-
du, direktorju izobraževanja na Inšti-
tutu Michaela Newtona.

Več informacij: Robertzupancic.si 
in Regresija.net.
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čen z obešanjem. Ko je to ozavestil in to 
blokado sprostil, se mu je še isto noč te-
žava zmanjšala vsaj za polovico. To je do-
ber primer, kako lahko regresija pomaga 
kot terapija.
Komu bi regresijo odsvetovali ali jo celo 
odklonili?

Vsekakor ljudem, ki imajo kakršne 
koli psihične težave. Regresijo bi odsve-
toval vsem, ki jemljejo razne psihotike 
in pogojno antidepresive. Regresija je 
globoka duhovna izkušnja, ki zahteva 
čisto glavo in sproščenost. Antidepre-
sivi spreminjajo možgansko kemijo in 
zato ti ljudje težje navežejo stik z višjim 
jazom, vendar pa tudi to ne pomeni, da 
seansa ne more uspeti.
Kako svetujete klientu, da se pripravi na 
regresijo?

Seansa je v večini primerov uspešna, 
a vsekakor bolje uspe pri ljudeh, ki ima-
jo predhodne izkušnje s hipnozo ali medi-
tacijo. Zelo uspešna je vselej pri ljudeh, ki 
se ukvarjajo z jogo in s theta healingom. 
Niso pa to nujni pogoji za uspešnost se-
anse. Sam poskrbim za pripravo klienta s 
konkretnimi navodili in pa z avtogenim 
treningom, ki ga klientu pošljem ob pri-
javi na regresijo v obliki zvočnega posnet-
ka. Tako lahko klient pred seanso doma 
opravi nekaj vaj.
Kateri so glavni vzroki, ki botrujejo neu-
spešnosti seanse?

Največkrat so to nesproščenost, ne-
zmožnost vizualizacije, nezmožnost ohra-
njanja osredotočenosti, prevelika pričako-
vanja in nemir, pa tudi nesprocesirana uje-
ta čustvena energija in nerazrešeni čustve-
ni konflikti, vezani na sedanje življenje.

Je smiselno, da oseba, ki je že bila na re-
gresiji, le-to opravi še enkrat ali celo še 
večkrat?

Prav gotovo. Regresija je vrsta terapije 
in klient vsakič, ko pride na regresijo, pri-
de z nekim drugim problemom. In regre-

sija ta problem vsakič osvetli z drugega 
zornega kota. V ZDA vedno bolj nadome-
ščajo klasično psihoterapijo z regresote-
rapijo. Tam se večina klientov vrača pov-
prečno na šest mesecev. Vsekakor je regre-
sija vsakič koristna. Iztok Kocjančič 

Duhovni svet za dušo ni 
le vmesna postaja med 

življenji, pač pa tam duša 
lahko preživi morda celo 
nekaj zemeljskih stoletij.

NAČRT DUŠE
Ima naše trpljenje sploh kak 
smisel? Knjiga nam odkriva 
pravi pomen življenja, kate-
rega kot duša sami načrtuje-
mo pred svojim rojstvom – v 
življenju pa načrtovane izzive 
zavestno uporabimo za svo-
jo duhovno rast in zdravljenje. 
 24,90 €  17,43 €

KNJIGE O DUŠAH 30 % CENEJŠE
Knjige ARA založbe, ki govorijo o dušah, so do konca novembra 30 % 

cenejše, če jih naročite na Misteriji.si ali 051/307 777.

MODROST DUŠ
Zgodbe ljudi, ki so jim hipnote-
rapije Življenje med življenji po-
magale razrešiti družinske spo-
re, se spoprijeti z zdravstvenimi 
težavami, izboljšati ljubezen-
ska razmerja, napredovati na 
poklicni poti, premagati depre-
sijo …
 24,90 €  17,43 €

MOSTOVI NESKONČNOSTI
Kako je, ko umremo? O tem 
piše Beograjčanka, ki je astral-
no potovala. To ni priročnik za 
odhod na drugi svet, je vede-
nje o dogajanju med prehodom. 
Je iskrena izpoved o dogodkih 
pred Vesoljskimi mostovi v de-
vetih mesecih njenega drugega 
rojstva. 24,90 €  17,43 €

SPOMINI NA 
ONOSTRANSTVO

Kako so hipnotizirani ljudje, ki 
so bili deleženi vpogleda v pre-
tekla utelešenja in v posmrtno 
življenje, dojeli vzroke različnih 
duševnih težav in oplemeniti-
li svoja življenja. Knjiga vsebu-
je mnoge intervjuje o posmrtnih 
življenjih hipnotozirancev.
 29,90 €  20,93 €

LJUBEZEN DUŠE
Knjiga proučuje načrtova-
nje izzivov, povezanih s par-
tnerskimi odnosi oziroma 
ljubezenskimi razmerji. Raz-
kriva mogočno modrost in lju-
bezen iz onstranstva ter po-
jasnjuje, zakaj pred rojstvom 
načrtujemo takšne izkušnje.
 24,90 €  17,43 €

DAR DUŠE
Brali boste zgodbe o ljudeh, 
ki so – tako kot vi – načrto-
vali svo ja življenja, preden so 
se rodili. Duše načrtujejo tudi 
težke življenjske izkušnje, da 
nas pri pravijo do zdravljenja, 
in nas med njim tudi vodijo.
 29,90 € 20,93 €

- 30%- 30% - 30% - 30%

POTOVANJE DUŠ
V knjigi najdemo odgovore na 
večna vprašanja, kaj se dogaja 
z dušo, ko človek umre, bodi-
si naravne bodisi nasilne smrti. 
Kdaj in kako se duša odloči, da 
pride v človekovo telo? Kaj se 
dogaja z dušo med dvema živ-
ljenjema? 29,90 €  20,93 €

USODA DUŠ
Ameriški mojster hipnotera-
pije Michael D. Newton je na 
podlagi številnih seans prišel 
do novih odkritij o usodi duš in 
to popisal v več kot 500 strani 
debeli knjigi, ki v obliki intervju-
jev odstira pogled v skrivnost 
zasmrtja. Knjiga je ameriška 
uspešnica.  29,90 €  20,93 €

Knjige Roberta Schwartza:

Knjige Michaela Newtona:

Milica Petrović:

- 30% - 30% - 30%
- 30%



za prodajo v obliki hlodov. Ta drevesa 
pa so ključna za gozdove, kajti to so »ma-
tična (materinska) ali središčna drevesa« 
(angleško »mother or hub trees«); največ-
ja in najstarejša drevesa, ki »štrlijo« ven 
iz množice dreves. Njihova naloga je, da 
»usmerjajo« mlada drevesa. Delujejo ne-
kako kot starešine v človeškem rodu.

Izraz »matično drevo« pa ne gre za-
menjati z izrazom »semenjak«, ki je uve-
ljavljen v slovenski praksi. Odbere se ga 
glede na dobre genske lastnosti in z njim 
pomladi gozd. Po nekaj letih pa naj bi se 
ga posekalo v izogib škodovanju pod-
mladku; to je v pogovoru navedel upo-
kojeni vodja ene od enot Slovenskih dr-

žavnih gozdov.

Je obstoj matičnih ali središčnih 
dreves znanstveno raziskan?

Obstoj matičnih dreves, obstoj 
obsežnega podzemnega omrežja, ki 
deluje podobno kot svetovni splet, 
in dejstvo, da so drevesa del velike, 
povezane skupnosti, ki sodeluje tako 
z lastno vrsto kot z drugimi, vključ-
no z ustvarjanjem sorodstvenih od-
nosov s svojimi genetskimi sorodni-
ki in s tvorjenjem odnosov z drugi-
mi vrstami, podobno kot partnerstva 
ali prijateljstva med ljudmi, so znan-
stveno pokazale raziskave dr. Su-
zanne Simard in drugih raziskoval-
cev. Simardova je vodilna gozdna 
ekologinja in profesorica na Univer-
zi Britanske Kolumbije v Vancou-
vru v Kanadi. Povezave do njihovih 
znanstvenih člankov so na voljo na 
Mothertreeproject.org.

Drevesa med seboj komunicirajo 
kot en organizem, in sicer prek kore-

starih tristo ali štiristo let. Razen zelo 
redkih izjem, kot sta Sgermova smreka 
na Koroškem in Kraljica Roga na Koče-
vskem. Po večini so najstarejša drevesa 
stara tam okoli sedemdeset do sto let. Kot 
primer lahko navedem Trnovski gozd 
okoli Malega Golaka, kjer je spomladi žal 
bila sečnja takih dreves, saj so »idealna« 

Škodljiv vpliv tehnologije 5G na drevesa in rastline (2)

Stara drevesa usmerjajo mlada
Prejšnjič smo objavili prvi del po-

govora z dr. Sandro Bonča* o ško-
dljivem vplivu 5G na slovenske 

gozdove in rastline. V drugem delu se je 
osredotočila na pomen dreves za obstoj 
ljudi, živali, planeta. Rešitev za varstvo 
okolja vidi v ljudeh oziroma v zvišanju 
zavesti ljudi. Na Univerzi v Ljubljani je 
doktorirala iz interdisciplinarnega dok-
torskega študijskega programa varstva 
okolja.
Doktorirali ste iz varstva okolja; ali 
smo lahko vsi zelo zaskrbljeni glede 
vpliva 5G na gozdove?

Vsekakor bi bilo bolje, da se to, kar vi-
dimo na drevesih, ne bi dogajalo. Seveda 
je tu nujno upoštevati tudi avtohto-
nost dreves; bor so denimo prines-
li na Kras z Dunaja konec devet-
najstega stoletja. Gozdovi so pos-
tali že zelo ranljivi. Menim pa, da 
v veliki meri predvsem zaradi tr-
žnih sil, komercializma oziroma bo-
lje rečeno zaradi pohlepa, sebičnos-
ti. Temu sama pravim najhujša pan-
demija vseh časov. Politična in me-
dijska neiskrenost, torej hinavščina, 
manipulacije in laži imajo pri tem 
velik negativen vpliv.
Lahko navedete kakšen primer?

Kljub zakonsko nedovoljenim 
golosekom v Sloveniji, ki se sicer 
lahko izvajajo le v izjemnih prime-
rih, je ponekod v gozdovih že mo-
goče opaziti »opustošenje«. Posledi-
ce so plazovi, erozije, nadaljnja po-
lomija in manjša odpornost dreves 
na škodljivce.

V naših gozdovih ni ogromnih, 
res starih, visokih, debelih dreves, 

Največja in najstarejša 
drevesa so ključna za 

gozdove, ker »usmerjajo« 
mlada drevesa, nekako kot 
starešine v človeškem rodu.
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 stara drevesa usmerjajo mlada

ninskega sistema, s pomočjo gliv. Tako si 
tudi prilagajajo »imunski sistem« za dol-
goročni obstoj. Pri tem matično drevo po-
maga preživeti in živeti mlajšim dreve-
som; zanje je denimo vir ogljika, vode in 
hranil, kar je še bolj pomembno v sušnih 
in drugih stresnih obdobjih. Matično dre-
vo je lahko v enem gozdu povezano z več 
sto drugimi drevesi. Povezani gozdovi 
pa lažje prenesejo stres in si hitreje opo-
morejo ob podnebnih spremembah.
Kaj pravi slovenska gozdarska stroka?

Razprav o tem in udejanjanje tega v 
slovenski gozdarski politiki in zakono-
daji še nisem zasledila. Je pa področje, 
ki vsekakor kliče po pozornosti in na-
daljnjem proučevanju za praktično upo-
rabo. Glede na omenjena dejstva je vse-
kakor potrebno, da kot družba začnemo 
obravnavati drevesa kot skupnosti in ne 
kot posameznike. Ter da gremo v sme-
ri obnove gozdov in biotske raznolikosti, 
kar doprinese tudi k ohranitvi raznoliko-
sti ptic, drugih živali, rastlin, gliv in dru-
gih organizmov.
Kaj za gozd pomeni pomanjkanje matič-
nih dreves?

Če ni dovolj matičnih dreves, posta-
jajo gozdovi vedno bolj in bolj ranljivi in 
neodporni na sušo, ujme, požare, žled, vi-
harje, škodljivce, kot so lubadar, uši, ple-
sni. To pa ima lahko velikanske posledi-
ce za človeški rod. Prek dreves in drugih 
rastlin smo med seboj povezani tudi ljud-
je, kajti rastline ustvarjajo zrak, ki ga di-
hamo.

Naravno dejstvo je, da je dihanje 
osnovna funkcija v našem telesu, od ka-
tere so odvisne prav vse ostale funkci-

je. Vse, kar omejuje dihanje, na primer 
obrazna maska, omejuje življenje in ga v 
skrajnosti celo konča. Če ne dobimo do-
volj zraka, je naše življenje ogroženo. Od-
visni smo od zraka in kar ljudje izdihu-
jemo, rastline vdihujejo, tako da je člo-
veštvo (še vedno) neposredno odvisno 
od rastlin.

Razmislimo tudi o dejstvu, da v Slove-
niji bukve, ki so naša najpogostejša dre-
vesna vrsta, zadnja leta napredujoče hi-
rajo. So temu res vzrok podnebne spre-
membe in invazivne tujerodne vrste, kot 
trdijo nekateri strokovnjaki? Potrebuje-
mo res konkretne analize.
Bi lahko rekli, da je drevesni koreninski 
sistem kot nekakšen živčni sistem v člo-
veškem telesu?

Da, drevesni koreninski sistem lahko 
celo primerjamo z živčnim sistemom v 
našem telesu. Drevesno krošnjo pa z naši-
mi možgani. Kot sem omenila, je dokaza-
no, da brezžično omrežje povzroča, da ra-
stline vsrkajo manj vode. To pomeni, da 
slabi koreninski sistem ali pa mikorizo, to 

je podzemno mrežo glivičnih povezav, ki 
rastline povezujejo med seboj. To je sicer 
vitalni »organ«, od katerega so odvisne 
vse ostale funkcije v drevesu, podobno 
kot dihanje pri človeku, in posledično to 
slabi tudi celoten nadzemni del rastline.

Vprašamo se lahko, ali ima lahko 
brezžično omrežje tudi enak ali podoben 
vpliv na živčni sistem in možgane v na-
šem telesu? Da celice v našem telesu ne 
morejo dobiti dovolj vode in začnejo od-
mirati, posledično pa tudi naši organi? 
Vsekakor so to področja, ki nujno kliče-
jo po temeljitih, poštenih, iskrenih in ne-
navezanih raziskavah ter prav takih re-
zultatih. Dokler zadeve niso dokazano 
ovržene, še vedno obstaja možnost, da je 
možno.
Kaj vidite kot rešitev?

Vedno obstaja rešitev. Seveda, če želi-
mo do nje priti in povsem iskreno delova-
ti. Velik doprinos za vsakega posamezni-
ka in družbo je lahko že, da razmišljamo 
v smeri: Ali je to, kar se dogaja v naravi, 
odsev notranjosti večine nas, ljudi? Smo 

Če ni dovolj matičnih dreves, 
postajajo gozdovi vedno bolj 
in bolj ranljivi ter neodporni 
na sušo, ujme, požare, žled, 

viharje in škodljivce.

Drevesa komunicirajo kot en organizem prek koreninskega sistema, s pomočjo gliv.

F
o

to
 T

. S
ve

te



36 - NOVEMBER 2022 -

stara drevesa usmerjajo mlada

ljudje pristni ali lažni oziroma 
manipulativni? Ali medseboj-
no sodelujemo ali tekmujemo, 
se sovražimo? Ali si pravič-
no delimo dobrine ali pa smo 
pohlepni, sebični in kopičimo 
materialne dobrine nad mero 
zadostnega?

Vsi smo v soodvisnosti. Ko 
je energija enkrat ustvarjena, 
se mora sprostiti. In če se ne 
sprosti, denimo v obliki uniče-
vanja s strani ljudi, se odraža 
v obliki naravnih katastrof. Tu 
je vzrok, zakaj sploh ni dob-
ro ustvarjati uničevalnih iz-
delkov, na primer orožja, kajti 
energija se ustvari že s samim 
namenom. Lahko rečemo, da 
so že naše misli, besede in de-
janja »svetlobna tehnologija« 
ali pa temačna, zlonamerna.
Kot varuhinja okolja ste 
bržkone še bolj dovzetni za 
škodljive posege človeka v 
naravo?

Da, zelo sem dovzetna za 
naravo in človeka, kajti človek 
je le en del narave. Slednja pa 
je trenutno naše edino bival-
no okolje, od katerega je pov-
sem odvisno življenje večine, 
če ne prav vseh živih bitij na 
planetu Zemlja. Če vznemi-
rimo (svoje) okolje, vznemi-
rimo sebe. Kot družba se že 
kar nekaj desetletij pospeše-
no ukvarjamo s tem, kako bi 
zaščitili naravo oziroma oko-
lje, v katerem živimo. Pri tem 
se je uveljavil izraz »trajnostni 
in sonaravni razvoj«. Njego-
va vodilna sila pa je še ved-
no tržna blaginja. In ne blagi-
nja ljudi ter zdravo življenjsko 
okolje, ki izhaja že iz 72. čle-
na Ustave Republike Slove-
nije. Osredotočeni smo tako 
predvsem na odpravo pos-
ledic onesnaževanja, na pri-
mer zmanjšanje promet
nih izpustov, zaračunavanje 
okoljske takse, odstranitev 
mikroplastike in težkih kovin 
iz vode in zemlje, oživitev ne-
plodne prsti, izum zdravil in 
pripravkov za nove in nove 
bolezni ljudi, živali in rastlin. 
Rešitve pa so vedno v odpravi 
izvornih vzrokov, kajti gre za 
naravni zakon vzroka in po-
sledice, ki velja vedno in pov-
sod. Zdravo življenjsko okolje 
ne more predstavljati samo en 
zakon, denimo o varstvu oko-
lja, ampak je lahko le logična 
posledica prav vseh veljavnih 
zakonov neke družbene ure-
ditve oziroma države.

Kaj predlagate?
Rešitve za varstvo oko-

lja so preproste in so v ljudeh 
oziroma v človekovem ra-
zvoju, torej v zvišanju zaves-

ti ljudi. Zavedanje je namreč 
»svetloba«. V času »projekta 
covid19« smo bili priča zelo 
hitrim družbenim spremem-
bam, kar je bila posledica ve-
likanske učinkovitosti medi-
jev, recimo z vzbujanjem stra-
hu. Sedaj pa si predstavljajmo 
obratno situacijo – da medi-
ji poročajo o stvareh, ki dop-
rinesejo k zavesti ljudi v po-
zitivnem smislu. To je tudi iz-
vorni namen medijev. Rezul-
tati bodo presenetljivo odlični. 
Prej ali slej se to zgodi. Je le še 
vprašanje časa.
Ste predsednica Sveta zavoda 
za razvoj in raziskave ZEFO 
(Zavezništvo EMPOWER-
MENT41 Alliance – mednaro-
dno središče za človekov ra-
zvoj in varstvo okolja). Kaj je 
namen vašega delovanja?

Poslanstvo zavoda Zavez-
ništvo EMPOWERMENT41, 
na kratko ZEFO (Zavez-
ništvo, Empowerment, For, 
One) je opolnomočanje (an-
gleško empowerment) in oza-
veščanje posameznega člove-
ka (ang. 41 = for one; sl. »za 
enega«) v smeri reševanja člo-
vekovih družbenih, okoljskih, 
gospodarskih in drugih izzi-
vov ter delovanje predvsem 
znotraj razvoja in raziskav na 
področju varstva okolja. Izva-
jamo različne družbeno kori-
stne dejavnosti na interdisci-
plinarnih področjih. Glavno 
vodilo pa je, da se zavzemamo 
za udejanjanje pravic, ki člove-
ku pripadajo že od rojstva ozi-
roma spočetja. Podobno kot 
je to že opredeljeno v 1. in 25. 
členu Splošne deklaracije člove-
kovih pravic in vključuje sode-
lovanje pri:

1. vzpostavitvi takšnega ži-
vljenjskega okolja, v katerem 
lahko ljudje, naravno obdar-
jeni z razumom in vestjo, rav-
namo drug z drugim v duhu 
bratstva in sestrstva;

2. uveljavitvi človekovega 
dostojanstva;

3. udejanjanju takšne ži-
vljenjske ravni, ki vsakemu 
človeku in njegovi družini 
omogoča zdravje in blaginjo.

Bi še kaj dodali?
V vsakem človeku je zave-

danje svetloba. In svetloba je 
življenje. Um je v srcu, v gla-
vi so možgani. Za pozitivno 
spremembo je potrebna le že-
lja po prenehanju lagati sebi in 
drugim ter nenehno delovanje 
v tej smeri. Moč smo ljudje! 
Naslednji korak, ki ga imamo 
ljudje na Slovenski Zemlji za 
napraviti, je ta, da uveljavimo 
človekovo dostojanstvo in to 
prav na vseh področjih naše-
ga delovanja, bivanja in obsta-
janja. Naj se odraža vladavina 
ljudstva v interesu ljudstva, 
kot je sicer že dolgo zapisa-
no v Ustavi, a le z drugimi be-
sedami. Pošiljam veliko hva-
ležnost, mir in blagoslov ra-
dosti vsem snovalcem in bral-
cem Misterijev ter prav vsem 
Soljudem – vedno in povsod! 
Aleluja!

 Tatjana Svete 
*zefosredisce@gmail.com

Rešitve za varstvo 
okolja so v ljudeh 
oziroma v razvoju 

človeka, torej v 
zvišanju zavesti ljudi.

Ali rastline komunicirajo, ob-
delujejo informacije, pomni-
jo? Odgovori so v knjigi »Kaj 
vedo rastline« (Misteriji.si; 
19,90 €).



Za zdravo počutje je zelo po-
membna vibracijska energija 
blagodejnih naravnih frekvenc. 

Teh pa je v sodobnih zgradbah, ki 
so zgrajene iz železobetona, le malo. 
Prostori v njih so do neke mere Fa-
radayeve kletke. Kot kletka deluje 
tudi avtomobil. In v Faradayevi klet-
ki blagodejnih naravnih frekvenc ni.

Med frekvencami na nas najbolj 
blagodejno deluje osemherčna Schu-
mannova frekvenca. To je alfa frekven-
ca. Blagodejno deluje noč in dan, po-
ganja vse, kar se v nas dogaja. V te-
lesu spodbuja biokemijske reakcije s 
soustvarjanjem biofotonske mreže sve-
tlobnih vlaken. Alfa frekvenca je osno-
va samozdravilnega alfa stanja dušev-
nosti. Usklajuje delovanje obeh mož-
ganskih polovic za krmiljenje vitalnih 
procesov in odzivnosti telesa. Občasno 
pa potrebujemo tudi bioenergijsko štiri-
indvajsetherčno beta frekvenco – pred-
vsem za dnevno spodbudo, ko osla-
bi počutje, imamo oslabele kosti ali nas 
kaj boli.

V frekvenčno zmedenem okolju 
nam obeh teh frekvenc pogosto pri-
manjkuje. Seveda pa si jih lahko ustva-
rimo. Z napravo Bionizator, ki oddaja 
alfa in beta frekvence, in z Bionisom, ki 
ustvarja alfa frekvence in ga lahko nosi-
mo kar s seboj. Bioenergijska pripomoč-
ka izdelujejo v Alkiviti v Sloveniji.

BUDNOST
Bionizator poživlja telo z beta fre-

kvencami. Uporabljamo ga potem, ko 
je telo že usklajeno s Schumannovo fre-
kvenco. Beta valove uporabljamo pod-
nevi kake pol ure, kadar potrebujemo 

energijsko poživitev, ko nas kaj boli, ko 
bi radi okrepili kosti ali kadar potrebu-
jemo povečano mentalno budnost pri 
intelektualnem delu. Ta frekvenca telo 
spravlja v pogon, prebuja in vrača za-
vest. Ob beta valovih lažje preživimo 
turoben dan in smo notranje bolj budni 
in sveži; lažje opravljamo svoje delo.

Bionizator najbolje vpliva na nas, ko 

Schumannova frekvenca poganja vse, kar se v nas dogaja

Blagodejni objem frekvenc
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Med frekvencami na nas 
najbolj blagodejno deluje 

osemherčna Schumannova 
frekvenca, ki je osnova 

samozdravilnega alfa stanja 
duševnosti.

FREKVENČNE TERAPIJE

Blagodejne alfa in beta frekvence, ki nam jih pogosto primanjkuje, ustvarja Bionizator. 
Alfa frekvence ustvarja tudi Bionis, ki ga lahko nosimo s seboj. Oba pripomočka sta na 
voljo na Misteriji.si ali 051/307 777.
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blagodejni objem Frekvenc

ga vklopimo in položimo v svojo bližino 
za kakih dvajset minut med počitkom. 
Telo sprejme dodatno energijo in pos-
tane manj dovzetno za občutenje bole-
čin. Ko se sinapse ali reže med živčnimi 
celicami energijsko okrepijo, postanejo 
manj občutljive za živčne dražljaje, ki so 
pod tem pragom. Beta valovanje spod-
buja celjenje in bolj trdno zraščanje ko-
stnih celic pri zlomu. V klasični medici-
ni je energijsko zdravljenje celjenja kosti 
med najbolj raziskanimi elektromagne-
tnimi terapijami.

Po beta terapiji preklopimo Bioniza-
tor na alfa frekvenco, na Schumannovo 
frekvenco osmih hercev. Ta frekvenca 
je potem vklopljena preostali del dne-
va in noči.

NIKOLI ZVEČER
Kadar je telo že dobro energijsko 

preskrbljeno z alfa valovanji, lahko ob-
čutimo prehod na beta valovanje kot 
prijetno mravljinčenje v tkivih, zaradi 
pospešenega obtoka. Pol ure ali dvaj-
set minut beta terapije ob Bionizatorju 
že zadošča, da telo zazna spremembo in 
sproži premik. V dnevnem času lahko 
beta terapijo podaljšamo na več ur. Ni-
koli pa zvečer, ker beta frekvenca not-
ranje prebuja in ni primerna pred spa-
njem oziroma v večernih urah.

Beta frekvenca spodbuja zavest v 
beta stanje, v katerem delamo in raz-
mišljamo, kadar smo budni in aktivni. 
V primeru rahle hiperaktivnosti ali po-
večane odzivnosti, ki ustvarja določe-
no živčno napetost, je dobrodošlo alfa 

valovanje za energijsko uskladitev te-
lesa. V primeru hipoaktivnosti, to je v 
zmanjšani odzivnosti, ko se ne moremo 
»spraviti k sebi«, pa nam občasno not-
ranje pomaga beta valovanje.

Kadar so deževni dnevi ali pa smo 
brez volje za delo, utrujeni in zaspani, 
žalostni, prizadeti ali v psihofizičnem 
zastoju, ko telo občuti bolečino ali pa 
nimamo »vleka« za akcijo, je pravi čas 
za terapijo z beta valovi. Važno je, da si 
odpočijemo, ko to potrebujemo. Drugo 
pa je, kadar se ne moremo izvleči iz za-
stoja, ker smo morda izgubili kondicijo 
zaradi neljubih dogodkov ali izzivov z 
zdravjem.

DVE VLOGI
Beta frekvenca prevladuje v dnev-

nem času, z večjimi ali manjšimi alfa 
vložki, ki so zelo zaželeni. Alfa energi-
ja sprošča počutje in telo, da se lažje ob-
novi. Budno beta stanje zavesti ima več-
ji frekvenčni razpon, nad 14 Hz pa vse 
do 30 Hz in več. Nad 30 Hz smo že v ne-
kakšnem šoku, živčni sistem je stimuli-
ran daleč nad svojo mejo. Bioenergijska 
beta frekvenca 24 Hz je v takšnem pri-
meru prvi prehod na optimalno delova-
nje. Stabilizira budno stanje, v katerem 
smo pretežno aktivni, ko nekaj delamo 
ali operativno razmišljamo.

Beta valovanje ima torej dve vlogi:
• Poživlja v energijskem zastoju, ko 

smo s počutjem v deficitu.
• Stabilizira, kadar smo hiperstimu-

lirani, nervozni, zaskrbljeni ali v večjem 
stresu, da lažje opravimo svoje dnevne 
naloge in se povrnemo nazaj k sebi.

V vsakem primeru v nadaljnji fazi 
notranje uskladitve spet prevzamejo 
vlogo alfa valovi, ki so vrata v naravna 
samozdravilna področja duha in telesa.

TERAPIJA
Beta terapijo izvajamo tako, da smo v 

udobnem počitku leže ali sede blizu Bi-
onizatorja z nastavitvijo na 24 Hz. Ima-

mo ga na nočni omarici, klubski mizici 
ali pa ga položimo tik ob telo, kjer obču-
timo bolečino. Ob težavah s križem in 
notranjimi organi ga lahko položimo na 
trebuh. Čez dvajset minut do pol ure pa 
ga preklopimo nazaj na Schumannovo 
frekvenco 8 Hz in ga položimo nazaj na 
mizico do naslednjega dne.

Vsak dan lahko del dneva nameni-
mo beta terapiji, če čutimo potrebo po 
bioenergijski stimulaciji ali pa občutimo 
simptome zastojev in bolečin. Če ima-
mo vgrajen srčni spodbujevalnik, je Bi-
onizator lahko v prostoru, ne smemo 
pa ga polagati na telo. Isto velja, če ima-
mo presajene organe. Pri povišani tele-
sni temperaturi in akutni motnji srčne-
ga utripa je zaželena Schumannova fre-
kvenca, alfa valovanje 8 Hz.

PRIMERNO ZA OTROKE
Schumannova alfa terapija je pri-

merna tudi za otroke. Odpira zmožnost 
ustvarjalnega razmišljanja in učenja, 
obenem pa pomirja in omogoča boljšo 
zbranost. V družini, na delovnem mes-
tu in pri skupinskih projektih izboljša 
medsebojno sodelovanje in odnose, da 
so bolj harmonični. Z enakim trudom 
naredimo več in dosežemo boljše rezul-
tate. Na večjem deležu alfa valov delu-
jejo možgani najbolj optimalno, notra-
nje pa občutimo več radosti.

 Nerina Darman 
 satjam@gmail.com, 041/789 319

Schumannova alfa terapija 
otrokom odpira zmožnost 
ustvarjalnega razmišljanja 

in učenja, obenem pa 
pomirja in omogoča boljšo 

zbranost.

Občasno potrebujemo 
bioenergijsko 

štiriindvajsetherčno beta 
frekvenco – za dnevno 

spodbudo, ko oslabi počutje, 
imamo oslabele kosti ali nas 

kaj boli.



Ob Američanih in Rusih, ti so 
naredili največ raziskav v pa-
rapsihologiji, je veliko ljudi s 

posebnimi psihičnimi močmi tudi na 
Kitajskem. Že pred njihovim razcve-
tom v ekonomsko in znanstveno ve-
lesilo so izvedli številne raziskave v 
parapsihologiji. Po zlomu Sovjetske 
zveze leta 1989 so Rusi svoje arhive o 
paranormalnih pojavih v paketu pro-
dali Japoncem in Kitajcem. A že veli-
ko prej, preden so sovjetski PSI dosjeji 
prišli v kitajske roke, je na Kitajskem 
izbruhnila okultna nevihta kot še ni-
koli poprej, razkriva parapsiholog in 
raziskovalec zavesti Elmar Gruber v 
knjigi Parapsihološke vojne (Psychic 
Wars).

Znanstvene raziskave parapsiholo-
ških pojavov na Kitajskem so odkrile, 
da Kitajska premore veliko parapsiho-
loško nadarjenih ljudi. Med njimi je še 
zlasti veliko najstnikov. Kitajski dnev-
nik Sechuan Daily je 11. marca 1979 ob-
javil poročilo o dvanajstletnem fantu z 
imenom Tang Yu, ki je lahko prebiral 
besedila tako, da jih je prislonil ob uho. 
Dva meseca pozneje so se po vsej Kitaj-
ski pojavili otroci, ki so počenjali enako. 
Otroci jasnovidci so bili sprožilec, po-
dobno kot Uri Geller s svojim zvijanjem 
žlic na zahodu. Je bil to trik ali paranor-
malni fenomen?

Oktobra 1981 je parapsiholog Stan-
ley Krippner iz Inštituta Saybrook v 
San Franciscu, vodil ekspedicijo na Ki-
tajsko s kolegi, med katerimi je bil tudi 
Hal Puthoff, ameriški fizik in raziskova-
lec parapsiholoških pojavov. Kitajci so 
parapsihologom pokazali otroške jasno-
vidce in rezultate poskusa, ki je odkril 

me, so detektorji beležili svetlobne im-
pulze na infrardečem in tudi na vidnem 
pasu. Svetlobni impulzi so osvetlili film, 
na katerem so se takrat pojavili ideogra-
mi. Vendar samo tisti ideogrami, katere 
so otroci pravilno prepoznali. To spoz-
nanje je spodbudilo Puthoffove raziska-
ve o tem, ali proces gledanja na daljavo 
spremljajo psihokinetični učinki.

PREPOZNAVALI SKRITO
Drugim znanstvenim krogom na za-

hodu sta na konferenci Parapsihološke 
zveze leta 1982 v Cambridgeu vzbudi-

Zavest lahko doseže učinek tudi zunaj telesa

Kitajski otroci jasnovidci
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Otroci jasnovidci na 
Kitajskem so bili sprožilec, 

podobno kot Uri Geller s 
svojim zvijanjem žlic na 

zahodu.

PARAPSIHOLOGIJA

Kitajski otroci so z osupljivo točnostjo prepoznavali števila simbole in risbe, čeprav so 
bili skriti pred njihovimi očmi.
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nepojasnjene fizične učinke. Kitajske 
ideograme na kosu riževega papirja, ki 
je bil shranjen v zaprti škatli, so posne-
li na izjemno občutljiv film. V škatli so 
namestili elektrooptične detektorje, ki 
so zaznavali pojavljanje fotonov. Ko je 
otrok skušal na daljavo videti ideogra-
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kitajski otroci jasnovidci

la pozornost znanstvenika Chen Hsin in 
Mei Lei iz Pekinga, ki sta predstavila ne-
verjetne dosežke kitajskih otrok. Otro-
ci so z osupljivo točnostjo prepoznava-
li števila, simbole in risbe, čeprav so bili 
skriti pred njihovimi očmi na prepog-
njenem listu papirja, oni pa so le drža-
li papir ob telesu.

Kitajski znanstveniki tega niso ime-
novali jasnovidnost, temveč sposobnost 
upravljanja izjemnih funkcij človeškega 
telesa ali EFHB. Od takrat je bila to ura-
dna oznaka, pod katero so na Kitajskem 
izvajali parapsihološke raziskave. Raz-
iskave o izjemnih fenomenih, poveza-
nih s sposobnostjo človeškega telesa in 
z mehanizmi osrednjega živčnega sis-
tema, so bile zgolj nadgradnja znanosti 
medicine, fiziologije in biologije.

ODKLEPANJE VRAT
Val navdušenja za izjemne funkcije 

človeškega telesa je sprožil ustanavlja-
nje skupin za proučevanje teh fenome-
nov na vseh univerzah in celo v šolah. 
Izziv je sprejelo več kot petsto kitajskih 
znanstvenikov. Od samega začetka je 
eden najpomembnejših kitajskih znan-
stvenih časopisov Ziran Zazhi (Narava) 
objavil številne članke, ki so opisovali 
eksperimente s tega področja.

Tematiko so razširili in vanjo vključi-
li tudi psihokinezo, potem ko so odkri-
li, da imajo nekateri otroci sposobnost 
vplivanja na majhne predmete. Lahko 
so na primer zvijali vžigalice ali premi-
kali kazalce na uri.

Primer takšnih poskusov je delo bio-
loginje Zhu Yiyi iz Šanghaja, ki je pove-
dala: »Subjekti so opazovali ozadje ure, 
opazovalci pa sprednjo stran ure. Opa-
zovalci so lahko jasno opazili premika-
nje urinega kazalca. Imela sem priliko 
nekajkrat opazovati takšne preizkuse v 
laboratoriju Univerze Junan. Lahko si 
predstavljate moje presenečenje, ko sem 
videla, kako se urni kazalec zelo hitro 
vrti naokrog, in to brez vsakega fizične-
ga poseganja.«

Biologinja je preizkušala tudi tri-
najstletnico, ki je trdila, da lahko zgolj z 
močjo uma odklene vrata. Zhujeva je za-
klenila vrata z žabico, vzela ven ključ in 

ga spustila v žep svojega plašča, kjer ga 
je ves čas čvrsto držala v roki. Po štiri-
najstih minutah močne osredotočenosti 
je deklica izjavila, da je žabica odklenje-
na. In je bila res!

UČINEK ZUNAJ TELESA
Po dolgotrajni ločenosti od preosta-

lega sveta so se kitajski znanstveniki lo-
tili odkrivanja paranormalnih fenome-
nov začenši od ničle. Glede na to, da 
niso imeli pristopa k rezultatom stole-
tnih intenzivnih parapsiholoških razi-
skovanj na zahodu, so lahko usvojili po-
polnoma nov pristop. Uporabljali so niz 
instrumentov kot možnih detektorjev in 
so uspeli posneti modulirane infrarde-
če emisije gamafotonov, medtem ko so 
fizikalni, kemijski in biološki detektorji 
snemali druge nepojasnjene emisije.

Tradicionalno Kitajci, za razliko od 
zahodne kulture, ne priznavajo dihoto-
mije zunanjega in notranjega sveta, tele-
sa in uma. Njihov pogled na svet je holi-
stičen, a hkrati prevzemajo instrumente 
empiričnih znanstvenih metod zahoda. 
Iz raziskav bogate zgodovinske tradicije 
z znanstvenimi metodami lahko Kitaj-
ska še veliko prispeva k izvoru svežih 
zamisli za proučevanje nenavadnih psi-
hičnih pojavov. Andreja Paljevec 

Odkrili so, da imajo nekateri 
otroci sposobnost vplivanja 
na majhne predmete; lahko 

so na primer zvijali vžigalice 
ali premikali kazalce na uri.

- 30 %trda vezava 
176 strani

REDNA CENA: 24,50 €
17,15 €

ODLIČNE 
JEDI 

ZA VAŠ 
KRVNI 

SLADKOR! NAROČILA: 01/ 542 5004 
ali revija.dita@siol.net

Misterij_kuharuca.indd   1 27. 06. 2022   10:13:50



Zanimivo je, da je v veliki veči-
ni srečanj med ljudmi in neze-
mljani le malo ali nič pogovora, 

ugotavlja Preston Dennett. NLP-je in 
paranormalno je začel raziskovati leta 
1986, ko je odkril, da se njegovi druži-
ni, prijateljem in sodelavcem dogaja-
jo dramatična nepojasnjena srečanja. 
Od takrat je intervjuval na stotine prič 
in preiskoval najrazličnejše paranor-
malne pojave. Članek je nadaljevanje 
članka iz prejšnjih Misterijev.

ČETRTI PRIMER
»Potrebujemo dojenčke.«
Zanimivo je, da je še ena priča iz To-

pange prejela preroška opozorila o po-
tresu v Northridgeu prav na noč, pre-
den se je zgodil, in se je tako reši-
la pred resnimi poškodbami ali celo 
smrtjo. Marcellina je imela srečanja z 
nezemljani vse svoje življenje, a šele ko 
se je preselila v kanjon Topanga, je za-
čela doživljati osebne obiske. Po potre-
su se je v svojem domu srečala z neze-
mljanom sivega tipa.

Med srečanjem se je slednji telepat-
sko obrnil nanjo. Marcellina pravi: »Bit-
je mi je govorilo, da poskušajo izumiti 
načine, kako bi lahko imeli spolne odno-
se. Potrebovali so dojenčke. Veliko vse-
ga mi je povedalo, telepatsko, seveda. 
Da bo še več potresov. In potem, kot ves-
te, smo res imeli potrese povsod po sve-
tu … Po potresu sem spremenila svojo 
dnevno sobo; opremila sem jo s številni-
mi slikami planetov, ki sem jih naslikala 
sama. In so mi rekli, da na slikah ni rav-
no tako, kot je pri njih … pa da bom lah-
ko zdravila sebe in tudi njih. Če bi hote-
li, da jih zdravim, bi jih lahko zdravila.«

Po tem doživetju je Marcellina do-
živela sindrom pogrešanega zarod-
ka. Med preiskovalci NLPjev je dobro 
znan. Vključuje ženske, ki po srečanju z 
NLPjem zanosijo in nato zarodek skriv-
nostno izgubijo. Kasneje je Marcellina 
doživljala paranormalne ozdravitve.

PETI PRIMER
»Naša čustva so drugačna od vaših.«
Pat Brown, fizioterapevtka iz Pano-

rama Cityja v Kaliforniji, ni nikoli raz-
mišljala o NLPjih, dokler ni leta 1992 na 
dopustu v Arizoni doživela vrsto sre-
čanj z nezemljani sivega tipa. V obdob-
ju nekaj mesecev je poročala o grozljivih 
nočnih obiskih vesoljcev v njenem sta-
novanju. Potem so Pat nekega večera 
vzeli na krov.

Na njeno presenečenje se ji je to do-
živetje zdelo prijetno. Odpeljali so jo na 
ogled vesoljske ladje in na srečanje z 
»mojstrom«. Dobila je več sporočil du-
hovne narave. Pat pravi: »Ne spomnim 
se vsega, vem pa, da so mi rekli, da mo-
ram nekaj narediti s svojo avro.«

Presenečeno je ugotovila, da se je ne-
zemljan spremenil v človeka s svetli-
mi lasmi. Vprašala ga je: »Zakaj si zdaj 
tak?«

Nezemljan je odgovoril: »Ker ti želiš, 
da sem takšen.«

Pat so vzeli iz njenega telesa in ji po-
kazali njeno astralno telo. Nezemljan ji 
je rekel: »To je tvoja duša. To je del tebe, 
ki gre skozi vsa življenja.«

Pat je dobila nadaljnje duhovne lek-
cije o vibracijah in zdravljenju, nato pa 
so jo vrnili v njeno spalnico.

Kmalu je imela nova doživetja z ve-
soljci. Zaradi srečanj z njimi je utrpe-
la številne zdravstvene posledice. Njen 
primer podpirajo tudi druge priče. Nje-
na obsedenost s to temo se je povečala in 
Pat je začela iskati informacije. Tako je 
prišla do kanalizatorja, človeka, ki je tr-
dil, da govori v imenu vesoljcev.

Pogovor z nezemljani (2)

Ženske zanosijo z nezemljani
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Pat so vzeli iz njenega telesa 
in ji pokazali njeno astralno 

telo: »To je tvoja duša. To 
je del tebe, ki gre skozi vsa 

življenja.«

NEZEMLJANI

Sindrom pogrešanega zarodka imajo ženske, 
ki po srečanju z NLP-jem zanosijo in nato 
zarodek skrivnostno izgubijo.
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ženske zanosijo z nezemljani

Pat je kanalizatorja vpra-
šala, ali ljudje, ki jih ugrabi-
jo nezemljani, na neki ravni 
z njimi sklenejo dogovor. Ka-
nalizator, ki je govoril za ve-
soljca, je rekel, da to drži; ug-
rabljeni se dejansko strinjajo 
z ugrabitvijo.

Pat je vprašala: »Ali jim to 
lahko preprečiš?«

Nezemljani so odgovorili: 
»Ne, ne moreš, toda če se tega 
zavestno zavedaš, boš obrav-
navana drugače … Moraš ra-
zumeti, zakaj si to ustvari-
la. Mi vidimo, da te podpira-
mo v tvoji drami. Zakaj si to 
ustvarila?«

Nekdo drug iz občinstva 
je vprašal: »Vi pridete k nam 
in dobite vzorce. Kaj pa dobi-
mo mi od vas?«

»To, da se lahko začnete 
pospešeno razvijati.«

Na vprašanje o njihovih 
čustvih so nezemljani odgo-
vorili: »Naša čustva so dru-
gačna od vaših, vendar jih 
imamo, ker imamo to za po-
membno.«

Pogovor se je nadaljeval, 
dokler se Pat ni razjezila in 
začela vpiti, da je ne smejo 
vzeti proti njeni volji.

Vesoljci so odgovorili: »Iz-
kušnje, ki jih s tem dobiš, da-
leč odtehtajo vse drugo, in v 
tem prostoru ni osebe, ki ne 
bi želela biti na tvojem mes-
tu.«

Pat ima še naprej dožive-
tja z nezemljani, tako pozitiv-
na kot negativna. Prav tako 
nadaljuje s svojim raziskova-
njem, da bi razumela razloge 
teh srečanj.

ŠESTI PRIMER
»Smo iz krajev, za katere 

še ne veste.«
Leta 1995 sta se William 

in Rose Shelhart, par srednjih 
let, pozno ponoči vozila bli-
zu Sedone v Arizoni, ko sta 
na nebu zagledala svetlo luč, 
ki ju je spremljala. Kmalu je 

postalo očitno, da se luč z nji-
ma igra igro mačke in miši. 
Tako ju je preganjala po cesti, 
na koncu pa pristala na polju 
poleg njiju. To je bilo zadnje, 
česar se zavestno spominjata.

Njun naslednji spomin je 
prihod v hotel v Sedoni ne-
kaj ur pozneje. Zavedala sta 
se, da imata vrzel v spomi-
nu, in sta kasneje poiskala hi-
pnotizerja. Z njegovo pomoč-
jo sta se spomnila neverjetne-
ga doživetja na krovu NLP-
ja – uniformirani nezemljani 
skoraj človeškega videza so 
ju vkrcali na ladjo in ju preg-
ledali. William se ni spomnil 
veliko, Rose pa se je spomi-
njala večine dogajanja in tudi 
pogovora z vesoljci.

Kot je povedala Rose, sta 
bila »povabljena« na krov in 
z njima so ravnali prijazno in 
spoštljivo. »Nezemljani so mi 
rekli samo, da nama oni po-

magajo in da William v drugi 
sobi prejema drugačna spo-
ročila.«

Rose je vprašala, od kod 
prihajajo. Nezemljani so dali 
tipično skrivnosten in izmi-
kajoč odgovor: »Smo iz kra-
jev, za katere še ne veste.«

Ko sta jih vprašala o njiho-
vem namenu prihoda k nam, 
je bil njihov odgovor jasno 
pozitiven. Rose pravi: »Rek-
li so, da tukaj pomagajo do-
ločenim ljudem, ki bodo po-
tem pomagali človeštvu. In 
nekaj v smislu, da bolj ko mi 
pomagamo, bolj nam oni po-
magajo. Vendar se ne morejo 
vmešavati ter prevzeti stvari 
v svoje roke in jih popraviti.«

Rose ni mogla pridobiti 
nobenih dodatnih koristnih 
informacij. Z možem neze-
mljane še naprej opažata in 
srečujeta, William pa je pove-
dal, da se mu je po interakci-
ji z nezemljani pozdravil sin-
drom karpalnega kanala.

 A. M. 
Prihodnjič: Samodejno pisanje

S pomočjo hipnotizerja sta se spomnila 
neverjetnega doživetja na krovu NLP-ja.



Trak lakmusovega papirja za do-
ločanje pH vrednosti za sekun-
do potopimo denimo v vodo, sli-

no ali urin. Dobljeno barvo primerjamo 
s priloženo barvno skalo. Rdeče obarva-
no nakazuje kislinskost tekočine. Ru-
meno do svetlo zelenkasto je nevtralno. 
Temno zeleno do vijoličasto pa bazično 
ali alkalno.

Kislo in alkalno stanje se meri s pH 
skalo od 0 do 14. Vrednost pH 7 pome-
ni nevtralnost. Od 0 do 7 pomeni kislost, 
pH od 7 do 14 pa alkalnost. Naše celice 
za uspešno delovanje potrebujejo blago 
alkalen pH, to je malo nad 7. V različnih 
delih in organih je vrednost pH različ-
na, saj je v vsaki fazi presnove v posame-
znem organu potreben drugačen odme-
rek kislin za optimalen potek neke funk-
cije. Zdrav človek ima pH krvi med 7,35 
in 7,45. Kri se neprestano sama uravna-
va, da ne bi zapadla v presnovno kislost.

Za normalno delovanje presnove je 
nujno, da imamo uravnano kislinskoba-
zično ravnotežje. Povečana zakisanost 
organizma je vzrok za vse degenerativne 
bolezni. Če v telesu pride do porušenega 
ravnotežja in začne telo skladiščiti kislost 
in strupe v večji meri, kot jih zmore izlo-
čiti, se pojavijo bolezni.

KISLO IN ALKALNO OKOLJE
Kislost in alkalnost organizma sta 

odvisna od hrane, ki jo uživamo. Ko je 
prebava zaključena, se glede na hranil-
ne lastnosti prebavljene hrane ustvarja-
jo pogoji za kislost ali alkalnost v telesu. 
Preprosto povedano – alkalnost orga-
nizma je odvisna od tega, kaj jemo. Na-
mreč, nekatera živila zakisajo kri in one-
snažijo telo. Katera hrana zakisa in ka-

tera alkalizira, se poučimo v knjigi Alka-
lizirajte ali umrite, avtor je dr. Theodore 
Baroody.

PH V URINU IN SLINI
Stopnja pH v urinu služi kot kontro-

la kislinske stopnje oziroma uravnoteže-
nja pH v telesu. Lahko nam pove, kako 
naše telo presnavlja alkalne minerale, kot 
so kalcij, magnezij, kalij in natrij. Ko pos-
tane telo preveč kislinsko, začne črpati te 
minerale iz vitalnih organov in kosti, da 

bi lahko nevtraliziralo in odstranilo kisli-
no iz telesa. To je tudi eden glavnih razlo-
gov za osteoporozo ter težave z zobmi, 
krhkimi nohti, izpadanjem las. Naš pH v 
urinu lahko niha od 6 do 6,4 zjutraj in od 
6,4 do 7 zvečer.

Rezultat meritve pH v slini pa lahko 
pokaže aktivnost prebavnih encimov v 
našem telesu, še posebno v jetrih in že-
lodcu; pH mora biti med 6,4 in 6,8.

 A. Š. 

Povečana zakisanost organizma povzroča degenerativne bolezni

Ste zakisani ali odkisani?

- NOVEMBER 2022 - Misteriji 43

TELO IN ZDRAVJE

IZMERITE SI PH IN SE ALKALIZIRAJTE
S pH testnimi lističi 

(levo) si lahko na hitro po-
magamo odčitati naše ki-
slinskobazično ravnoves-
je s slino ali urinom. Me-
rilno območje univerzal-
nih pH testnih lističev je 
od 0 do 14. (Testne pH li-
stiče, sto jih vsebuje paki-
ranje, podarimo ob naku-
pu AlkaLife kapljic.)

Za točno izmerjene 
vrednosti pa potrebujemo 
digitalni pH meter (des-
no). Pomočimo ga v urin 
in odčitamo vrednost. Do-
segljiv je v spletni trgovini 
Misteriji.si (24,90 €).

Z AlkaLife kapljicami 
(v sredini) navadno pitno 
vodo spremenimo v alkalni pripravek, ki podpira naše zdravje. AlkaLife – 
živa voda je koncentrat najmočnejših alkalnih mineralov v ionizirani vodi; v 
njej je 79 mineralov v sledeh, ki sestavljajo kemično zgradbo našega telesa. Z 
dodajanjem dveh kapljic raztopine AlkaLife v kozarec vode spremenimo na-
vadno vodo v visoko pH alkalno vodo. Dosegljive so na Misteriji.si (23,90 €), 
testni lističi so priloženi kot darilo.



ji s solato. Pri topinamburju je zanimi-
vo, da ga zaradi tanke kože ni potreb-
no lupiti, ampak ga le dobro operemo s 
krtačko, tako da je zaradi tega njegova 
priprava tudi zelo hitra!

Za pripravo topinamburjevega čipsa 
smo gomolje narezali na tanke lističe, 
debele približno 3 mm. Na rahlo naoljen 
pekač smo narezane lističe zložili dru-
gega ob drugega in dali pekač v že ogre-
to pečico. Po 10 minutah smo lističe obr-
nili in ponovno pekli približno 10 minut 
ter na koncu še malo posolili.

Za pražen topinambur s kombinacijo 
leče smo topinambur najprej skuhali v 
vreli slani vodi. Kuhali smo ga kar oko-
li 40 minut. V ponvi na segretem oliv-
nem olju smo prepražili čebulo in ji do-
dali na rezine narezan kuhan topinam-
bur, nato pa še kuhano lečo. Vse skupaj 
smo dobro premešali in prepražili ter po 
okusu začinili.

Surov topinamburjev 
gomolj je zelo hrustljav in 
sočen, lahko pa bi tudi rek-
li, da ima malo okusa po 
lešnikih. Ravno ta sočnost 
in hrustljavost je odlična 
kombinacija za razne so-
late. Nariban topinambur 
smo enostavno dodali zele-
ni solati in vse skupaj zači-
nili s kisom in oljem.

Za vpogled v hranilne 
vrednosti topinamburja ali 
če imate druga vprašanja in 
komentarje, nas obiščite na 
Lacnabucka.com.

 Samo Kreft 

vilih in deluje kot prehranska vlaknina. 
V debelem črevesu inulin stimulira ra-
zvoj koristnih črevesnih bakterij ter tako 
uravnava prebavo in stimulira imunski 
sistem. Živila, ki stimulirajo razvoj čre-
vesnih bakterij, imenujemo prebiotiki. 
Ker se inulin ne razgradi do posameznih 
sladkorjev, je topinambur primerna hra-
na za sladkorne bolnike. Kalorična vred-
nost topinamburja je zaradi tega približ-
no trikrat manjša od kalorične vrednosti 
krompirja.

RECEPTI
Za predjed smo pripravili topinam-

bur kot čips, v glavni jedi praženega, 
na koncu pa še presnega v kombinaci-

Obroki brez mesa, brez mleka in mlečnih izdelkov in brez jajc (16)

Surov, kuhan, pečen – topinambur
Topinambur je manj znana krom-

pirju podobna zelenjava, ki pa 
s krompirjem ni prav nič v so-

rodu! Čeprav topinamburjevi gomolji 
zelo spominjajo na krompir, ga njego-
va majhnim sončnicam podobna socve-
tja izdajo, da spada v drugo sorodstvo. 
V nasprotju z enoletno sončnico je to-
pinambur trajnica. Njegovo latinsko 
ime je Helianthus tuberosus, kar do-
besedno pomeni gomoljasta sončni-
ca. Odebeljeni deli korenin – gomolji 
– so zaradi vsebnosti inulina po okusu 
slajši od krompirja, vse eno pa ga lah-
ko uporabljamo za pripravo podobnih 
jedi kot krompir, zato ni čudno, da ga 
ponekod imenujejo kar ameriški ali pa 
laški krompir. Za razliko od krompirja 
ga lahko uživamo tudi surovega.

HRANILNA VREDNOST
Po vsebnosti mineralov in vitaminov 

je topinambur precej podoben krom-
pirju. Oba vsebujeta prib-
ližno 2 % proteinov, skoraj 
nič maščob ter okoli 16 % 
ogljikovih hidratov. Glav-
na razlika pa je, da je glavni 
ogljikov hidrat v krompir-
ju škrob, v topinamburju pa 
inulin, ki tudi daje topinam-
burju sladkast okus.

Škrob je sestavljen iz 
medsebojno povezanih mo-
lekul glukoze in se v naših 
prebavilih razgradi, nastala 
glukoza pa preide v kri. Inu-
lin pa je sestavljen iz molekul 
fruktoze in ga naši prebavni 
encimi ne morejo razgradi-
ti. Inulin tako ostaja v preba-

Kalorična vrednost 
topinamburja je približno 

trikrat manjša od kalorične 
vrednosti krompirja.
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Malo je znanega o duhovnem življenju ljudi, ki so živeli med živalmi

Otroci posvojenci zveri
Zgodbe o otrocih, ki so 

jih našli v naravi in za 
katere je skoraj goto-

vo, da so preživeli s pomoč-
jo živali, že od nekdaj burijo 
domišljijo. Nekaj je kar pre-
cej starih: Romula in Rema 
je vzgojila volkulja, babi-
lonsko kraljico Samirami-
do naj bi hranile ptice, grško 
tekačico Atalanto je vzredi-
la medvedka … Iz literature 
je znanih precej primerov od 
šestnajstega do osemnajste-
ga stoletja, pa tudi v dana-
šnjem času se še najde kako 
takšno nesrečno-srečno bitje.

Da takih primerov ni bilo 
malo, govori dejstvo, da je 
slavni biolog Karel Linne ka-
tegoriziral posebno vrsto 
Homo ferens ali divji človek 
(poraščen četveronožec, ki ne 
govori), navajal pa je najdene 
divje otroke. Ta neumnost je 
šla sicer kmalu v pozabo, ne 
pa tudi zanimanje za sam po-
jav.

V Evropi je bilo precej pri-
merov dokumentiranih v ča-
sih, ko so divjale dolgoletne 
vojne in so ljudje bežali ali se 
vsaj občasno skrivali v goz-
dovih. Tako se je kakšen ot-
rok izgubil ali ostal sirota, 
čez leta pa so ga našli. Ok-
rog čudežnega preživetja so 
se stkale zgodbe, polne do-
mišljije.

Zelo pogosto se je tak otrok 
znašel v divjini tudi iz drugih 

vzrokov; starši so se invali-
dnih, skaženih ali v neprimer-
nih okoliščinah rojenih otrok 
enostavno znebili. Nekatere 
so položili na cerkveni prag, 
druge pa odnesli v gozd. Ot-
rok, ki bi jih divje zveri ugra-
bile, je bilo najbrž zelo malo, 
čeprav govore zgodbe tudi o 
tem.

Jean de Liege je bil zelo 
znan primer žrtev vojne; znan 
pa tudi zato, ker je njegovo 
zgodbo opisal Sir K. Digby, 

soustanovitelj Britanske kra-
ljeve družbe (1644). Med 
verskimi spopadi je kot pet-
leten deček s sovaščani zbe-
žal v gozd. Našli so ga šele po 
šestnajstih letih. Odvadil se je 
govoriti, izredno pa so se mu 
izostrili vonj, okus in sluh. 
Preživeti mu je uspelo s po-
močjo divjih živali.

V Nemčiji so leta 1724 ujeli 
dvanajstletnika, ki je živel od 
rastlin in žuželk, skakal malo 
po dveh in malo po štirih in ni 

govoril. Imenovali so ga Pe-
ter in ga kot čudo razkazova-
li naokrog. V svoje okrilje ga 
je vzel angleški kralj Jurij I. V 
Angliji je živel še 68 let, ven-
dar je ostal »divji« do smrti.

Francoska deklica, ki so jo 
našli leta 1731, je očitno pre-
živela le krajši čas v gozdo-
vih oziroma se je tam znašla, 
ko je že znala hoditi in govo-
riti, saj se je lahko spet vžive-
la v normalno življenje. Nekaj 
časa pa je še plezala po drev-
ju kot veverica, lovila zajce, pa 
tudi domača perutnina ni bila 
varna pred njo. Ko so jo »civi-
lizirali«, je živela v Parizu kot 
cvetličarka.

V 19. stoletju sta bila zna-
na evropska primera Kaspar 
Hauser in volčji deček Viktor 
iz Aveyrona. Oba primera sta 
tudi ekranizirana, prvi v Truf-

IZ ARHIVA MISTERIJEV

Starši so se invalidnih, skaženih ali v 
neprimernih okoliščinah rojenih otrok 

enostavno znebili. Nekatere so položili na 
cerkveni prag, druge pa odnesli v gozd.
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Pisali smo pred 
dvajsetimi leti

Misteriji št. 112, november 2002

Volkulje imajo toliko materinskega čuta, da so poskrbele tudi za 
mnoge človeške mladiče. Romul in Rem sta mit, je pa kar nekaj 
drugih preverjenih zgodb.
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otroci Posvojenci Zveri

fautovem, drugi v Herzogovem fil-
mu.

VOLČJI 
IN MEDVEDJI 

OTROCI
Očitno imajo volkulje toliko 

materinskega čuta, da so poskrbe-
le tudi za mnoge človeške mladi-
če. Romul in Rem sta mit, je pa kar 
nekaj drugih preverjenih zgodb. 
Ker večina najdenih otrok ni bila 
v stanju kaj dosti povedati o svo-
jem življenju v divjini, so sodobni-
ki sklepali o njihovi usodi po na-
činu obnašanja, prehrane in tele-
snih brazgotinah.

V Indiji so samo v drugi po-
lovici devetnajstega stoletja naš-
li štirinajst otrok, za katere je sko-
raj gotovo, da so živeli z volkovi. 
V začetku dvajsetega stoletja pa 
sta »zasloveli« sestrici Kamala (8 let) in 
Amala (2 leti). Ujeli so ju, ko so postre-
lili krdelo volkov. Odklanjali sta vsa-
ko hrano razen surovega mesa, ren-
čali in grizli okoli sebe. Najraje sta se 
skrili pred dnevno svetlobo in skaklja-
li po vseh štirih. Mlajša Amala je kmalu 
umrla, Kamala pa je v nekem misijonu 
živela še devet let. Naučila se je hodi-
ti vzravnano in izgovarjati nekaj besed.

Zadnji bolj poznan indijski primer 
je bil leta 1972 najden deček, ki je leta 
1985 umrl v enem izmed zavetišč Ma-
tere Terezije. Kot drugi podobni otroci 
je tudi on imel poroženele komolce in 
kolena od hoje po štirih, dolge in ukri-
vljene nohte, brazgotine po telesu in 
odpor do svetlobe. Najraje se je družil 
s psi in šakali. Govoril ni, naučil pa se 
je osnovnega sporazumevanja z znaki.

V Turkmenistanu so leta 1962 geolo-
gi opazili krdelo volkov, med njimi pa 
sedemletnega dečka. Hoteli so ga uje-
ti v mrežo, a so volkovi mrežo raztrga-
li. Končno so dečka ujeli. Prevzgoja se 
ni obnesla, saj je še po tridesetih letih v 

umobolnici renčal na ljudi, hodil po šti-
rih in jedel le surovo meso.

Z materinskim čutom so se izkaza-
le tudi medvedke. V Litvi so v sedem-
najstem stoletju našli dva otročička v 
medvedjem brlogu. Podobne najdbe 
omenjajo tudi madžarski, poljski, turški 
in drugi viri. Tudi v naši bivši državi je 
znan dogodek iz leta 1971, ko se je petle-
tna deklica iz vasi blizu Vranja izgubila v 
gozdu. Našli so jo sicer že po treh dneh: v 
medvedjem brlogu se je igrala z mladiči.

ŽIVELI SO Z OPICAMI
Zgodba o Tarzanu je hudo romantič-

na in pocukrana, a le ni tako neverjetna. V 
Šrilanki je v nekem misijonu blizu Kolom-
ba kar nekaj otrok, ki so živeli s tropi opic. 
Ti otroci se le s težavo navajajo na naš na-
čin življenja. Še vedno pa imajo izjemno 
simpatijo in poseben pristop do opic.

Tudi v Afriki (Burundi, Uganda) 
so našli otroke, ki so živeli z opica-
mi. Posebno v zadnjih desetletjih, ko 
Afriko pretresajo nenehne vojne, se 
večkrat izkaže, da imajo živali več 
sočutja z osirotelimi otroci kot ljudje.

Pretresljiva je tudi zgodba mla-
dega Johna Ssabunnye. Leta 1988, 
ko je bil deček star tri leta, je oče 
ubil mamo, otroka pa pustil v džun
gli. Našli so ga po treh letih. Spomi-
nja se, kako so ga opice opazovale 
in ovohavale, potem pa vzele med-
se. Preden se je naučil iskati sadeže 
in drugo hrano, so mu jo nosile opi-
ce. Zanimivo je bilo njegovo obnaša-
nje. Dolgo ni nikogar pogledal v oči, 
približal se je z odprtimi dlanmi in 
dolgo je trajalo, da se je naučil – sme-
jati. Ima pa veliko ljubezen do glasbe 
in sodeluje v pevskem zboru.

Obstajajo tudi zgodbe, čeprav 
bolj redke, o otrocih, ki so živeli z dru-
gimi živalmi: gazelami, leopardi, panterji 
… Take zgodbe je težko preveriti, če naj-
deni otroci končajo v zavetišču ali umo-
bolnici. Kadar pa so cirkuška atrakcija, je 
njihovi zgodbi itak marsikaj dodano.

Obstaja veliko zgodb o divjih otro-
cih, kot tudi večletnih prizadevanj vero-
dostojnih oseb – med njimi so tudi du-
hovniki in zdravniki –, da bi o njih iz-
vedeli čim več objektivnih podatkov. Po 
drugi strani pa je le malo znanega o du-
hovnem življenju in čustvovanju takih 
oseb v divjini in po tem, ko so jih navajali 
na naš način življenja. Gotovo je to velika 
uganka, vendar nam da misliti izjava ne-
kega psihiatra, da je za otrokovo psiho in 
nadaljnje življenje usodno že to, če se iz-
gubi za nekaj ur, ali pa le misli, da so ga 
starši zapustili. Tudi vsaka drugačnost 
med vrstniki je včasih zelo težka. Za ot-
roke je prav tako hudo, če pridejo iz dru-
gega kraja ali šole. Ti otroci pa so prišli iz 
drugega sveta; prvič so izgubili naš svet.

 Al. Ju. 

Deklici sta odklanjali vsako 
hrano razen surovega mesa, 
renčali in grizli okoli sebe.

Leta 1973 je drvarka na jugu Šrilanke ujela golega, 
dolgolasega dečka, ki je skakal po vseh štirih s tropom 
opic. Dečka, ki ga je poimenovala Tissa, je predala po-
liciji, ta pa ga je dala v rejo v privatni dobrodelni cen-
ter blizu Kolomba. Po treh mesecih se je še učil vzrav-
nane hoje, velik napredek pa je bil, da se je naučil nas-
mehniti.
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Preden je prišlo do hudega alar-
ma v življenju Nataše Polanec 
iz Ljubljane, je potrkalo na nje-

na vrata življenja kar nekaj opozoril-
nih dogodkov. Ko ji je pri triintride-
setih letih zdravnik rekel – Kaj delaš s 
svojim telesom, saj nisi stara šestdeset 
let! – se je zavedela, da ima problem in 
da je izgubila nadzor nad seboj. Vede-
la pa je tudi, da je v tej zgodbi sama in 
edina, ki si lahko pomaga. Podala se 
je na pot raziskovanja novodobne du-
hovnosti. Prelomnico je doživela na 
delavnici Tomaža Flegarja, razisko-
valca zavesti in notranjih stanj duha, 
ki je razvil različne pristope in meto-
de. Te temeljijo na irsko-keltskih na-
činih zdravljenja in na starodavnih 
hinduističnih učenjih, ki poglabljajo 
komunikacijo z lastno notranjo bitjo.

»Ravno sem se preselila v novo oko-
lje, a hkrati sem čutila, kako druge bolj 
skrbi, kam se bom preselila, kako bo z 
menoj, ali bo z menoj vse v redu. Vrstili 
so se telefonski klici in nek nadzor nad 
menoj. Nekaj, česar nikoli nisem bila 
vajena. A če se nisem oglasila, je bilo 
še huje. To me je spravljalo v obup,« se 
spominja težavnega obdobja preselitve 
Nataša in dodaja, kaj jo je k temu gnalo:

»Vedela sem, da sem sproti razre-
ševala probleme, in odločitev, da za-
pustim reorganizirano družino, je bila 
res velika poteza, ki bi znala šele kas-
neje pokazati obžalovanje. Ampak saj 
sem vse prej predelala in se tako odlo-
čila, da izstopim iz družinskega kroga. 
Glede na družbeno prepričanje bi mo-
rala ostati in biti vzor otrokom, se nap-
rej žrtvovati zanje in se prepustiti toku 
družinskega življenja brez svojih po-

treb. Odločitev ni bila lahka. Glede na 
to, da nimam lastnih otrok, kdaj naj si 
vzamem priložnost raziskovati in za-
živeti svoje življenje? Nikoli ali zdaj? 
Obenem pa sem imela ob sebi še meni 
dragocene prijatelje z njihovimi proble-
mi, pritiski, in sem se znašla v torna-
du vpliva zunanjega sveta, polnem bo-
lečin, nesreče in žalosti. Enostavno sem 
doživela ›blackout‹, zatemnitev, in ob-
čutila, da se v meni prebuja stresni od-
ziv boj ali beg. To mi ni bilo všeč, saj 
sem se izgubljala. To nisem bila več jaz. 
Postajala sem ›golazen‹.«

NA POTI K SEBI
Vse bolj burno se je začelo vse skupaj 

odvijati pred dvanajstimi leti, ko je zače-
la spoznavati, da se v stresnih situacijah 
ali šoku zmore izklopiti v neko stanje 
mirnosti, se odmakniti, doživeti trenu-
tek, ko rečeš »Dovolj!« in se zunanji svet 
kaosa ustavi. A v tem stanju ni zmogla 
biti dlje časa, ga obdržati, čeprav se je 
vedno znala nekako izkopati iz težav. 
Najlažje se je odklapljala z alkoholom in 
tako, da se je razplesala v kaki diskoteki, 
kjer ni bilo moč slišati človeka, zgolj le 
glasbo. Uteho pa je pozneje našla tudi v 
raziskovanju novodobne duhovnosti.

»Glede na klic ljudi k prebujanju in 
ustvarjanju nove zlate dobe novodobna 
duhovnost združuje ljudi, druži nazaj k 
naravi, ustanavljajo se skupnosti, in po-
tem so tu še raznovrstni dogodki, kot so 
zvočne kopeli, krog zdravilnih pesmi 
ob ognju, petje manter in drugih pesmi, 

Na celičnem zdravljenju doživela prebujenje

Spoznaj Sebe, kdo si
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POTI DO ZDRAVJA

Nataša Polanec*

Spol: ženski

Starost: 45 let

Zdravstvene težave:  

izgorelost, izčrpanost

Zdravljenje: celično zdravljenje

Počutje danes: Čudovito, saj zna  

prisluhniti sebi
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»Glede na mojo empatijo 
do ljudi me je zunanji vpliv 

resnično ponesel tja  
do roba obupa, skoraj 

živčnega zloma.«
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sPoZnaj sebe, kdo si

posvečenih vnebovzetim mojstrom, čaš-
čenje bogov, razni umiki, joga, kar je bo-
lje kot posedanje po kafičih s telefonom. 
Ali pa so na voljo razne plesne ceremo-
nije, kakavovi obredi in podobno, ki so 
krasno nadomestilo obiskovanja disko-
tek.

Zdaj je minilo že toliko let, da lah-
ko rečem le, da ti sámo življenje prina-
ša priložnosti, v katere se lahko vklju-
čiš, vprašanje je le, ali zmoreš preseči 
samega sebe in premagati strah, da se 
spuščaš v neznano. V tako obširni no-
vodobni paleti duhovnosti zna biti pro-
blem le, da si človek jemlje duhovnost 
kot kratko potovanje k sebi na povsem 
umsko projekcijski zaznavi nečesa in 
zato izgublja bistvo. Tu so potem enour-
ne do triurne delavnice in vikend odklo-
pi. To je v redu. Je korak stran iz zuna-
njega sveta. Vsak bo doživel in oživel 
svoj notranji svet ob svojem času, nekdo 
pa pač ne, mogoče v drugem življenju.«

DELAVNICA  
»KDO SEM JAZ?«

Nataša se ni našla ne v religiji, 
verstvu, skupnosti, vedela je le, da je 
znotraj nje nekaj več, kar jo kliče k sebi. 
Vse v njej je kričalo le: »Vrni se k sebi, 
pusti vse okoli sebe, le vrni se k sebi!« 
Ko je vrgla puško v koruzo in se pre-
pustila, da se zadovolji zgolj s svojo za-
dostnostjo obstoja, in ko ji nekako ta 
zabavni del novodobne duhovnosti ni 
prinašal več sadov, se je odmaknila od 
vsega. Vedno bolj se je začela odmikati 
tudi od ljudi, kar se ji ni zdelo ravno v 
redu. Zbala se je samote, a hkrati je ime-
la ljudi dovolj. To ji ni bilo več podob-
no. Na Facebooku je naključno nalete-
la na Tomaža Flegarja. Nekaj jo je vodi-
lo k njemu.

»Nimam pojma, od kod je padel. 
Življenje ti sámo prinese stvari, le zgra-
biti jih je potrebno. Sprejemanje sta-
nja v odkrivanju nove sebe, lahkotnost, 
božanski občutek, povsem brez neke-

ga truda, pritiska, spontano, kot njego-
ve objave, ki so kar prihajale, in delavni-
ca ›Kdo sem jaz? Spoznaj Sebe, kdo si‹, 
spletni dogodek 19. avgusta 2022; vede-
la sem, da mi je ta delavnica namenjena, 
temu se reče klic duše.«

Ko je v nekem videu prisluhnila To-
mažu, je takoj prepoznala njegovo av-
tentičnost in njegovo jasnost k bistvu 
vseh tematik, ki jih objavlja. Vedela je, 
da je on ta, ki jo bo vodil nazaj k sebi, 
v svojo globino. Vedela je, da je on njen 
novi učitelj. Nepričakovano, ne da bi on 
kaj vedel, mu je sledila in procesirala 
njegove uvide, sporočila, jasnosti …

»Ko sem ga poslušala, se je zdelo vse 
povsem logično, tako na mestu; nekdo, 
ki ve, kaj govori in zakaj je vse tako, kot 
je. Njegova sporočila nosijo odgovore, 
ki bi se jih moral nekako vsak zaveda-
ti. On je v mojih očeh ta, ki se išče kot 
›light worker‹ – svetlobni učitelj in ne 
nekdo, ki bo zopet le zaslužkar na račun 
novodobnega duhovništva. Tovrstne 
nauke bi bilo potrebno vpeljati v redni 
šolski sistem in obuditi ljudstvo k zave-
danju sebe.«

Od tistega dne naprej, ko je prek jedr-
ne celične preobrazbe in povezovanjem 
z izvorno vibracijo doživela samospoz-
nanje, je še vedno povsem v stanju, kot 
je bila med samim procesom med vaja-
mi. V zunanji svet še ni povsem vstopi-
la. Pravi, da le toliko, kolikor je nujno.

»Potreben je samo tlesk, in tako oh-
ranjam to vibracijo v sebi. Verjemite, ko 

»Ko to dosežeš v sebi, 
veš, kako nazaj k sebi, te 

vibracije ne moreš pozabiti, 
saj ko to obudiš in to si, 
si dejansko neskončna 

božanska kreacija 
zavedanja.«

to dosežeš v sebi, veš, kako nazaj k sebi, 
te vibracije ne moreš pozabiti, saj ko to 
obudiš in to si, si dejansko neskončna 
božanska kreacija zavedanja.«

In njeno počutje danes?
»Odlično sem, čudovito. Zdaj vem, 

da sem bila tudi poprej dobro, a glede 
na mojo empatijo do ljudi me je zunanji 
vpliv resnično ponesel tja do roba obu-
pa, skoraj živčnega zloma. Danes se za-
vedam, da je moj dar biti zrcalo sočlove-
ku, ko išče sebe v zunanjem svetu. Za-
znavam njihovo vibracijo in čutenja ter 
jim poskusim na njihovi ravni predsta-
viti njih v povsem drugi luči. Same sebe, 
ko se prezirajo iz vseh vzorcev prepri-
čanj in izkustev, ki jih doživljajo.

To ni prijazen proces soočenja s sa-
mim seboj, a to delam iz ljubezni same 
in kdaj vsaj komu uspem pokazati dru-
go stran sebe, tisto znotraj, ki čaka, da 
zaživi. Zdaj počnem samo to, kar želim, 
in se ne odrekam ničemur več. Če si ne-
kaj želim, si to privoščim, si vzamem 
čas za to, brez izgovorov. Ko se naučiš 
prisluhniti svojemu telesu in klicu svo-
je notranjosti, preprosto veš, kaj boš de-
lal. Včasih je to zgolj želja, da občudu-
jem občutek, kako mi veter boža telo, 
in samo gledam zunanji svet s svoji-
mi očmi, svet, kjer, če si želiš, zla ni. Ali 
pa zmorem biti le sama s seboj in poče-
ti »nič«, biti prijatelj z umom in vsem 
življem okoli sebe.

Sicer sem po poklicu osebni asistent 
hendikepirani osebi s posebnimi potre-
bami. To me dopolnjuje. V meni pa se 
prebuja želja po risanju, kako s čopičem 
na platno vnesti sporočilo čiste ljubez-
ni. Veliko mi pomenijo zdrava druž-
ba in prijatelji ter ljudje, ki vstopajo v 
moje življenje. Predvsem pa sem hvale-
žna, da sem spoznala Tomaža, ker mi je 
vlil upanje in vero, da bo njegovo delo 
doprineslo k bolj zdravi in harmonič-
ni družbi.«

 Andreja Paljevec 



Nenavadna doživetja
Obiski iz onstranstva 
so resnični
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   Vabilo k pisanju
Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadne-
ga. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~a-
nje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... 
in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 
Ljubljana, ali info@misteriji.si - najbolj{e prispevke 
bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je 
polletna naro~nina na revijo Misteriji.

Ilu
st

ra
ci

ja
 M

ilo
š 

L
u

km
an

Rodila sem se z jasnovidnimi in drugimi nadčutnimi za-
znavami. Tako sem tudi smrti svojih najdražjih vide-
la že prej, preden so se tudi res zgodile. Ko se je na pot v 

onstranstvo odpravljal moj zvest prijatelj iz otroštva, sem pol 
leta pred tem večkrat sanjala, da odhaja, jaz pa sem ga posku-
šala potegniti nazaj. Neuspešno. Od njega sem se morala pos-
loviti, na njegovem pogrebu pa me je nenadoma prešinila mi-
sel, da se moja kalvarija v življenju šele začenja.

Najprej je hudo zbolela moja mami. Zdravniki niso mogli ugoto-
viti, kaj ji je, sama pa sem neko noč sanjala moškega v beli halji, ki mi 
je dejal, da ima raka in ji ni več pomoči. Ko so ji končno postavili dia-
gnozo, ki sem jo že poznala, se je izkazalo, da je moški iz mojih sanj, ki 
ga prej nisem še nikoli videla, mamin onkolog. In glede na njegove na-
povedi v snu sem slutila, da zdravljenje ne bo uspešno. Mami je umr-
la v bolnici in tisti večer, preden so mi sporočili, da je preminila, sem 
močno začutila, da jo moram objeti. Šla sem v njeno sobo in objela zrak 
nad posteljo, kakor da je ona tam. In v tistem trenutku sem zagleda-
la njenega duha. Vedela sem. Dotrpela je. A obiska njenega duha ni-
sem čutila kot slovo, ampak kot njeno vrnitev domov. Ponoči sem sa-
njala njen obraz, ki je bil mlad in nasmejan, in videti je bilo, da je sreč-
na. Zjutraj so mi iz bolnice sporočili, da je umrla.

Nekega dne, ko sva z očetom popila kavo in sem hotela pomiti nje-
govo šalico, sem v njej zagledala jasno izpisano besedo: smrt. Ustraši-
la sem se, saj sem takrat že vedela, da so se taka sporočila moje podza-
vesti že večkrat izkazala za resnična. Kmalu zatem je oče zbolel in pos-
tavili so mu diagnozo: rak. Bil je operiran in šlo mu je na bolje, potem 
pa sem v snu videla črno kačo, ki je ležala na njegovih prsih. Nasled-
nji dan sem izvedela, da je dobil pljučnico. Nato je šlo z njim samo še 
navzdol. Neke noči sem sanjala, da je v zaporu in ko je vstal iz poste-
lje in se obrnil k meni, je bil mlad in nasmejan. Nato je odšel proti re-
šetkam zaporniške celice, ki so se samodejno dvignile in celica se je od-
prla. Ob tem me je preplavil mir. Naslednji dan je oče padel v komo in 
umrl. Ko je izdihnil, sem bila ob njem in takrat sem, kot v sanjah, za-
čutila blažen mir. Kot bi se osvobodil.

Neke noči sem sanjala našo psičko, nad katero je stala starka s koso. 
Ko sem se prebudila, sem vedela, da to ne pomeni nič dobrega. In res se 
je psički tisti dan zdravstveno stanje tako na hitro poslabšalo, da sem 
jo odpeljala k veterinarju. Po preiskavah sem izvedela, da ima raka na 
jetrih. Naredili smo vse, da bi jo rešili, a žal neuspešno. Zato sem se s 
težkim srcem odločila za evtanazijo. Uspavali smo jo doma in ko je ve-
terinarka odšla, sklenili smo namreč, da jo bomo pokopali sami, sem 

nad psičko zagledala njenega duha. Bil je bele barve in začutila sem 
blažen mir. Kot takrat pri očetu.

Po izgubah sem začela intenzivno doživljati »obiske« svojih pokoj-
nih najdražjih. Videvala sem jih v sanjah, pa tudi v budnem stanju. 
In z njimi komunicirala. In ko sem tudi sama hudo zbolela, ko mi je 
bilo najtežje in sem se že videla v grobu, so mi prav oni stali ob strani, 
mi pomagali in me spodbujali, da nisem klonila. In prav z njihovo po-
močjo sem prišla do spoznanja, ki mi je rešilo življenje. Do afirmaci-
je: Jaz sem Življenje in Nič Smrti, o kateri danes pišem in o njej učim.

 Marisa 
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Priročnik za bogove
Avtor: Jan van Helsing
Prevedla: Marija Šinigoj
Izdala: ARA založba
Obseg: 500 strani
Format: 12,5 × 19,5 cm
Vezava: broširano
Cena: 29,90 €
Nakup: 051/307 777; Misteriji.si
Svet je v šoku, ljudi je strah. Nekate-
ri se bojijo virusa, drugi pa tega, da bi 
jih kdo izdal, ker ne nosijo maske ali 
pa imajo kritičen pogled. Človeštvo je 
razdeljeno zaradi različnih pogledov 
in stališč do teh tem, celo znotraj dru-
žine. In kje ste pri vsem tem vi?
Jan van Helsing, ki je že avgusta 
2019 vedel za načrt o koroni, govo-
ri v tej knjigi z jasnovidnim Johanne-
som. Oba raziskujeta, zakaj se sve-
tovni mogočneži, iluminati, ki tičijo za 
vsemi temi scenariji, bojijo, da ne bi 
bile odkrite njihove mahinacije in zato 
cenzurirajo vse od videoposnetkov 
in knjig do ljudi po vsem svetu. Česa 
se bojijo? Na podlagi njihovega ogro-

mnega znanja – pridobljenega tudi 
ob strmoglavljenju vesoljske ladje v 
Roswellu – iluminati poznajo skriv-
nost, zaradi katere bi bili zelo hitro ob 
oblast, če bi ljudje zanjo izvedeli. Ta 
je skrita v vsakem od nas, zato nas z 
velikansko preusmerjevalno industri-
jo odvračajo od tega, da bi jo začeli 
iskati v nas samih.
Knjiga nam prikaže možnosti, kako 
lahko vsakdo odkrije to moč v sebi ter 
jo uporabi v vsakdanjem življenju.

Hitro okrevanje 
po virusni okužbi
Avtor: Dr. Thomas E. Levy
Prevedel: Aleksander Urbančič
Založila: Založba Chiara
Obseg: 260 strani
Format: 15 × 21 cm
Vezava: broširano
Cena: 23,70 €
Nakup: 051/307 777; Misteriji.si
Kar je Svetovna zdravstvena orga-
nizacija pred leti prepovedala, se-
veda prepoved velja tudi v Sloveni-

ji, kirurg in odvetnik dr. Thomas Levy 
priporoča za hitro zaustavitev širje-
nja covida in vseh prihodnjih pande-
mij. Knjiga opisuje dokazano pot do 
boljšega zdravja, vrhunske odpor-
nosti in odprave vseh življenjsko ne-
varnih virusnih bolezni, ki nas čaka-
jo v prihodnosti. In središče cenene-
ga in hitrega vračanja zdravja je vodi-
kov peroksid, ki je temeljito raziskan; 
njegova uspešna in varna uporaba 
je opisana kar v 80.000 znanstvenih 
člankih.
Po avtorjevem mnenju bo hitro okre-
vanje po virusnih okužbah izjemno 
potrebno in lahko reši človeštvo, saj 
virusne epidemije-pandemije naraš-
čajo s skrb vzbujajočo hitrostjo. Po 
podatkih Wikipedie je rast pandemij 
po svetu 600-odstotna. Torej sploh ni 
dvoma, da se bomo z virusnimi okuž-
bami srečevali vse pogosteje.
Prav zato je ta enostaven, a zelo 
natančen priročnik za hitro samo-
zdravljenje nepogrešljiva knjiga na-
potkov, kako si lahko brez cepljenj in 
ostalih medicinskih posegov zelo po-
ceni pomagamo sami.

Med smrtjo in življenjem
Avtorja: Irvin in Marilyn Yalom
Prevedel: Branko Gradišnik
Založba: UMco
Velikost: 15 × 21 cm
Obseg: 284 strani
Vezava: broširano
Cena: 24 €
Nakup: 051/307 777; Misteriji.si
Dr. Irvin Yalom, profesor psihiatri-
je na Stanfordski univerzi, je po že-
nini smrti dokončal knjigo o mineva-
nju in smrti, ki je tudi zgodba o upanju 
in ljubezni, ki sta jo zastavila skupaj. 
Zgodba začne nastajati, ko se zakon-
ski par, ki je skupaj od mladosti, so-
oči z napovedano skorajšnjo smrtjo 
žene. V letu dni prepotujeta svoje živ-

ljenje v razmišljanjih o tem, kako lju-
biti in živeti brez obžalovanja.
Irvin Yalom je svojo kariero posvetil 
svetovanju ljudem, ki trpijo zaradi tes-
nobe in žalosti. V pol stoletja sam ni 
nikoli potreboval svetovanja – dokler 
niso njegovi ženi, cenjeni feministični 
avtorici Marilyn Yalom, diagnosticira-
li neozdravljivega raka. V skupni knji-
gi nam razgrinjata, kako sta se lotila 
vsak svoje končne naloge – Marilyn 
si išče pot do »dobre« smrti, Irv pa 
se sprašuje, ali naj svojo zvesto ženo 
sploh preživi.
Kot bralstvu se nam tako za kratek 
čas odpre reža, skozi katero lahko 
uziramo slehernikovo smrt(nost) in 
izgubo najbližjega. Z njima se učimo 
iskati odgovore na večna vprašanja o 
bližini in izgubi ter o ljubezni in žalo-
vanju. A skupna zgodba se ne kon-
ča s pogrebom; brez Marilyn iz mesa 
in krvi se Irvin znajde v dotlej nezna-
ni vlogi, ko kot eruditski psihiater pre-
tanjeno analizira svojo žalost, obe-
nem pa se skuša sprijazniti z življe-
njem vdovca.



Solarno-karakterni horoskop za leto Jupitra in kitajsko leto Tigra

Horoskop za november 2022
OVEN –Vzvratno gibanje Marsa bi lahko sla-
bilo vaše zdravje in zbranost. Morda vam bo 
postopoma bolje po 17., ko vam bo Merkur v 
družbi Venere znova vlival optimizem in voljo, 
da se z borbenostjo, živahnejšimi aktivnostmi 
ter podporo simpatizerjev in ljubljene osebe iz-
vlečete iz nelagodja. Harmonija s Saturnom vas 
bo po mlaju znova vrnila na zemljevid javnega 
dogajanja, sodelovanja s skupinami oviranih in 
tistih, ki se potegujejo za boljše prihodke in pra-
vičen status.

BIK – Lunin mrk bo imel močan vpliv na vas 
do 17. ter vas obremenjeval, zato bo zelo po-
membno, da imate sogovornike, ki vas razu-
mejo, podpirajo, spodbujajo in vam priskrbijo 
dobrine, ki jih potrebujete. Če boste črnogledi, 
bi lahko ostali sami s svojo muko ali boleznijo. 
Toda po 16. vam bo šlo na bolje. Vračal se vam 
bo humor in uspešnejši boste v poklicu, pri vsak-
danjih opravilih in v ljubezenskih odnosih. Obeti 
za boljše prihodke bodo vse večji, morate le še 
ugotoviti, do česa bi še lahko bili upravičeni.

DVOJČKA – Občutili boste nemir v duši, 
mot nje v počutju, pri delovanju nekaterih or-
ganov in funkcij, retrogradno gibanje Marsa pa 
vam bo omogočalo zamenjavo ležišča, terapij, 
prostorov za bivanje ali službovanje ter srečanje 
s kom, ki ste ga pozabili. Družinske in finanč-
ne skrbi, ki bi vas lahko obremenjevale do 17., 
se bodo razblinile zaradi vedrih dogodkov, 
simpatij, razveseljivih novic, izobraževanja in 
potovanja. Z govorniškimi spretnostmi, ki bi 
presegale znosne okvire, bi lahko sprožili javni 
odpor.

RAK – Cel mesec bosta za razburljivosti skr-
bela ščip s popolnim Luninim mrkom 8. in 
mlaj 23.! Sprva vas bodo še podpirale energije 
Merkurja in Venere, zato boste dobrodošel člen 
za pomirjanje med stranmi, ki se ne morejo 
sporazumeti. Nekateri boste veseli zaključka 
pomembnega dela prenove zgradbe, cenejše-
ga energetskega vira, energetskega dodatka ali 
uspešnega reprogramiranja prihrankov, pri-
hodkov ali izplačila zapadlega dodatka oziro-
ma subvencije ter razkrivanja neznank.

LEV – Vsakdanje in zdravstvene nevšečnosti 
vam bodo povzročale turbulentne energije, zato 
bodite v odnosih strpni, a tudi ne vsiljivo pozor-

ni do šibkih in starejših. Stroškov ne povečujte 
in bodite obzirni do okolja in zdravja drugih. 
Venera in Merkur bosta aktivnim, ustvarjalnim 
in podjetnim omogočala uresničevanje načrtov, 
študijskih obveznosti, reševanje pravnih vpra-
šanj, prehajanje na nov način dela, menjavo 
službe, prevzem funkcije, selitev, trženje nepre-
mičnine, potovanje, pa tudi seznanjanje s sim-
patijo na daljavo ali iz tujine.

DEVICA – Do 17. bo sočustvovanje, obžalo-
vanje ali žalovanje močnejše pri tistih, ki jim bo 
usoda vzela koga od bližnjih. Pa tudi kasneje 
vam neugodno retrogradno gibanje Marsa, ki 
bo vzpostavljalo konfliktne aspekte po mlaju, 
ne bo prijetno prenašati. Bo pa izziv, ki ga lahko 
uporabite pri poklicu ali vašem poslanstvu. S fi-
nančnimi spretnostmi si boste nekateri začasno 
izboljšali položaj, z nedovoljenim in zdravju 
škodljivim početjem pa ne pretiravajte, da ne 
ogrozite še sami sebe!

TEHTNICA – Po 16. se vam bodo zdele lju-
bezenske, finančne, energetske in zdravstvene 
skrbi manj hude kot prej. Dvome lahko še ved-
no zaupate strokovnjaku, ki vas bo poslušal in 
vam znal pravilno svetovati. Napačnih rešitev 
ne bo dobro sprejeti, da si ne bi škodili in da ne 
bi trpelo tudi vaše partnersko življenje. Planeta 
komunikacije, ljubezni, denarja, poslovanja, in-
teligentnih in strokovno utemeljenih odločitev, 
ki bosta v ognjenem elementu, vam bosta od 17. 
ponujala hiter napredek, zato bodite pripravlje-
ni reagirati brez pomislekov.

ŠKORPIJON – Bodite pripravljeni na prila-
goditve, menjavo načina in časovnice izvedbe 
programov, terapije, partnerjev ali ljubimca. 
Venera in Merkur bosta do 16. in 17. na vas 
prenašala pristojnost za upravljanje s premo-
ženjem, za zastopanje drugih ali nemočnega 
družinskega člana. Morebitna selitev v nove ali 
prenovljene stare prostore ali drugo službo bo 
nato delovala optimistično na vas, da se boste z 
gorečim elanom lotevali projektov, ki vas bodo 
izpolnjevali, vam omogočali strokovni napre-
dek in višje prihodke.

STRELEC – Kritike in čustvene izbruhe ra-
zumite kot izraz stiske in kmalu boste strokov-
njak za bolečine drugih ter iskalec globljih vzro-
kov za disharmonijo v odnosih. Bolj kot doslej 
boste morali popaziti na svoje zdravje, saj vam 
lahko onesnažen zrak in virusi povzročijo nap-
redovanje dotlej prikritih zdravstvenih težav. 
Ljubezenskih, finančnih, družabnih, študijskih, 
pravnih, podjetniških in transportnih prilož-
nosti, ki jih bosta prinašala Venera in Merkur 
od 16., pa nikar ne spreglejte!

KOZOROG – Milobno žarčenje Venere in 
Merkurja na vas v prvi polovici novembra 
vam bo pomagalo sprijazniti se z vsem, kar je 
povezano s staranjem vaših prednikov ter z 
odraščanjem otrok, ki zapuščajo vaše domače 
»gnezdo«. Tudi vi si boste morali preurediti za-
sebno in poslovno življenje, da vam bo prijetno, 
udobno, da boste imeli ob sebi ljubljeno osebo, 
s katero si bosta delila radosti in skrbi. Če bos-
te pogumnejši pri obnavljanju in poglabljanju 
stikov s tistim, ki ga že dolgo občudujete, boste 
doživeli radosten preporod vsaj po mlaju, do-
tok denarja pa se bo prav tako povečal.

VODNAR – Spomini bodo za samotne vod-
narje bolj obremenjujoči zaradi konfliktnih 
aspektov do 15. Pa še te si lahko olajšate, če 
se udeležite kakšne prireditve, pri kateri boste 
fizično in intelektualno zelo aktivni. Uživanje 
dobrot svetega Martina naj bo zmerno, da se 
vam kaj ne pripeti. Ponovno pa boste zaživeli 
z energijami Venere in Merkurja, ki vam bosta 
polepšala življenje v službi, poslih, pri urejanju 
uradnih zadev, na poteh in med nakupi, saj 
boste navezali kontakte s simpatičnimi ljudmi, 
med katerimi bo tudi kdo, v katerega se boste 
zaljubili.

RIBI – Do 25. vam morda uspe urediti zaosta-
le uradne zadeve. Pod vplivom retrogradnega 
Marsa pa boste skušali dognati ozadje nejas-
nosti in odpraviti težave. Dosežete lahko rekla-
macijo, ugodnosti in izplačilo denarja, menjavo 
delovnega mesta, blaga ali prebivališča ter tr-
ženje nepremičnine, pridelkov, znanja ali ume-
tniškega talenta. Motnje v počutju, zdravju in v 
odnosih bodo večje okoli mlaja, pri nekaterih 
tudi zaradi ljubezenskega trikotnika, v katerega 
bi lahko bili zapleteni.  
 Pripravlja: astrolog prof. Stane Padežnik 
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V solarnokarakternem horoskopu do-
bite bolj osebno napoved, če preberete 
najprej besedilo za vaše Sončevo, nato pa 
še Ascendentno znamenje. 



bomo mogli živeti polnega življenja, če 
se ne odrečemo svoji želji po »zagotovo 
vedeti«, preden sprejmemo neko odlo-
čitev.

Vaja: Ozrite se nazaj in poiščite tiste 
slutnje, ki so vas privedle do uspeha. Po-
skušajte se spomniti tudi trenutkov, ko 
niste zaupali intuiciji, in poglejte, kaj se 
je zgodilo.

OBČUTEK V TELESU
Naše telo nam vedno znova pove, kaj 

intuitivno občutimo, a se moramo nau-
čiti prepoznati pomen določenih telesnih 
znakov. Nekateri bodo našli odgovor v 
želodcu. Po tradicionalnem kitajskem 
prepričanju velja, da modrost izhaja prav 
iz tega organa. Ko začutite »metuljčke v 
želodcu«, bodite pozorni, kaj vam želi-
jo povedati. Mrzel srh, ki nas spreleti, je 
za nekatere znak svarila, za druge pa pri-
trdilno znamenje. Občutek ščemenja ali 
prijetne toplote, ki se razleze po telesu, 
pogosto pomeni »zeleno luč«, medtem 
ko je moker znoj, ki nas oblije, znak za 
»stop«. Morda v določenih okoliščinah 
škrtate z zobmi, kar pomeni, da se poču-
tite nelagodno. Na splošno velja, da bo-
lezni – od glavobola do težav s srcem – 
pomenijo, da smo na napačni poti in da 
nekaj ni prav.

Vaja: Pomislite na neko nesporno res-
nico v svojem življenju, na primer vašo 
ljubezen do nekoga, ki ga imate radi. Kje 
v telesu občutite to resnico? Zdaj pomis-
lite na popolnoma nasprotno stvar: čisto 
pomanjkanje ljubezni do osebe, ki jo ima-
te radi. Kje občutite to neresnico? Zdaj 
veste, kje v telesu lahko intuitivno iščete 
resnico in kje prepoznate lažnivost.

 D. N. 

čan občutek samozavesti. Dvom vase 
uničuje odločnost. Tudi če niste pov-
sem prepričani sami vase, ravnajte, ka-
kor da ste – četudi to pomeni slepo vero-
vanje, prepričanje v vašo prirojeno spo-
sobnost. Nikoli ne bomo vedeli, kako 
globoka je naša notranjost, in nikoli ne 

Intuicijo razvijemo in okrepimo kakor mišico

Prebudimo intuicijo
Intuicija je notranji glas, ki nas var-

no vodi skozi življenje. Je naša po-
vezava z izvorom življenja. Če ga le 

slišimo in upoštevamo. Na srečo pa lah-
ko intuicijo z vadbo razvijemo in okre-
pimo kakor mišico. Pa začnimo z nekaj 
vajami.

Bodimo pozorni na znamenja, ta po-
membna »naključja« ali namige iz okolja. 
Se vam je že kdaj zgodilo, da ste razmiš-
ljali o nekom, naslednji trenutek pa vas 
je poklical? Znamenja, ki nas usmerjajo, 
niso naključni dogodki, temveč gre za 
sinhrone povezave, ki se nepričakovano 
dogajajo v času in prostoru, brez kakršne 
koli vidne povezave. Naši gibi, glasovi in 
celo naše misli so vibracijski valovi. Od-
dajamo in sprejemamo le dogajanja, ki so 
na isti valovni dolžini.

Nekateri ljudje, na primer indijanski 
šamani, vidijo sporočilo prav v vsem: od 
vremena do otroškega joka. Bistvo je, da 
takšno opazovanje in razmišljanje spro-
ži zavedanje o lastni intuiciji. V resnici 
je vsaka stvar in vsak dogodek v našem 
življenju sinhronost. Vse je sporočilo.

Vaja: Katera beseda, slika ali dogodek 
izmed vsega tega, kar ste danes prebrali, 
videli in slišali, je najbolj izstopalo in se 
vam najbolj vtisnilo v zavest? Kako vam 
lahko to pomaga pri delu ali v življenju? 
Vprašajte intuicijo, kaj naslednji fizični 
dogodek, ki se vam bo zgodil, pomeni za 
vas v smislu tega, kdo ste in kaj počnete.

ZAUPANJE SAMEMU SEBI
Intuicija je to, kar vemo zagotovo, ne 

da bi zagotovo vedeli. Intuitivno spreje-
manje odločitev pomeni zaupati same-
mu sebi kljub svoji negotovosti. Vse ve-
like osebnosti in voditelje odlikuje mo-

Intuicija je to, kar vemo 
zagotovo, ne da bi zagotovo 

vedeli.
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INTUICIJA

Knjiga razkriva manj znan fenomen – pre-
bujanje jasnovidnosti v drugi polovici živ-
ljenja (Misteriji.si; 19,90 €).
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Prva nagrada (letna naročnina 
na revijo Misteriji):
Antonija Grace,  
Novo naselje 11,  
2345 Bistrica ob Dravi

Druga nagrada (polletna 
naročnina na revijo Misteriji):
Aljaž Kmetec,  
Na Kresu 23, 4228 Železniki

Tri tretje nagrade  
(knjiga založbe ARA):
Smiljana Planinc, 
Cesta 4. julija 62, 8270 Krško
Karolina Dovnik, 
Šumenjakova 4, Laznica, 
2341 Limbuš
Milena Pavlin, 
Ul. L. Hrovata 9, 4000 Kranj

Nagrade bomo poslali po pošti.  

Rešitev nagradne križanke št. 332:
Vodoravno:
ROTACIJA, EMILIJAN, IEPER, 
NV, MT, SKUŠA, PAT, URAR, V 
OČEH SE, KARAKA, ZEH, SLUH, 
EKART, SRKALO, KAMUFLAŽA, 
STAR, KN, OSA, OVSENIK, 
ČEDAD, DT, SKI, BIVOL, SORA, 
ROSA, STO, OBESEK, AVANS, 
ALABAMA, UDE, NIL, DETELA, 
ARAMIS, OČAK, KAZINO, 
TRENT, SAMOTAREC, GORENJE, 
TRAVARINA, ATESTAT.
Nagradni pojmi:

V OČEH SE KAŽE BOLEZEN

Rešitev s pripisom KRIŽANKA 
333 pošljite do 15. novembra na 
naslov Misteriji, Cigaletova 5, 
1000 Ljubljana, ali na e-naslov  
info@misteriji.si. Izžrebali bomo 
pet nagrajencev, ki jih čaka:
1. nagrada: letna naročnina na 
revijo Misteriji
2. nagrada: polletna naročnina 
na revijo Misteriji
3.-5. nagrada:  
knjiga ARA založbe

Izidi žrebanja 
za nagradno 

križanko št. 332
POŠTENO, ISKRENO IN UGODNO vam 
svetuje Darja Gaja s pomočjo Ji džinga, 
ciganskih, Lenormand in Tarot kart.
040/271 835; 
marjetica.vedezevanje@gmail.com
 Marjetica vedeževanje s.p., 
 Drakovci 52, 9243 Mala Nedelja

APITERAPIJA – Vdihavanje zraka iz 
čebeljega panja. Lokacija Gorenjska. Info in 
naročila: Medikoel d.o.o., Jalnova cesta 2, 
4240 Radovljica; tel.: 041/618 775, 04/537 
85 10.
 Medikoel d.o.o., Jalnova cesta 2, 4240 Radovljica

ASTROTAROT MAGIJA IZIDA – 090 
54 50 – Vprašajte Zvezde ali Tarot! 
Razjasnitev življenskih  situacij; zdravje, 
ljubezen, kariera, odnosi, dom, finance 
... Če veste, ste v prednosti! 1,29 €/min. 
Vedeževanje in astrološko  svetovanje!
 Zelnik Suzana s.p.

SVETOVANJE-VEDEŽEVANJE – 
telefonsko ali osebno, 25 € do pol ure, 50 
€ 1 ura ... Ugodnejše kot številke 090! 
Info:  030/661 774 ali vita.svetovanje@
gmail.com  
 Društvo Vita Pivka, Postojnska 12, 6257 Pivka 

VEDEŽ – PREROK – REIKI terapevtka, 
izvajam tudi na daljavo. Intuitivno 
svetovanje, jasnovedne, jasnovidne, 
jasnočutne, stvarne zaznave stvari, ljudi in 
dogodkov, izveste takoj, tukaj in zdaj! Cena 
2,19 €/min. Pokličite 090/43 39 ali 051/856 
022! Elektro Dušan, Dušan Štraus s.p., 
 Šentiljska cesta 114, Maribor

ŽELITE POKUKATI V PRIHODNOST?  
Storite to z izkušenimi. Vedeževanje in 
svetovanje na 090/43 85.  
Cena 1,99 €/minuto z DDV za 
klicatelje iz omrežja Telekom, ceno 
za klice iz drugih omrežij določajo 
operaterji – ponudniki storitev.

Mali oglasi
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Mali oglasi v  Misterijih
Enotna cena za mali oglas je  
25 € z DDV do največ 30 besed. 
(Telefonska številka, e-naslov ali 
spletna stran štejejo kot ena beseda). 
10 % popusta za tri, 15 % popusta 
za več kot tri zaporedna naročila. 
SPREJEM oglasa na info@misteriji.si 
ali na Misteriji, Cigaletova 5, 
1000 Ljubljana.  
Rok za sprejem je do 10. 
v mesecu za naslednji mesec. 
Informacije: 01/231 9360.

LED-PANEL 
Z rdečo in bližnjo 
hladno infrardečo 
svetlobo – njeno 
uporabo za 
zdravljenje je odobrila 
Ameriška uprava za 
hrano in zdravila – 
negujemo kožo in 
preganjamo bolečino. 
Pomagamo si pri 
lajšanju nevropatskih 
bolečin, bolečin 
v kolenih, križu, 
vratu, ramenu, pri 
teniškem komolcu, 
revmatoidnem 
artritisu, 
osteoartritisu, 
disfunkciji čeljustnega 
sklepa, fibromialgiji, 
limfedemu, pri 
odpravljanju 
brazgotin, aken, 
gubic in globljih gub, 
psoriazi, pa tudi pri 
celjenju ureznin in 
odrgnin, celjenju 
ran pri starejših, 
diabetični razjedi, 
ustničnem herpesu. 
Ne nazadnje se izkaže 
tudi pri nespečnosti 
in ponovni rasti las. 
Je tudi alternativa 
opioidom v negi pri 
raku.
LED-panel za rdečo 
in infrardečo svetlobno terapijo (SunGrow VIG 
500) deluje z rdečo svetlobo 660 nm (blagodejno 
za kožo) in z infrardečo svetlobo 850 nm (ki 
prodre globlje v telo); skupaj sestavljata idealno 
svetlobno terapijo. Priloženo: posebna očala, vrv 
za obešanje, navodila za uporabo v slovenščini.
Nobena znanstvena raziskava, opravljenih je bilo 
kakih pet tisoč, ni pokazala niti enega slabega učinka 
delovanja terapije z rdečo in infrardečo svetlobo.
Dimenzije: 48 × 21 × 7 cm
Redna cena: 339 € (možno plačilo na obroke)
Naročila: Misteriji.si; 051/307 777
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ZAKAJ SE RODIMO 
IN ZAKAJ UMREMO

Je rojstvo stvar usode? Za-
kaj se človek rodi, če na 
koncu umre? V knjigi se av-
tor, hipnoterapevt in jasnovi-
dec, ukvarja z vprašanji, kaj, 
kdo, zakaj, od kod, smisel 
vsega …  14,90 € 

KNJIŽNA ZBIRKA KAKO
KAKO SE ZDRAVIMO Z MAGNETNIMI POLJI

Z magnetnimi polji lahko doma zdravimo številna obolenja. 
Knjiga bo pripomogla, da bo več milijonov protibolečinskih ta-
blet ostalo neuporabljenih ter da bo veliko število operacij in 
dni bolnišničnega zdravljenja preprosto nepotrebnih. (e-knji-
ga 11,90 €)

KAKO NAVEŽEMO STIK Z UMRLIMI
Knjiga vas nauči, kako posnamete elektronske glasovne fenome-
ne z diktafonom, posnamemo duhove z videokamero, spodbudi-
mo duhove, da uporabijo računalnik ali telefon, vzpostavimo tele-
patski kontakt z umrlimi … (e-knjiga 3 €)

KAKO UPORABLJAMO NIHALO IN BAJALICO
Po napotkih v knjigi lahko odkrivate vodo, izgubljene predmete, 
pogrešane ljudi in škodljiva sevanja. Z radiestezijo tudi diagno-
sticirate in lajšate bolezni, razvijate intuicijo … (e-knjiga 16,90 €)

KAKO VEDEŽUJEMO IZ CIGANSKIH KART
Knjiga s podobami ciganskih kart nam bo v pomoč kot oseben 
vodnik, pa tudi za poslovno vedeževanje. V priročniku nas slo-
venska avtorica uči o umetnosti vedeževanja ter razlaga pomen 
vsake od šestintridesetih kart.  (19,90 €, e-knjiga 13,90 €)

KAKO SE NAUČIMO AVTOMATSKEGA PISANJA
Priročnik, ki vas pouči, kako prek avtomatskega pisanja vzposta-
vite stik z Višjim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate 
z drugimi bitji, ki vam posredujejo različne informacije, dobite od-
govore ... (e-knjiga 10,90 €)

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI
Barvna terapija ni čarobno zdravilo za vsa obolenja, vendar bar-
ve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preven-
tivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri 
vzdrževanju lastnega zdravja. (13 €, e-knjiga 13 €)

KAKO RAZBEREMO OSEBNOST IZ PISAVE
Knjiga ponuja vedenje, kako v pisavi prepoznate lastne osebno-
stne značilnosti, prebudite lastnosti, prepoznate svoje speče ta-
lente, dobite razumevanje o ravnanju drugih, oblikujete svoj pod-
pis, ki bo razkrival vačo samopodobo … (e-knjiga 3 €)

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM
Vsak človek je glasbeni inštrument, ki niha v razponu kozmič-
nih vibracij. Knjiga opisuje, kako z zvoki, glasbo in lastnim gla-
som uravnovešamo in zdravimo sebe in druge. (e-knjiga 6,20 €)

KAKO ODKRIJETE VAŠA PREJŠNJA ŽIVLJENJA
Priročnik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez 
terapevta, spustimo v prejšnja življenja in odkrijemo vzroke bo-
lezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine. (e-knjiga 10,90 €)

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJŠAMO AVRO
Priročnik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo naučimo gle-
dati in spoznavati njen pomen; kako nam avra kaže na podlagi bi-
oenergijskih zevov duševno in telesno stanje. (e-knjiga 5,90 €)

KAKO BEREMO USODO Z DLANI
Priročnik izčrpno opisuje, kako iz črt na dlani izračunamo razne 
datume in življenjska obdobja. Dlan razkriva človekov značaj, 
zdravje, temperament in celo usodo. (e-knjiga 10,90 €)

KAKO SE ZNEBIMO OČAL
Ko odpravimo zastarele vzorce v svoji zavesti, obnovimo tudi svoj 
vid. Zato je poleg poglavja z vajami dobršen del knjige name-
njen uporabi uma kot orodja za izboljšanje vida. (e-knjiga 9,80 €)

KAKO POVEČAMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI
Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, 
post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, 
da bi spremenili svoj svet zdravja. (e-knjiga 6 €)

KAKO VPLIVAJO OSEBNA ŠTEVILA
Osebna števila nam pomagajo ustvariti lepše življenje, z njimi 
lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in načrtuje-
mo prihodnost. (12,10 €)

Izbrane knjige naročimo po telefonu (med 8. in 16. uro): 01/549 17 92 ali 
051/307 777; e-pošti: info@misteriji.si ali na spletni strani www.misteriji.si

ARA ZALOŽBA – 051/307 777– Spletna knjigarna www.misteriji.si

VZEMITE ZDRAVJE  
V SVOJE ROKE

Avtorica je odkrila, da industrija 
hrane in zdravil obvladuje zdrav-
je in zdravljenje v luči svojega 
pohlepa. Zato spodbuja odgo-
vornost do samega sebe in nam 
pove, kako lahko mnoge bolezni 
pozdravimo brez zdravil. 24,90 €

NAČRT DUŠE
Ima naše trpljenje sploh kak 
smisel? Knjiga nam odkriva 
pravi pomen življenja, katerega 
kot duša sami načrtujemo pred 
svojim rojstvom – v življenju 
pa načrtovane izzive zavestno 
uporabimo za svojo duhovno 
rast in zdravljenje.  24,90 €

KAKO OZDRAVIMO 
S HRANO

Zdravnik, ki je napisal to knjigo 
in po svojem pisanju tudi živi, 
zatrjuje, da je večino smrti za-
radi bolezni mogoče prepre-
čiti. Naša prehrana je vodilni 
vzrok prezgodnje smrti in vo-
dilni povzročitelj vseh naših 
bolezni. 29,90 €

KAKO ZNIŽATI VISOK 
KRVNI TLAK BREZ ZDRAVIL
Visok krvni tlak škoduje zdravju 
in krajša življenjsko dobo. Z na-
činom življenja, temelječem na 
gibanju in zdravem prehranje-
vanju, lahko visok krvni tlak za 
vedno znižamo tudi brez vsako-
dnevnega jemanja zdravil.  
 24,90 €

RESNICE IN LAŽI O HRANI
Miti, zmote in laži o zdravi hra-
ni so pripeljali do stanja, v ka-
terem eni kujejo dobiček, drugi 
pa plačajo s svojim zdravjem. 
A naša optimalna hrana je še 
vedno tista, na katero smo pri-
lagojeni s svojim »paleolit-
skim« telesom 19,90 € 

ŽIVLJENJSKI SLOG, 
KI RAZVELJAVI BOLEZNI

Preprost, a radikalen program 
zdravljenja z življenjskim slo-
gom, opisan v knjigi, pogosto 
ustavi napredovanje najpogo-
stejših kroničnih bolezni ali jih 
pomaga preprečevati. Ter upo-
časni škodo zaradi staranja na 
celični ravni.  24,90 €

MODROST DUŠ
Zgodbe ljudi, ki so jim hipnote-
rapije Življenje med življenji po-
magale razrešiti družinske spo-
re, se spoprijeti z zdravstvenimi 
težavami, izboljšati ljubezenska 
razmerja, napredovati na poklic-
ni poti, premagati depresijo …
 24,90 €

ZDRAVI PRI STOTIH
Knjiga nam prinaša spoznanje, 
da si lahko življenjsko dobo in 
dobro zdravje dramatično po-
daljšamo. In nas pouči, kako v 
svojih preostalih letih znova pri-
dobiti strast do življenja in doži-
veti razcvet svojega najlepšega 
in najmodrejšega jaza. 29,90 €

ŽVRKLJANJE OLJA
Žvrkljanje olja je ena naj-
močnejših oblik zdravljenja. 
Najbolj očiten rezultat so 
bolj zdravi zobje, a pomaga 
pri skoraj vseh boleznih. Če 
bi redno čistili telo z žvrklja-
njem olja, bi življenjsko 
dobo podaljšali na 140 let.  
 17,90 € 

MOČ PRAVEGA TRENUTKA
Naša biološka ura vpliva na 
vsako delovanje našega tele-
sa in uma. V knjigi ugotovimo, 
kateri »kronotip« smo in kdaj je 
najboljši čas za vse, kar poč-
nemo: jemanje zdravil, načrto-
vanje družine, pogovor z otroki 
...  29,90 €

ZDRAVLJENJE 
Z RDEČO SVETLOBO

Z resničnimi uspešnimi zgod-
bami, ki jih podpirajo naj-
novejše znanstvene razi-
skave, knjiga razlaga, kako 
lahko rdeča in bližnja infrar-
deča svetloba obvladata bo-
lečino, pomagata proti stara-
nju in izboljšata vaše zdravje. 
 19,90 € 



ARA založba d.o.o.

Pitje vode iz kozarca Longy 
vzbuja oživljanje celic

Manj bolni in dlje živi
Pitje vode iz kozarca Longy obnavlja celice v telesu in podaljšuje življenje. V kozarec so 
vtisnjene informacije peptidov. Te preidejo v vodo. Tako informirana voda pa spodbudi 
oživitev in obnovo naših celic. Voda iz kozarca je bolj mehka in pitna, povzroča boljše 
razpoloženje, večjo energijo in vitalnost.
Longy kozarec nam koristi predvsem v drugi polovici življenja. Po štiridesetem letu. Če je 
telo bolno, pa seveda prej. Prej si lahko z njim pomagajo tudi vrhunski športniki in ljudje, ki 
živijo v ekstremnih delovnih in vremenskih pogojih.
Informacije vplivajo na celice zlagoma, ne more jih biti preveč in ne vplivajo na delovanje 
zdravil. Ne morejo nam škodovati.
Kozarec Longy je naprodaj v paru – z namenom, da vodo iz njega pijete čez ves dan, doma 
in v službi. Če ne potrebujete dveh kozarcev, enega podarite, saj pride prav vsakomur.
Cena para kozarcev je 89 €.
Naročila: Misteriji.si; 051/307 777


