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RRaazzooddeettjjee??  NNee,,  ddookkoonnččaannjjee!!  

 

Pred časom sem prebrala knjigo »Zdravje je v nas«. Kakšna osveţitev! Končno iskrena 

izpoved človeka, ki iz prve roke opisuje svojo pot od smrtne obsodbe v obliki diagnoze hude 

bolezni do ozdravitve. Ne zgolj do odprave simptomov, temveč resnične ozdravitve. Take, ki se 

zgodi kot posledica, ko se obrneš vase, se dokoplješ do vzrokov in zabredeš v močvirje navlake, 

ki si jo leta tlačil vase, ter odvrţeš vse, kar te zastruplja na fizični, čustveni in duhovni ravni. 

 

Zdaj sem imela priloţnost prebrati še knjigo »Raziskave in spoznanja«, ki je omenjeni knjigi 

tlakovala pot. Če je bila prva odkritje, je slednja – dokončanje. Zapolni namreč vrzeli, na katere 

med branjem »Zdravje je v nas« bralec morda sploh ne pomisli.  

 

A ko sestavimo zgodbo, ki jo pišeta obe knjigi, dobimo globok uvid v razmišljanje in prakso 

avtorjev, ki skozi odstiranje tančice neţno, a vztrajno in temeljito odmetavata plast za plastjo 

neznank. Tistih, ki opisujejo vzroke za nastanek bolezni, in tistih, ki vodijo do celostne rešitve.  

 

In če to pravim jaz, »študirana bela halja«, potem se bo z menoj verjetno strinjal tudi 

marsikateri bralec.  

CCeelloosstnnaa  obrravnaavvaa  kkot  klljjuuč  doo  zzddrraavvjja    

Kaj torej sploh lahko storimo, kadar skušamo ohraniti svoje zdravje ali si ga povrniti? Ko 

boste prebrali to knjigo, boste bolje razumeli, zakaj je tako imenovana funkcionalna medicina, ki 

poskuša na človeka gledati kot celoto z vsem dogajanjem in vplivi na njegovo zdravje, 

pogostokrat učinkovitejša v primerjavi s klasično medicino.  

Človek je kot drevo: Korenine so njegove ţivljenjske navade, iz katerih bolj ali manj uspešno 

obnavlja svojo ţivljenjsko energijo. Krošnja pa predstavlja različne simptome bolezni, ki pa jih 

bomo teţko trajno ozdravili, če ne bomo upoštevali tudi genetskih vplivov, prepričanj, vplive 

preteklih poškodb in bolezni, jemanja zdravil, konec koncev pa tudi karmičnih lekcij, ki smo si 

jih zadali med našim tokratnim bivanjem.  

Pomembne so zdravstvene in ţivljenjske prelomnice ter druţinska obremenjenost, kajti vse 

lahko prevesi ravnovesje v smeri bolezni. Funkcionalna medicina skuša zdravje povrniti 

predvsem s spremembo ţivljenjskega sloga, prehrane, telesne vadbe, usmerjeno uporabo 

prehranskih dopolnil in zdravil, kadar je to potrebno. 

Seveda pa potrebujemo za ta korak ne le jasna navodila, temveč tudi dokaz, da zadeva deluje. 

Pa logično razlago, zakaj je tako, in pa veliko, zelo veliko spodbude. 

V knjigah »Zdravje je v nas« in »Raziskave in spoznanja« boste našli vse to … in še več.  

Kako nenavadno, da s tako pomembnimi informacijami nismo bili seznanjeni ţe med 

študijem medicine! Namreč, ves čas med branjem sem imela v mislih »bele halje«, ki pacientom 

pomenimo najvišjo avtoriteto, zato imajo naši nasveti nanje izjemno moč in vpliv.  
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PPrrvvii  kkoorraakk  jjee  vveeddnnoo  pprreevvzzeemmaannjjee  ooddggoovvoorrnnoossttii  zzaa  ssvvoojjee  zzddrraavvjjee    

Dejstvo je, nismo zdravniki tisti, ki smo zadolţeni za prevzem odgovornost za zdravje 

pacienta. Za ozdravitev je vedno odgovoren slednji, zdravnikovo poslanstvo pa je prenesti na 

prvega pravo sporočilo. Delovati kakor boţanske glasbene vilice, prek katerih se zgodi 

samozdravljenje.  

Včasih naletim na pacienta, ki pride k meni po pomoč zato, da bi na moja ramena odloţil 

svoje breme, svojega ţivljenja pa ne bi hotel ali ţelel spremeniti – ker se ne zaveda, kako 

pomemben je ta korak, ker je to zanj prenaporno ali ker bi vse skupaj utegnilo predolgo trajati. V 

takem primeru lahko ravnam najbolj modro, če se ne vpletam v njegove cilje, temveč mu pustim 

iti naprej po izbrani poti, z najboljšimi ţeljami. Seveda mu bom pomagala, vendar le toliko, 

kolikor mi bo dopustil.  

Svojo ţivljenjsko energijo raje usmerjam k tistim, ki ţelijo prevzeti odgovornost in se ţelijo 

spremeniti; kot vilice, ki prenašajo sporočilo tistim, ki so ga sposobni zaznati.  

Če gledam nase kot duša na večni poti rasti, po branju obeh knjig bolje razumem stopnje 

duhovnega napredovanja. Pa tudi, zakaj je proces lahko tako boleče počasen in naporen. Pogosto 

sem morala zapreti knjigo, saj so me spreletavale misli in spomini na določene dogodke in osebe. 

Čeprav sem jih ţe zdavnaj pozabila, še vedno povzročajo jezo in zamere, ki mi ne pustijo, da bi 

se premaknila naprej.  

DDvvee  vrrsstii  paaccienttoovv    

Ugotovila sem, zakaj mi je (bilo) tako zelo teţko delovati v okolju, ki ni kazalo večjega 

razumevanja za to, da je človek še kaj več kot skupek celic, vreča organov in zbirka simptomov, 

ki jih je treba »ozdraviti«, ne da bi se vprašali o njihovem globljem pomenu. 

Bolje razumem tudi, zakaj je vsak človek poseben, edinstven in zakaj potrebuje drugačno 

podporo. Knjigi sta mi potrdili, kako sem imela pogostokrat prav, kadar sem se med pogovorom 

pacientu zazrla v oči in spoznala, da si ne bo pustil ozdraveti.  

Ali pa sem, po drugi strani, lahko ţe po nekaj stavkih s pacientom razbrala, da se je odločil za 

ţivljenje: Zasvetile so se mu oči, ker je doumel sporočilo.  

PPrriihhooddnnoosstt  zzddrraavvssttvvaa    

V to smer se mora razvijati zdravstvo. Obseţna in pregledna raziskava v smislu odkrivanja 

vzrokov in povodov na zdravje, ki tvori jedro knjige, bi morala biti temelj obravnave vsakega 

pacienta. Pomemben je tudi nauk, ki neizogibno sledi: Nemogoče je priporočiti določeno metodo 

zdravljenja in ne priporočiti neke druge metode. Nasvet zdravnika mora biti prilagojen 

specifičnim osebnim razmeram ter razvojni stopnji, na kateri je oseba.  

Še posebej dragoceno pa je bilo zame sporočilo, da lahko – ne glede na to, kje so vzroki za 

bolezen in z njo povezane teţave – izboljšamo moţnosti ozdravitve, če sočasno obravnavamo 

telo, um in dušo ter vključimo pozitivne vibracije: zaupanje, ljubezen, odprtost in okolje, ki 
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podpira ljubezen in ozdravitev. Kajti, kot boste spoznali na koncu branja, najboljše zdravilo za 

rešitev vsake krize je še vedno – Ljubezen. 

Z branjem knjige »Raziskave in spoznanja« si boste prihranili ure in dneve »guglanja« ob 

iskanju različnih metod zdravljenja. Posledično boste imeli več časa za umiritev uma ali pa boste 

med opisom številnih tehnik in pristopov celo našli namig, v smislu: »To sem iskal, to je zame.«  

KKnnjjiiggaa  kkoott  ssvveettoovvaalleecc  pprrii  iizzbbiirrii  pprraavvee  ppoottii  ……  iinn  pprraavviihh  zzddrraavvnniikkoovv    

Osebne zgodbe ljudi, ki morajo v iskanje zdravja vloţiti nečloveške napore, me ţalostijo in 

včasih razjezijo, ker si predstavljam, koliko je tistih, ki jim to ni uspelo. Ob tem postanem 

hvaleţna za ogromno predanost in trud, ki sta ju avtorja vloţila v obe deli.  

Obe knjigi sta kot svetovalec, ki vas ne bo zgolj seznanil z moţnostmi, ampak morda tudi 

pomagal presoditi, katere poti bi ustrezale vaši ţivljenjski situaciji in osebnosti ter katera so tista 

prepričanja, ki stojijo na poti do ozdravitve.  

Niti tukaj ne morem mimo vloge zdravnikov. Nismo odgovorni le za to, da obvladamo svojo 

obrt, temveč tudi, da smo dovolj široki, odprti in modri, da krotimo svoj ego in odloţimo čustva, 

kadar skupaj s pacientom iščemo najboljšo rešitev zanj.  

Slepo zaupanje, ki nam ga pogosto izkazuje slednji, nas zavezuje k ohranitvi profesionalnega 

odnosa, tudi če se pacient z nami ne strinja. Najpomembneje je, da človeka prebudimo. Mu 

povemo, da gre zares. In da smo na njegovi strani ne glede, kako se bo odločil. Nikakor nas ne bo 

razočaral, zato naj se prepusti, obrne vase in odločno pove, kaj misli in čuti.  

Zakaj bi zdravnik povzročal pacientu dodatni stres, ki bi se mu porodil ob zaskrbljenosti, kaj 

si prvi misli o njem? 

KKaatteerrii  ppaacciieennttii  iimmaajjoo  ((nnaajj))vveeččjjoo  mmooţţnnoosstt  oozzddrraavviittvvee    

Čeprav v zdravje vlagamo vse več denarja, boljšega zdravja ne bomo dosegli drugače kot z 

drugačnim odnosom. Torej takrat, ko bomo ustvarjali razmere, v katerih bodo zdravniki nič več 

in nič manj kot partnerji in podporniki pacientom na poti do njihovega zdravja. Središče 

zdravnikovega razmišljanja in delovanja pa bodo zdravje, pacient, ţivljenje, sreča. Vse to, 

seveda, ne izključuje najboljšega in najbolj naprednega zdravljenja kot niti ne vseh drugih 

načinov ozdravitve, ki bi človeku lahko pomagali. 

Tisti, ki prevzame pobudo – ki torej uvidi, da je ustvarjalec svojega zdravja, ţivljenja, usode 

… ki spozna, da je bitje, ki presega svoje snovne okvire … in ugotovi, da je veliko več in veliko 

močnejši, kot se mu dozdeva – ima dosti boljše moţnosti za ozdravitev.  

S to knjigo bo naloga laţja. Več pacientov bo uspešno rešilo svoje zdravstvene tegobe in s 

tem bo doseţeno njeno poslanstvo. 

Verjetno boste tudi spoznali, da knjiga ni lahko branje. Je priročnik, ki bo zahteval vso vašo 

pozornost in velikokrat tudi vrtal v vas, izzival vaša stališča in spodbujal ustvarjalno razmišljanje. 
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Morda boste med branjem postali nestrpni, razjezili se boste in porajala se vam bodo vprašanja 

…  

To je dobro. Taka je pač pot. Berite dalje, kajti največkrat boste odgovor našli v nadaljevanju, 

morda ţe na naslednji strani. Ponavljajoči se motiv te knjige pa je vabilo k branju s srcem, 

iskanju navdiha, utišanju uma.  

Kdo je tukaj vodja? Vi sami. Z branjem te knjige boste storili mogočen korak v boljše 

zdravje. 

             mag. Jana Wahl, dr. med., spec. splošne kirurgije, MBA, UKC Ljubljana 

P.S. Obe knjigi bosta odslej moje orodje, ki ga bom lahko priporočila pacientom. Tako mi ne 

bo treba vedno znova raziskovati, ali govoriva isti jezik. 

 

*Predgovor je vzet iz knjige »Zdravje je v nas: Raziskave in spoznanja«. Knjiga »Prvi koraki« je 

povzetek oziroma uvod v omenjeno knjigo, pa tudi v knjigo »Zdravje je v nas«.  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  7 

SSLLOOVVAARR  PPOOJJMMOOVV  IINN  IIZZRRAAZZOOVV,,  kkii  ssee  uuppoorraabblljjaajjoo  vv  kknnjjiiggaahh  

»»ZZddrraavvjjee  jjee  vv  nnaass««  tteerr  »»RRaazziisskkaavvee  iinn  ssppoozznnaannjjaa««  

V knjigi so uporabljeni nekateri izrazi, ki se morda ne uporabljajo pogosto v vsakdanjem 

jeziku, ali pa se celo razlikujejo od splošno uveljavljenih razlag izraza ali besedne zveze. 

Nekatere besede so ustvarjene na novo, da z njimi laţe opišemo določen pojem. Na primer, 

beseda zdravitelj pomeni osebo, ki na kakršen koli način pomaga pri zdravljenju; torej je to lahko 

zdravnik ali zdravilec. 

 

Opredelitev ni strokovna, temveč je prilagojena vsebini sporočila. Velikokrat je tudi teţko 

najti pravo besedo, še posebej za opise energije.  

 

Kadar je v tekstu uporabljena taka beseda ali besedna zveza, izraţamo z njo energijo, kot je 

razloţena v tem slovarju; še posebej v primeru, če se beseda ali besedna zveza razlikuje od 

splošno uporabljane.  

 

Priporočljivo je, da se med branjem vračate sem vsaj toliko časa, dokler se ne uglasite z 

energijo, ki se skriva za posameznim pojmom. 

 

 Zdravnik: doktor medicine s končano medicinsko fakulteto. 

 Zdravilec: izvajalec metode ali tehnike zdravljenja, ki ne sodi v okvire uradne 

medicine. Torej tisti, ki zdravi, a ni zdravnik.   

 (Optimalno) Zdravstveno stanje: definicija zdravja Svetovne zdravstvene 

organizacije (WHO) je: popolno telesno, duševno in socialno blagostanje, ne le 

odsotnost bolezni ali onemoglosti. Optimalno zdravstveno stanje pa opisuje stanje 

telesa in duha v povezavi s karmo in usodo posameznika. Zato lahko imamo določene 

bolezenske simptome – v primerih, ko je obolenje potrebno za osebno rast –, a je naše 

zdravstveno stanje še vedno optimalno.  

 Zdravitelj: skupno ime ljudi, ki zdravijo, ne glede na izobrazbo ali način dela. 

Enotno ime za zdravnika in zdravilca.  

 Resnica (ponavadi zapisano z veliko začetnico): univerzalna zakonitost, ki je veljala 

vedno, velja danes in tudi bo – za vsakogar. To ni osebni pogled na situacijo, kar 

velikokrat poimenujemo tudi (osebna) resnica posameznika. Izhaja iz univerzalnih 

Zakonov. 

 Ţivljenjska energija: skupek našega notranjega (duhovnega) sveta in tudi izraz tega 

v fizičnem svetu; vse, kar se dogaja znotraj nas; je tudi vzrok delovanja v zunanjem 

svetu. To so vse naše misli, čutenje, dojemanje, odnos do vrednot, stališča … Nanjo 

vplivajo pretekle in prihodnje izkušnje, misli na prihodnost ter na splošno način 

dojemanja, procesiranja in izraţanja vsega okoli in znotraj nas. Velikokrat se 

uporablja tudi samo beseda energija. 

 Zavest: koncentracija ţivljenjske energije osebe v času in prostoru. Izraţa vrednote, 

identiteto, integriteto … To je bit posameznika, ki v sebi nosi vse drugo. Je točka 

tukaj in zdaj, ki se izraţa na vseh ravneh (fizični, čustveni, mentalni itd.) in je 

neposredna posledica karme. Vpliva na trenutne izkušnje, kot tudi na naše prihodnje 

izkušnje oziroma usodo.  
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Včasih se uporablja – predvsem, ko je opisano delovanje podzavesti – kot opis tistega 

dela uma, ki se ga oseba zaveda (ker ni drugega primernejšega izraza) oziroma je 

uporabljena v besedni zvezi zavest – podzavest. Tu je mišljena kot zavestni del uma. 

Sicer pa je zavest mišljena kot skupek podzavesti (del koncentracije energije, ki se ga 

ne zavedamo), zavesti in nadzavesti (intuicija in duša; v literaturi se včasih namesto 

podzavest uporablja pojem super-zavest ali kar nezavedni del uma, ki v tem primeru 

označuje podzavest in nadzavest skupaj). Torej zavest osebe tvorita zavedna in 

nezavedna koncentracija energije skupaj. 

 Vibracija: označuje energijsko stanje osebe oziroma stopničko, na kateri je zavest. 

Lahko je nizka (strah, brezup, skrbi, ţalost …) ali visoka (veselje, mir, brezskrbnost, 

ljubezen …) ali pa je nekje vmes. To stanje zavesti je lahko trenutno (trenutna 

vibracija) ali pa traja dlje časa (splošna vibracija), ko se zavest le sem ter tja 

premakne iz nje. Če je v neki vibraciji preteţni del zavesti, govorimo o prevladujoči 

vibraciji. 

 Kritična masa: mejna vrednost energije, potrebna za spremembo smeri oziroma 

usmeritve; na primer, kritična masa energije jeze pomeni, da je zavest osebe pravkar 

dosegla raven, ko lahko preide v to vibracijo. Najlaţe jo ponazorimo s tehtnico: ko 

kritična masa doseţe določeno raven, se ena stran tehtnice nagne in tako prevzame 

pobudo. 

 Resonanca: ujemanje v energijski komunikaciji med dvema stvarema; način prenosa 

energije med dvema subjektoma, ki sta na isti valovni dolţini (sicer resonanca ni 

mogoča). Na primer, če aktiviramo glasbene vilice in poleg njih poloţimo njim enake, 

se bo zvok iz prvih širil in se tako – z resonanco – prenesel na druge, ki bodo prav 

tako začele oddajati zvok, čeprav se jih ni nihče dotaknil.  

Resonanca poteka v dveh stopnjah: v prvi se energija z enega subjekta prenaša na 

drugega, v drugi, ko oba subjekta oddajata enako vibracijo in delujeta v resonanci 

oziroma harmoniji, pa se vloţena skupna energija obeh pomnoţi oziroma drastično 

poveča.  

Značilen primer resonance je naslednji: če četa vojakov koraka po mostu v resonanci 

z vibracijo mostu, lahko začne most nihati. Če ta energija traja dlje časa, lahko preide 

v drugo fazo, ko se energija poveča in se most lahko celo poruši.  

Po načelu resonance se pretaka energija med ljudmi in to je tudi način »pridobivanja« 

oziroma aktivacije energije v posamezniku.  

 Ţivljenjsko poslanstvo: skupek misli, čutenj, idej in izraznosti vseh vrst (na primer 

aktivnosti), ki izhajajo iz potrebe rasti duše. Ta skupek je posledica karme in hkrati 

zaznamuje usodo v tem ţivljenju. To je tudi usmeritev, ki jo osebi narekujejo 

najgloblje ţelje, izvirajoče iz srca, duše in intuicije. Opravljanje ţivljenjskega 

poslanstva omogoča osebi, da napreduje in se na koncu izvije iz karmičnega kolesja. 

Ţivljenjsko poslanstvo je velikokrat povezano s pojmom predano sluţenje (v zelo 

pozitivnem smislu).  

 Karma: posledica preteklega delovanja; odgovornost, ki izvira iz preteklih odločitev. 

Kar je karma za preteklost, je usoda za prihodnost, vmesna točka pa je naša trenutna 

zavest.  

 Identiteta: skupek nečesa, kar cenimo pri sebi ali drugih. To je lahko tisto, kar 

imamo, kar smo ali za kar si prizadevamo. Ponazarja našo najvišjo vrednost oziroma 

najvišji izraz, kot ga sami vidimo in po katerem ţelimo, da nas prepoznajo tudi drugi 



  9 

ter nas na osnovi tega obravnavajo. Je naš najvišji znak razpoznavnosti, kakor bi se 

ţeleli izraziti pred drugimi in pred seboj. To so lahko stvari, ki jih posedujemo (na 

primer materialne dobrine), imamo v sebi (vrednote, spretnosti, veščine …), jih 

odobravamo (filozofije, religije …) itd. Ni nujno, da to ţe imamo, lahko samo 

usmerjamo zavest v to smer in si za to prizadevamo oziroma – energijsko ali fizično – 

zgolj izraţamo pripadnost. 

 Integriteta: neomajno vztrajanje pri svoji energiji – pri stališčih, dejanjih, obljubah 

… – ob tem, da je zavest v visoki vibraciji. Izhaja iz besedne zveze »biti integriran 

(zdruţen) s samim seboj« oziroma s svojim bistvom: s srcem, dušo in intuicijo. 

Integrirani smo, ko pri odločitvi izhajamo iz sebe in od nje ne odstopamo, ne glede na 

zunanje vplive (ovire, spremembe v okolici …). To ni trma, kljubovanje itd., saj se te 

energije navezujejo na zunanje vplive. Za integriteto pa je značilno, da je vedno izraz 

energij, ki izhajajo iz intuicije, duše in srca človeka. Ob tem lahko sprejemamo svet 

okoli sebe, ker nismo navezani na okolico, zato od nje tudi ničesar ne pričakujemo – 

naša energija je osredotočena zgolj na našo vizijo in cilj.  

Če vztrajamo v namenu v nizkih vibracijah, pa se to ne kaţe kot sprejemanje okolice, 

temveč kot ţelja po moči in nadzoru drugih ter po zavračanju vsega, kar se ne ujema z 

našimi pričakovanji.  

 Neprijetna energija: energija nizke vibracije. Ta besedna zveza se uporablja namesto 

pojma »negativna energija«. Namreč, zelo teţko je določiti, ali je energija pozitivna 

(koristna) ali negativna (nekoristna), ker energija predvsem – je. Torej je v svojem 

osnovnem delovanju nevtralna. Energija nizkih vibracij (na primer ţalost, otopelost, 

občutek nemoči, jeza …) je navadno neprijetna. Ni pa negativna, saj nam vedno kaţe 

koristen podatek ter pot naprej. 

 Odprtost in zaprtost: (ne)dopuščanje, da nas doseţejo energije iz okolice. Višja 

stopnja je stanje integritete. Odprtost izraţa ţeljo ali potrebo po resonanci oziroma 

vsaj moţnost obstoja le-te, pri zaprtosti pa resonanca ni mogoča oziroma se ji 

izogibamo ali upiramo. 

 Intuicija: brezpogojna mentalna (umska) energija. V umu jo »slišimo« oziroma 

zaznamo kot idejo ali preblisk.  

 Srce (srčna energija, velikokrat tudi Ljubezen): brezpogojna energija, ki jo 

začutimo s pomočjo občutkov, ne kot preblisk ali idejo. To je na primer občutek ob 

tem, ko vzamemo v roke dojenčka. Aktivna energija, ki se izraţa, deluje. (Glej tudi 

opis za »Ljubezen«.) 

 Ljubezen: splošno (posplošeno) ali skupno ime za brezpogojne energije. V sebi 

skriva brezpogojne atribute: mir, sočutje, radost, harmonijo, sprejemanje itd. Edina 

ljubezen – ali Ljubezen (z veliko začetnico ţelimo še posebej poudariti atribut 

brezpogojnosti) – je brezpogojna, torej taka, ki se ne odziva na zunanje vplive in se ne 

spreminja. 

 Ţivljenje (z veliko začetnico): mogočnost bivanja. Vse, kar se dogaja v nas in okoli 

nas, pa tudi v nevidnih sferah. Proces udejanjanja ustvarjalnosti, razvoja in rasti na 

vseh ravneh. 

 Bog: tudi Stvarnik, narava, Oče, On … Vse energije, navzoče v nas in zunaj nas 

oziroma vse, kar je. Ţivljenje, pa tudi vse ostalo, izhaja iz Njega. Največkrat se enoti 

z energijo Ljubezni in Resnice: Jezus – sinonim Ţive Ljubezni – je predstavljen kot 

»Njegov sin«. Zase je Jezus rekel: »Če razkosate kos lesa, me boste našli tam. Če 
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dvignete kamen, sem pod njim.« (Tomaţev evangelij, 75) Za Boga pa je rekel: »Tisti 

dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas.« (Jn 14, 20)  

Bog je v kraljestvu, ki se nahaja znotraj nas in zunaj nas (Tomaţev evangelij, 3). Mi 

pa smo ustvarjeni po Njegovi podobi: »Ali ni zapisano v vaši postavi: Bogovi ste?« 

(Jn 10, 34)  

To ni ikona, pač pa čista energija, ki je ne smemo zamenjevati z religijo. Morda je 

Boga najbolje opisal apostol Pavel v Svetem pismu: »Bog, ki je ustvaril vesolje in 

vse, kar je v njem, on, ki je neba in zemlje gospodar, ne domuje v svetiščih, ki jih je 

zgradila človeška roka. On sploh ne potrebuje, da bi mu stregle človeške roke, temveč 

sam vsem daje ţivljenje in dihanje in vse. Iz enega je ustvaril ves človeški rod, da bi 

napolnil obličje Zemlje in ljudem odmeril čase in meje bivanja, da bi Boga iskali in se 

morda do njega dotipali in ga našli, saj ni daleč od nikogar izmed nas. Zakaj v njem 

ţivimo, se gibljemo in smo.« (Apostolska dela 17, 24-28) 
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11..  ČČee  rraazzmmiiššlljjaattee  oo  rraazziisskkoovvaannjjuu  iinn  pprreevveerrjjaannjjuu  rraazzlliiččnniihh  mmooţţnnoossttii  

zzddrraavvlljjeennjjaa,,  nnaajj  vvaamm  pprriihhrraanniimm  ttrruudd  ––  ttuukkaajj  ssoo  zzbbrraannii  rreezzuullttaattii  ……    

 

Preden se lotimo »prave« teme in poiščemo resnične vzroke za nastanek bolezni, si uredimo 

misli in oglejmo nekaj iztočnic.  

 

Izhajajmo iz realne situacije. Zamislite si, da bi izvedeli za diagnozo hujše bolezni. Kaj bi 

storili? Verjetno bi izbirali med tremi moţnostmi. Ali bi obiskali zdravnika ter se prepustili 

njegovim nasvetom … lahko bi se odločili za neko drugo, morda alternativno obliko zdravljenja, 

ki jo ţe poznate … ali pa bi se podali v neznano; v raziskovanje in iskanje najboljše rešitve.  

 

Prvi dve moţnosti sta jasni, zato se ustavimo pri tretji.  

 

Iskanje najboljše rešitve, česar se posluţuje čedalje več ljudi, nam po eni strani obeta največ 

upanja, po drugi pa predstavlja past.  

 

Navadno se začne z mislijo: »Preveril bom vse, kar obstaja, dokler ne bom našel najboljše 

rešitve.« Tovrsten pristop je zelo na mestu – dokler imamo pred seboj jasno sliko, kam nas vodi: 

cilj je čim prej najti optimalno rešitev ter jo začeti izvajati, ne pa raziskati vse, kar obstaja. 

 

Ali lahko jasno razločimo razliko?  

 

Včasih se tako zapletemo v iskanje in primerjanje različnih tehnik in postopkov, da dejansko 

ne izvajamo ničesar v smeri rešitve, pač pa zgolj kopičimo podatke in primerjamo 

rezultate.  

 

To je nevarno iz dveh razlogov:  

 

 Lahko nam dejansko zmanjka časa. Bolezensko stanje se lahko slabša, mi pa še vedno 

nismo naredili nobenega praktičnega koraka v smeri rešitve.  

 Obstaja zelo realna moţnost, da idealne rešitve ne bomo našli. V tem primeru bomo 

iskanje zaključili z zmanjšano voljo, upanjem in zaupanjem v uspešno ozdravitev. Tudi v 

tem primeru še vedno nismo izpeljali nobenega praktičnega koraka glede izboljšanja 

stanja.  

 

Obstaja tudi nasprotna plat te iste zgodbe. Nekateri smo nagnjeni k akciji in začnemo zelo 

hitro izvajati različne metode. Vendar se jim ne predamo, pač pa jih le na hitro preizkusimo v 

upanju in ţelji, da se zelo kmalu pokaţe nek prepričljiv, otipljiv rezultat.  

 

Ker se navadno ne, takoj preidemo na drugo tehniko, kjer ponovimo vse skupaj. In to 

romanje lahko traja enako dolgo, kot v prvem primeru traja neskončno iskanje … pa tudi rezultati 

so na koncu enaki.  
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Ko potegnemo črto, uvidimo, da je bil ta pristop – ne glede, ali smo se izgubili v iskanju, ali 

pa preizkusili domala vse, na kar smo naleteli – najslabša moţnost od vseh, saj nismo pri sebi 

dejansko ničesar dosegli oziroma spremenili.  

 

To ne pomeni, da ta pot ni prava. Če v sebi čutimo močan vzgib, da jo ţelimo prehoditi, je 

najbolje, da zakorakamo nanjo, sicer si bomo lahko nekoč očitali, da nismo storili vsega, kar je 

bilo v naši moči. 

 

Konec koncev, obstajajo tudi posamezniki, ki so se na osnovi prav te poti tudi pozdravili. No, 

je pa res, da je niso prehodili natančno tako, kot jo opisujemo … vendar o tem sledi več v 

nadaljevanju.  

 

Lahko pa se vsega skupaj lotimo nekoliko drugače. Vprašajmo se, kaj lahko storimo danes, 

da ne bomo morda nekoč – če bomo dejansko dobili mi ali kdo od naših svojcev diagnozo hujše 

bolezni – izgubljali nepotrebnega časa z iskanjem ali s skakanjem iz enega postopka v drugega.  

 

Tu vam lahko ponudim pomoč. Ker sem šel sam skozi to pot, lahko zagotovim, da je 

največje darilo sledilo ob zaključku te poti; vendar ne v smislu najdene tehnike ali postopka.  

 

Pravzaprav sem dobil dve darili. Prišel sem do globokega spoznanja, kam tovrstno iskanje 

vodi. Poleg tega sem uvidel, kako se naslednjič lotiti naloge, da bo učinek največji … kar je 

neprecenljivo.  

 

Ti dve darili vam ponujam v naslednjih poglavjih. Predlagam, da se najprej podamo na 

navidezno pot iskanja rešitve; tako, kot bi se jo dejansko lotili, če bi nas skrbelo za zdravje.  

ŢŢeelliittee  zzaaggoottoovvoo  oozzddrraavviittii  oodd  hhuuddiihh  bboolleezznnii??  UUppoorraabbiittee  nnaasslleeddnnjjee!!  

Oglejmo si nekaj postopkov in ljudi, ki trdijo, da imajo rešitev za ozdravitev raka, aidsa in 

ostalih teţkih bolezni. 

 

Kura nemške doktorice Johanne Budwig, sicer raziskovalke in večkratne nominiranke za 

Nobelovo nagrado, temelji na vnašanju določenih maščob v telo ter na dietni prehrani. Po 

njenih besedah naj bi imela 98% uspešnost pri rakavih bolnikih. Pri pacientih, ki so bili ţe 

operirani in zdravljeni z metodami klasične medicine, a brez uspeha – takih naj bi bilo kar 99% 

od vseh njenih pacientov, med njimi tudi veliko zdravnikov in njihov svojcev – pa naj bi imela 

devetdeset odstotno uspešnost.  

 

Torej, od desetih naj bi jih ozdravilo devet, in to v le nekaj mesecih. Povedala je tudi, da je 

imela pacienta, starega 84 let, z rakom debelega črevesja. Pacient je čakal na operacijo in se med 

tem časom obrnil nanjo. V nekaj dneh je tumor popolnoma izginil, pacientu pa se je povrnilo 

zdravje. 

 

Leta 1984 je Keith Brewer poskusil poseben postopek zdravljenja raka, ki je temeljil na 

odpravi zakisanosti telesa. Uporabil je cezij, najbolj alkalen naravni element, s katerim se je 

lotil tridesetih pacientov z različnimi vrstami raka. Vseh trideset naj bi preţivelo … 
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Tudi zdravnik H.E. Sartori naj bi s svojim delom dokazal, da naj bi dvig pH oziroma raven 

kisika v celicah na vrednost 8.0 predstavljalo nesprejemljivo okolje za rakave celice, zato 

odmrejo. Znan je njegov uspeh, kjer je petdeset pacientov, ki so bili v zadnji fazi raka in naj ne bi 

ţiveli še več kot nekaj tednov, zdravil s solmi cezijevega klorida.  

 

Statistična moţnost za njihovo preţivetje je bila ena proti deset milijonov. Po dveh tednih jih 

je umrlo trinajst, vendar je obdukcija pokazala, da raka ni bilo več. Po enem letu jih je umrlo 

naslednjih dvanajst, ostalih petindvajset pa je preţivelo, kar je 50% uspešnost. 

 

Naslednji raziskovalec je Sam Chachoua, katerega uspešnost zdravljenja raka in aidsa naj 

bi presegala 99%; vsaj njegove preliminarne raziskave naj bi kazale na tak odstotek. Postopek 

se imenuje »Induced Remission Therapy« ali s kratico IRT,  sloni pa na posebnem cepivu, ki se 

veţe na rakave celice in jih pomori, ali pa jih spremeni v običajne zdrave celice. Učinek naj bi se 

pokazal v desetih dneh. Ob tem naj telo ne bi izločalo strupenih snovi, kar je, po mnenju 

nekaterih raziskovalcev, eden glavnih teţav pri zdravljenju: ne tumor sam po sebi, pač pa naj bi 

bile za pacienta usodne strupene in škodljive snovi, ki nastanejo z njegovo razgradnjo in se 

razširijo po telesu.  

 

Naslednji je Robert (Bob) Beck, doktor fizike, raziskovalec, izumitelj in nekdanji profesor na 

kalifornijski Univerzi (University of California) ter nominiranec za prestiţno nagrado za zasluge 

pri izjemnem uspehu pri zdravljenju aidsa. Razvil je posebej postopek, ki temelji na domnevi, da 

odprava patogenih organizmov toliko okrepi imunski sistem, da je sam sposoben pozdraviti 

vse bolezni, vključno z rakom in aidsom.  

 

V ta namen je izdelal nekaj naprav, med drugim tudi tako imenovani »čistilec« krvi, ki naj bi 

z električnim tokom pomoril vse bakterije, parazite, viruse in ostale patogene organizme v krvi. 

Pravi, da bo imel vsak, ki bo napravo uporabljal vsaj štiri tedne, vsak dan po dve uri, boljšo 

kri kot dojenček, starejši od nekaj dni. 

 

Poleg tega je izdelal tudi magnetni pulzator,  ki naj bi z močnim magnetnim poljem uničil vse 

patogene organizme, ki so se v telesu razvili tam, kjer ni velikega pretoka krvi (zato jih »čistilec« 

ne doseţe), predvsem v limfah. 

 

Pravi, da se uspeh terapije kaţe tudi v tem, da ozdravljeni pacienti v roku naslednjih petih let 

ne zbolijo. Vzrok za ponovitev bolezni naj bi namreč bili »zbujeni« patogeni organizmi, ki so se 

pri prvem posegu oziroma napadu zavlekli v razne ţleze, limfe itd. ter se tam potuhnili oziroma 

umirili.  

 

 Njegova uspešnost naj bi se gibala med 87% (statističen podatek o uspešnosti klinike za 

zdravljenje raka, ki je uporabila njegovo metodo) in 100%.  

 

Eden prvih praktikov elektro-medicine, katerega statistika ozdravitev je dokumentirana, pa je 

ţe omenjeni Royal Raymond Rife, ki je davnega leta 1920 s svojim zelo naprednim 

mikroskopom odkril virus raka, ga vzgojil ter vcepil štiristotim podganam, ki so potem obolele za 

rakom. Izdelal je napravo, ki je oddajala različne frekvence. Potem je poiskal specifično elektro-

magnetno frekvenco, ki je na tumor delovala destruktivno oziroma je povzročila, da se je 

virus dobesedno razpočil. Svojo metodo je preizkusil tudi na ljudeh.  
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Leta 1934 je Univerza juţne Kalifornije (»University of Southern California«) imenovala 

posebno medicinsko raziskovalno komisijo, ki so jo tvorili zdravniki in patologi. Iz bolnice 

»Pasadena County Hospital« so v San Diego, kjer je imel Rife laboratorij in kliniko, poslali 

šestnajst pacientov z rakom v zadnjem stadiju. 

 

Naloga članov komisije je bila, da bodo po treh mesecih ponovno pregledali paciente, kar so 

tudi storili. Prva ugotovitev je bila, da so vsi preţiveli … in štirinajst od njih je bilo kompletno 

ozdravljenih. Za ostala dva je Rife prilagodil program ter ju ozdravil v naslednjih štirih tednih.  

 

To pomeni, da je imel z napravo, ki se danes po njem imenuje Rife naprava, 100% uspeh pri  

zdravljenju raka v zadnjem stadiju.  

 

V današnje času je ogromno energijskih tehnik, ki obljubljajo ozdravitev. Ena bolj znanih je 

»The Healing Codes« (»Zdravilne kode«) ameriškega avtorja Alexa Loyda in njegovega partnerja 

Bena Johnsona. »Zdravilne kode« temeljijo na molitvi ter usmerjanju rok v določene točke. 

Prejela sta več sto strani izjav presrečnih pacientov, ki so se ozdravili domala vseh moţnih 

bolezni, vključno z mnogimi, ki veljajo za neozdravljive. 

 

Omenimo še enega raziskovalca. Doktor William Donald Kelley, sicer tudi avtor nekaj knjig 

– najbolj znana je verjetno »En odgovor za zdravljenje raka« (»One Aswer to Cancer«) – naj bi 

prav tako imel nadpovprečne rezultate s svojo metodo zdravljenja raka: priporoča razstrupljanje 

organizma ter posebno prehrano, prilagojeno metabolizmu posameznika, z velikim 

poudarkom na encimih.  

 

Študija, ki jo je naredil na 33.000 pacientih, naj bi potrdila 97% uspešnost ozdravitev, če se 

pacient ni zdravil s kemoterapijo, ter 93% uspeh, če se je.  

 

Eden največjih medicinskih fenomenov pa je bil nedvomno zdravilec, svetovalec in mislec 

Edgar Cayce, ki so ga imenovali tudi speči prerok. Čeprav je ţivel na začetku prejšnjega stoletja, 

je njegovo učenje aktualno še danes.  

 

S svojimi zdravstvenimi nasveti in diagnosticiranjem je bil toliko pred časom, da je včasih 

predlagal zdravljenje s postopki, ki tedaj sploh še niso obstajali, a so se ob iznajdbi – lahko 

tudi nekaj desetletij za tem, ko jih je napovedal – pokazali kot učinkoviti. Na primer, zajčji serum 

za zdravljenje rakavih obolenj, ki so ga odkrili v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, je Cayce 

napovedal trideset let prej …   

 

V posebnem stanju, podobnem transu, je znal odgovoriti na vsa vprašanja iz preteklosti, 

sedanjosti in prihodnosti. Bil je kot speči koledar. Na primer, ni le napovedal obe svetovni vojni, 

pač pa tudi letnice začetka in konca. Napovedal je gospodarsko krizo 1929, veliki borzni zlom in 

ostale pomembne dogodke.  

 

Uresničitev njegovih splošnih prerokb ocenjujejo na blizu sto odstotkov; njegovi nasveti, 

povezani z diagnosticiranjem in zdravljenjem, pa naj bi bili pravilni oziroma uspešni v vsaj 

sedemindevetdesetih odstotkih.  
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Njegove teorije so izhajale iz prepričanja, da vsaka celica predstavlja samostojno celoto, 

telo pa je organizem, ki se zdravi sam. Potrebuje le spodbudo, pravilno nego, presnovo, 

izločanje in obtok ter vnos hranilnih snovi. Verjel je, da zdravje izvira iz popolne skladnosti krvi, 

limfe, ţlez in ţivcev.  

 

Ob tem je poudarjal tudi pomembnost ţlez z notranjim izločanjem, predvsem hipofize, ki je v 

moţganih. Ta naj bi predstavljala vrata, kjer se stikata miselna dejavnost in materija. »Torej ta 

(vrata), h katerim in skozi katera prihaja miselna dejavnost, ki povzroča vplive v sistemu 

predstav, kakor tudi prevladujoči genski in krvni vpliv,« je njegov citat zabeleţil Jess Stearn v 

knjigi z naslovom »Speči prerok.«  

 

Sicer je Cayce menil, da je ţivljenje električne narave in da nihanja električnih sil povzročajo 

učinke ţivljenjskih tokov. Menil je tudi, da se večina bolezni poraja v umu zaradi čustvenih 

frustracij, nezadovoljstva in ostalih neprijetnih čustev (sovraštvo, jeza …). »Nihče ne more 

brez posledic za ţelodec in jetra sovraţiti sočloveka. Nihče ne more biti ljubosumen, da mu jeza 

ne bi povzročala teţav s srcem in prebavili. Telo in um sta celota in kakršen koli škodljiv vpliv 

vedno doleti oba,« je zapisal Stearn v ţe omenjeni knjigi.  

 

O raku, ki ga je prav tako uspešno zdravil, je povedal naslednje. Obstaja devetnajst različic 

raka. Bolezen nastane zaradi motenj v delovanju organov ali ţlez, ali pa se razvije kot 

posledica okuţenih poškodb. Najboljša zaščita pred tumorji pa naj bi bilo uţivanje mandljev …  

 

Poleg zgoraj omenjenih ljudi, ki so ţivljenje posvetili zdravljenju, je še ogromno 

posameznikov, ki so z določenim postopkom ozdravili sebe in javno objavili svoje zgodbe – ki pa 

jih je, seveda, zelo teţko preveriti.  

 

Za primer vzemimo pričevanje Amerikanca Boba Davisa, sicer upokojenega inţenirja, ki je 

povzeta po spletni strani. V trebuhu so mu našli tumor, velik nekaj deset centimetrov in debel 

med pet in deset centimetri, ter večje metastaze v pljučih. Rak se je razširil tudi na kostni 

mozeg.  

 

Po treh mesecih kemoterapij so mu povedali, da terapija ne daje nobenih rezultatov in naj 

raje poskusi kaj drugega. »Slučajno« je izvedel za posebne ječmenove tablete, katerih namen je, 

da v telesu vzpostavijo bolj alkalno okolje.  

 

Lastnica podjetja, ki izdeluje omenjene tablete, mu je povedala, da se rak ne more obdrţati v 

alkalnem okolju, zato jih je začel jemati. Rezultat je bil izjemen: v desetih dneh so se rakave 

tvorbe zmanjšale za 95%, nakar je popolnoma ozdravel.  

 

Čez pet let je imel pregled prostate, ki je potrdil raka na tem organu. Zdravniku je rekel, da 

bo namesto operacije raje poskusil z alternativno metodo. Čez tri tedne se je vrnil na pregled – in 

test je pokazal, da o raku ni več sledu. Vse, kar je Boba ozdravilo tokrat, je bila dieta s sadnimi 

sokovi in temeljito čiščenje črevesja.  
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RRaakk  kkoott  rreeššiitteevv  zzaa  tteelloo,,  nnee  tteeţţaavvaa  

K vodilnim svetovnim avtoritetam za celovit pristop k zdravljenju raku prištevajo tudi 

neutrudnega nemškega raziskovalca Lotharja Hirneiseja. Njegova teorija nastanka rakavih celic 

je izjemna: rak je rešitev za telo, ne problem. V nadaljevanju je povzetih nekaj njegovih misli.  

 

Tumor nastane kot posledica pomanjkanja adrenalina, ki je potreben pri razgradnji 

sladkorja v celicah; vzrok za to je stres – v kakršni koli obliki in na kakršni koli ravni pač – ki 

vpliva na sladkor v telesu. Rakave celice so tako polne nerazgrajenega sladkorja.  

 

Pravi tudi, da tumorji nastanejo, ker telo ne more odvesti strupov. Zato oblikuje posebne, 

zelo učinkovite čistilne naprave – tumorje. Njihova naloga je, da »kurijo« (porabljajo) sladkor. 

Ob tem proizvajajo encime, ki ustavijo širjenje infekcije in na koncu to stanje tudi pozdravijo – 

če proces ne doseţe kritične mase in se izmakne nadzoru.  

 

Teorija se zelo sklada z opazkami Charlotte Gerson (hči ustanovitelja te metode, dr. Maxa 

Gersona), ki v knjigi »The Gerson Therapy«, ki jo je napisala skupaj z Mortonom Walkerjem, 

navaja, da teţava rakavih bolnikov velikokrat sploh ni v sami razgradnji tumorja, pač pa v 

odvajanju razkrojenega tkiva (strupov) iz telesa. 

 

Poleg tega se ideja o nastanku tumorjev kot pomočnikov do ohranjanja zdravstvenega 

ravnovesja sklada tudi z naukom vse glasnejših nutricinostov oziroma zagovornikov naravnega 

načina ţivljenja, ki razumejo bolezen kot očiščevalni proces.  

 

Menijo, da so tumorji le ena izmed zadnjih faz poskusa telesa, da se razstrupi … in 

nastanejo, če prekinemo proces izločanja oziroma če poskus telesa, da bi vzpostavilo notranjo 

harmonijo, zanemarjamo in mu ne prisluhnemo ter posledično z njim ne sodelujemo; kaj šele, da 

bi ga podpirali.  

 

Iz tega vidika naj tumorji sami po sebi ne bi bil problematični, saj velikokrat izginejo sami, 

ko se telo razstrupi. Tudi Hirneise ne priporoča, da se jih takoj odstrani. Le če po razstrupljanju 

še vedno rastejo, priporoča operacijo. 

KKaajj  ssee  llaahhkkoo  nnaauuččiimmoo  iizz  pprriiččuujjooččiihh  zzggooddbb  ……    

Pravkar opisani primeri predstavljajo le nekaj odstotkov »učinkovitih zdravljenj« oziroma 

zgodb o uspehu. Če boste sami malo raziskali, jih boste našli še mnogo več.  

 

Seveda se takoj postavlja vprašanje: če vse zgoraj omenjeno res deluje tako izredno – in so 

poleg vsega te metode večinoma tudi poceni, zato si ji lahko privošči vsak – kako je potem 

sploh moţno, da je odstotek ljudi, ki dejansko ozdravi, tako majhen? Očitno se nekaj ne 

ujema … 

 

Kakor koli – poglejmo na to iskanje še z drugega, nekoliko odmaknjenega zoprnega kota.  

 

Poleg ţe naštetih ugotovitev lahko zaznamo, da nas vse to iskanje vodi predvsem – stran od 

sebe. Iščemo nekoga ali nekaj, ki bo s čarobno paličico odpihnil naše probleme.  
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In v tem je največja teţava.  

 

Ne razumite narobe. Obstajajo odlične moţnosti ozdravitve domala vsake bolezenske tegobe. 

Vendar je zelo redko rešitev (zgolj) v pitju sokov, jemanju pripravkov, polaganju rok in tako 

naprej. To je dejansko lahko tehnika oziroma rešitev, ki telesu pomaga do odprave stresa, do 

nahranitve celic, do razstrupljanja …  

 

Kot bomo spoznali v nadaljevanju, se ključ ozdravitve vedno skriva v nas, ne nekje zunaj. 

Z iskanjem najboljšega postopka ali tehnike ţelimo odgovornost za svoje zdravje predati v 

roke nekoga drugega. Kot da odpeljemo avtomobil na servis, kjer bodo poskrbeli zanj: 

»Popravite, kar ni v redu … potem pa ga bom odpeljal domov in nadaljeval po starem, kot da se 

ni nič zgodilo«.  

 

Pri avtu si kaj takega lahko privoščimo. Ko gre za nas, je zadeva nekoliko drugačna – saj je 

bolezen velikokrat jasno opozorilo, da počnemo nekaj narobe.  

 

Bolj, ko ignoriramo svoje zdravstveno stanje – tako, da ga ne jemljemo dovolj resno oziroma 

ne uvidimo sporočila, ki se skriva zadaj – ter bolj, ko svoje stanje predajamo v roke nekoga 

drugega, bolj se lahko krepijo bolezenski simptomi.  

DDaarriillaa  ……    

Ko se obrnemo vase, postanejo tehnike manj pomembne. Razmišljati začnemo drugače. 

Tudi glede iskanja najboljšega postopka velikokrat ugotovimo, da rešitev ni tako enostavna, kot 

smo si predstavljali – v smislu, »Poiskal bom ljudi s podobnimi diagnozami, preveril, kako so se 

pozdravili in potem uporabil to metodo na sebi.«  

 

Kaj pa, če diagnoza predstavlja komunikacijo telesa in duše, ki nam sporočata, kaj smo 

pometli pod preprogo in kam je treba vnesti spremembe?  

 

Morda se vprašanje sliši nekoliko ezoterično. A kot bomo kmalu spoznali, je veliko bolj 

realno oziroma »prizemljeno«, kot morda menimo.   

 

Osnovno sporočilo hujše diagnoze namreč je: naredi spremembo. Za trenutek pozabi na 

vsakdanje obveznosti in utečene navade, vzpostavi stik s telesom, poglobi se vase in – prisluhni.  

 

To potrjujejo tudi rezultati raziskave Lotharja Hirneiseja, ki je raziskoval, kateri rakavi 

pacienti so preţiveli, oziroma, kaj so pri sebi spremenili. Dejavnike, povezane z ozdravitvijo 

bolnikov, je sistematsko razdelil v tri skupine: 

 

1. Razstrupljanje: okoli 60% ljudi, ki je ozdravelo, je v fazi zdravljenja aktivno 

razstrupljalo svoje telo.  

2. Sprememba prehranskih navad: okoli 80% preţivelih je spremenilo svoje prehranske 

navade.  

3. Energijski učinek oziroma zavedanje: 100% ozdravelih je spremenilo svoje ţivljenjske 

navade. 
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Zato je najpametneje, kar lahko storimo pri hujši diagnozi, da si vzamemo čas zase, ter 

pomislimo, kako lahko spremenimo navade, razmišljanje in čustvovanje. Če je potrebno, pa 

tudi fizično okolje.  

 

Vendar so to (zaenkrat) samo besede. Ko se boste lahko temu sporočilu odprli in ga 

sprejeli na vseh ravneh, bo vaš odnos do bolezni, predvsem pa do sebe, povsem drugačen. 

Spoznanje, vera in zaupanje nosijo v sebi moč, ki vas lahko popelje iz strahu in stiske do 

modrosti, sprejemanja in občutkov globoke izpolnitve. 

 

To se bo zgodilo – če ne prej – ob koncu knjige. Vendar je treba ta tempelj graditi počasi, 

previdno in na trdnih temeljih.  

 

Zato se bomo zdaj vrnili nazaj k osnovam. Kajti globlji ko je temelj, višja in mogočnejša je 

lahko zgradba, ki stoji na njem.  

22..  ZZddrraavvssttvveennoo  ssttaannjjee  kkoott  nnaazzoorreenn  zzeemmlljjeevviidd  ddooggaajjaannjj  vv  nnaass  ……  aallii,,  

kkaakkoo  ţţeelliimmoo  uubbiittii  ssllaa,,  kkii  nnoossii  ssppoorrooččiilloo    

 

Začnimo z dvema vprašanjema, ki si ju zastavljamo mnogokrat, a je odgovor nanju še vedno 

zavit v tančico skrivnosti:  

 

1. Kaj je resnični vzrok vseh bolezni in zakaj pride do sprememb v zdravstvenem 

stanju?  

2. Kaj sploh zdravje je oziroma kdaj človek ni bolan (tudi v širšem smislu)?  

 

Če pogledamo informacije s področja zdravja in zdravljenja, lahko ugotovimo, da velikokrat 

naletimo na sicer resnična dejstva (beri: na specifičen način zdravljenja, ki je dejansko nekomu 

pomagal), a ţal veljajo le v omejenih okoliščinah.  

 

To ne pomeni, da nasveti niso praktični in uporabni … pač pa, da morda niso primerni za 

vsakogar oziroma nam ne bodo koristili v naši specifični situaciji. Kaj nam pomaga, če se je z 

neko metodo ozdravilo toliko-in-toliko ljudi, če ta metoda istočasno ne pomaga tudi nam, ko 

zbolimo?  

OOsnnoovvaa  obrravnaavvaanjja  iinnfformmacij::  see  ukvvaarrjaammo  zz  vvzzrrokoomm  aallii  s  pooslleddico??    

Prvi korak je ločevanje med vzrokom in med posledico. Kako vemo, kdaj imamo opraviti s 

prvim ali z drugim? Če rešimo neko zadevo pri vzroku, se teţava v taki ali podobni obliki ne 

povrne nikoli več. Lahko tudi rečemo, da smo zaključili izkušnjo in harmonizirali odnos na tej 

stopnji.  

 

To ne pomeni, da situacija ali ljudje, vključeni v izkušnjo, čudeţno izginejo iz našega 

ţivljenja. Včasih se nam lahko podobne situacije dogajajo še naprej, a bistvena sprememba je v 
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tem, da zdaj ne vplivajo več na nas oziroma nas ne vrţejo iz energijskega ravnovesja na kateri 

koli ravni: duhovni, čustveni, mentalni ali fizični. 

 

Ukvarjanje s posledicami pa pomeni, da smo najverjetneje le začasno odloţili soočenje z 

lekcijo oziroma z izkušnjo, ki se bo ponovila, v taki ali drugačni obliki. 

 

Na primer, večinoma nam je znano, da ob bolečini v glavi zgolj s tem, ko vzamemo 

medicinski preparat – s katerim omrtvimo ţivčevje, ki nam skozi bolečino prenaša signal, da se 

nekje v telesu dogaja nekaj nenavadnega – najverjetneje ne bomo rešili vzroka oziroma odkrili 

teţave, zaradi katere je do opozorila sploh prišlo. Tako se lahko zgodi, da se bo osnovna motnja, 

torej sprememba v nekem organu, nadaljevala in nam celo povzročila nove spremembe; na 

primer, novo bolečino, poškodbo ali bolezen. 

 

Lahko bi rekli, da odpravljanje trenutne bolečine in zgolj vidnih simptomov, ki so se pojavili 

na telesu, velikokrat pomeni ukvarjanje s posledico, iskanje vzrokov za te spremembe, ki smo jih 

opazili, pa z vzrokom. 

 

V naši situaciji bolečine v glavi bi (zgolj) jemanje preparata proti bolečini – oziroma odprava 

bolečine v glavi na kakršen koli, tudi drug način – predstavljalo odpravljanje posledic. 

Odkrivanje, katera motnja v telesu je sproţila bolečino, ter njeno celovito obravnavanje, pa bi 

predstavljalo ukvarjanje z vzrokom, ki je pripeljal do posledice oziroma do bolečine.  

 

Vendar naj nas to ne odvrne od širšega, celotnega in nepristranskega pogleda na situacijo. 

Nagnjeni smo k temu, da stvari razvrščamo v predalčke – to je dobro, to je slabo … Zato bi 

se lahko zgodilo, da bi nam um rekel: »Aha, potem se je treba ukvarjati z vzrokom …«  

 

Velikokrat je res tako, a včasih je pogled na vzrok in posledico tudi nekoliko drugačen. 

Včasih ni dovolj, da se ukvarjamo izključno z vzrokom.  
 

Če je določen organ ali tkivo ţe tako načeto, da ga telo več ne more nadzorovati – zato 

porablja ogromno energije, se nenadzorovano širi, stanje se občutno slabša in podobno – je treba 

istočasno z odpravo vzroka razrešili tudi obstoječe stanje oziroma delovanje posledice.  

 

Načeloma velja naslednje: ukvarjanje z vzrokom terja več energije in traja dalj časa (beri: 

rezultati so vidni kasneje), a nam prinaša trajnejše oziroma dolgoročne rezultate. Ukvarjanje s 

posledico je enostavnejše, prinaša nam trenutni oziroma zelo hiter učinek, vendar ta navadno  ne 

traja zelo dolgo.  

 

Oglejmo si primer.  

 

Zamislimo si streho, ki je začela puščati. Če to opazimo takoj in se lotimo popravila, bo vse, 

kar bo treba storiti, morda le zamenjati nekaj strešnikov. Tako smo odpravili vzrok in s tem 

tudi posledico.  

 

Če je luknja v strehi velika ali če pustimo, da se tâko stanje ohranja dolgo časa – zato je v hiši 

poplavljen parket, pohištvo je vpilo vodo in tako naprej – pa je poleg krpanja luknje na strehi 

nujna tudi takojšnja izsušitev notranjosti hiše (reševanje posledice), ker bo sicer voda 
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naredila še večjo škodo. Ob tem ob vsakem nalivu porabljamo veliko energije za zaščito 

pohištva, za prestrezanje curkov vode in podobno; v primeru nastale škode pa velikokrat celo še 

več za saniranje situacije oziroma za povrnitev v prvotno stanje.  

 

Enako je pri zdravljenju. Dolgoročno najpomembnejše je, da delujemo na vzrok nastanka 

obolenja, saj s tem doseţemo, da v bodoče ne bo prihajalo do neprijetnih posledic. Če se je 

obolenje toliko razširilo oziroma je tako intenzivno, da niti odprava vzroka ne bi ustavila širjenja 

tega škodljivega vpliva, pa je treba trenutno poskrbeti tudi za posledico. Enako velja v primeru, 

ko učinek delovanja na vzroku prinaša rezultate z večjim časovnim zamikom, v vmesnem 

času pa bi lahko nastala velika oziroma še večja škoda.  

 

V tem primeru je najkoristneje, če delujemo istočasno na posledici, s čimer kratkoročno 

rešimo zadevo, in na vzroku, s čimer si zagotovimo, da se posledice ne bodo ponovile. 

SSooooddvviissnnoosstt  rraavvnnii  vv  ččlloovveekkuu  ––  ffiizziiččnneeggaa,,  ččuussttvveenneeggaa,,  mmeennttaallnneeggaa  iinn  dduuhhoovvnneeggaa  

S tovrstnim razmišljanjem pa še nismo na cilju. Celo tak, na prvi pogled celovit pristop, 

velikokrat pomeni le delno ukvarjanje z vzrokom.  

 

Če gledamo nase zelo široko in se vidimo kot skupek različnih ravni – kamor spadajo tudi 

čustva, misli in duhovna sfera – bomo spoznali, da je treba za resnično popoln pogled nase 

upoštevati prav vse, kar smo. 

 

V tem primeru obravnavamo človeka kot povezan in soodvisen mehanizem, kjer nekega 

posameznega dela ne moremo ločiti od celote, saj ni izoliran; kot je to, na primer, pri avtomobilu, 

kjer je posoda za gorivo en neodvisen del, pokrovček na karoseriji, ki zapira reţo, skozi katero 

točimo gorivo, pa drugi.  

 

Pač pa se procesi prelivajo z ene ravni na drugo in obratno. 

 

Podroben postopek, kako se to dogaja, bomo podrobneje spoznali v nadaljevanju. Za zdaj 

imejmo v mislih le, da je to moţno. Na primer, dokazano je, da stres (energija) lahko vpliva na 

fizično bolečino v glavi ali v ţelodcu (materija). Tudi sami smo se ţe prepričali o direktnem 

vplivu misli ali čustev na fizično telo: ko nas je strah, nam začne srce biti hitreje, znojimo se, 

hitreje dihamo … ob čemer lahko vse fizične oziroma materialne okoliščine ostajajo 

nespremenjene.  

 

Ali pa: ko pomislimo, kako bomo plačali neko obveznost, za katero trenutno nimamo dovolj 

denarja (in tudi nimamo ideje, kje ga bomo našli), podoţivljamo podobne simptome, kot če bi 

nas prestrašilo nekaj na fizični ravni. 

 

Torej, sploh ni nujno, da je povod za strah nekaj fizičnega – napadalna ţival, ki preţi na 

nas, na primer – pač pa je dovolj ţe naša domišljija, torej misli in čustva.  

 

Enako se motnja širi tudi v obratni smeri, z materialne na energijsko raven. Na primer, če v 

določenem delu telesu zaznamo bolečino in nas zaskrbi, kaj se dogaja, bo ta bolečina povzročila 
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strah na miselni in čustveni ravni. Ta bo potem lahko bistveno vplival na naše vsakodnevno 

razmišljanje in čustvovanje. Tako se bo fizična motnja izrazila na energijskih ravneh.  

 

Poglejmo si ta proces v praksi. Vzemimo, da na določenem delu telesa opazimo nenavadno 

spremembo tkiva – in ob tem začutimo tudi bolečino – za katero sumimo, da lahko kaţe na resno 

obolenje. Strah, kaj se dogaja z nami, in razmišljanje skozi to prizmo, bosta v nas sproţila padec 

koncentracije ter navdiha in motivacije za vsakdanja opravila.  

 

Tako je fizična sprememba vplivala na naše razmišljanje in delovanje. Seveda se proces na 

tej stopnji ne ustavi, pač pa se lahko nadaljuje in poglablja. Na primer, če še naprej razmišljamo v 

smeri »Kaj pa, če je res kaj hudega …«, strah le še poudarjamo in stopnjujemo. Ker bodo naše 

misli ves čas zaposlene z dvomi, skrbmi in strahovi, si ne bomo dovolili počitka, slabše bomo 

spali, zanemarjali bomo navade zdravega ţivljenja in podobno.  

 

Sčasoma bomo lahko opazili, da se je ta strah »materializiral«. Oziroma, da se njegove 

posledice kaţejo tudi na našem telesu oziroma na fizični ravni.  

 

Skratka, ljudje smo bitja, ki v sebi istočasno zdruţujemo dve naravi – energijsko in 

materialno – ki se soodvisno prepletata ter vplivata druga na drugo in hkrati na našo zavest.  

 

Ali povedano drugače, ljudje naenkrat ţivimo v dveh svetovih, v fizičnem in v 

energijskem. Zato imamo tudi razvite organe oziroma »senzorje«, s katerimi zaznavamo in 

procesiramo dogajanja z obeh svetov.  

RReessnniiccaa  ssee  sskkrriivvaa  nnaa    nnaajjgglloobblljjii  rraavvnnii    

Vendar tudi ob tem spoznanju še nismo prišli do vzroka … kajti obstaja še globlji pogled 

nase oziroma še mogočnejši vpliv na vzrok in posledico, ko se ukvarjamo s spremembo 

zdravstvenega stanja.  

 

Z reševanjem posledice se ukvarjamo tudi v določenih primerih, ko posegamo v integriteto 

samega ţivljenja s ciljem ustvarjanja iluzije sreče in zadovoljstva. Povedano enostavneje – 

včasih, ko ţelimo odpraviti bolezenske simptome ter hkrati tudi vzroke za njihov nastanek, to ne 

bo moţno … ker vzroki za nastanek bolezenskih simptomov ne bodo izhajali niti s fizične niti z 

energijske ravni misli in čustev oziroma iz našega uma. 

 

To pomeni, da morda celo z iskanjem temeljnega vzroka za našo spremembo v 

zdravstvenem stanju – na kateri koli zavestni ravni – stvári ne bomo prišli do dna. 

Zdravstvene, pa tudi ostale spremembe se včasih ne zgodijo kot posledica našega razmišljanja in 

delovanja (beri: kot opomnik, da nepravilno oziroma nespametno usmerjamo lastno energijo), 

pač pa je njihov namen vzpostavitev okolja za reševanje specifičnih, največkrat globokih 

preizkušenj oziroma za pridobivanje določenih izkušenj. 

 

Ta zelo globoki vzrok, ki nas nezavedno vodi v določene preizkušnje s ciljem duhovne rasti, 

bomo imenovali »karmične kode«.  
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Z njimi torej opisujemo posebno energijsko stanje, ki ga potrebujemo za rast duše in 

osebnosti, na katerega pa nimamo direktnega vpliva – ker ga tudi nismo (zavestno) ustvarili 

sami. Zato včasih tega stanja ne moremo spremeniti niti z drugačnim načinom razmišljanja, 

čustvovanja in delovanja.  

 

Ko so na delu karmične kode, bomo lahko naredili vse, kar je v naši moči, in to na vseh 

ravneh, do katerih se nam bo uspelo dokopati … a kljub temu še vedno ne bomo odstranili 

bolezenskih teţav. 

 

Kajti prav to stanje – na primer, kronična bolezen – nas sámo po sebi »zdravi« … čeprav 

situacijo mnogokrat ne dojemamo kot zdravljenje, pač pa bolj kot kazen oziroma nadlogo.  

 

Vendar ne vzemimo tega stanja kot kazen. Res je, da nam prinaša občutno spremembo, 

vendar tudi rast. Karmično pogojene situacije je treba sprejeti kot pomoč na naši poti, saj 

nam pomagajo vzpostavi situacijo, ki omogoča udejanjanje pomembnih izkušenj, na 

katerih temelji naš razvoj.  

TTrrijee  nnačini,  kkii  vvodiijjo  ddoo  boolleezennskkih  ssimmpptoomoovv  in  ddo  ppoošškooddbb  

Povzemimo dosedanje ugotovitve, potem pa si oglejmo praktični primer, kako se karmična 

preizkušnja kaţe v vsakdanjem ţivljenju.  

 

Glede na način manifestacije bolezenskih simptomov lahko razdelimo vse zdravstvene 

tegobe v tri skupine: 

 

 Največ situacij si s specifičnim razmišljanjem in obnašanjem oziroma delovanjem 

ustvarimo sami. Tako se lahko zanje zahvalimo izključno sebi; ne le za razne bolezni in 

poškodbe, pač pa tudi za ostale tegobe v ţivljenju. 

 

 Velikokrat se znajdemo v situaciji, za katero nekako čutimo, da nas do tja ni pripeljala 

naša lastna, zavestna oziroma usmerjena ţelja ali dejavnost, pač pa se je zgodila 

nekako sama od sebe … a to ni res. Navadno je to le izgovor, ker ne ţelimo – ali ne 

uspemo – videti dejstev, za katere smo odgovorni sami.  

 

Na primer, ko se zredimo, si govorimo, da pojémo v bistvu zelo malo, pa tudi gibamo se 

dovolj … in vzrok bo verjetno v počasnejšem delovanju metabolizma ali morda v genih. 

Podobno je z boleznimi: telo nas s spremembo ali bolečino velikokrat opozori, da se v 

njem dogaja nekaj nepredvidenega, a mi tega ne opazimo, zato tudi ničesar ne 

spremenimo. Ko se teţave povečajo, mi pa še vedno ignoriramo te znake, lahko resno 

zbolimo. Kot rečeno, v tem primeru si lahko odgovornost za novo zdravstveno stanje 

pripišemo sami, saj se je le-to izoblikovalo kot posledica našega (neustreznega) 

ravnanja – le da tega nismo opazili ali si nismo priznali, morda tej spremembi nismo 

pripisovali dovolj velikega pomena in podobno. No, dobra plat pa je, da lahko zdaj s 

spremembo razmišljanja, čustvovanja in delovanja na to stanje tudi vplivamo.   
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 Včasih pa se resnično znajdemo v situaciji, ki se je zgodila brez našega zavednega 

delovanja. V tem primeru so na delu karmične kode …  

 

Prvih dve točki nam dajeta jasno sporočilo: ţivljenje potrebuje spremembo, ali pa bo 

bolezen prevzela pobudo nad nami. Ker imamo na situacijo zavesten vpliv oziroma jo lahko 

največkrat spremenimo – če ni ţe prekoračila določeno stopnjo – je ozdravitev zelo realna. 

Seveda, če na situacijo gledamo dovolj resno, če smo dovolj disciplinirani in odločeni, da bomo 

začeli delovati drugače in tako dalje. 

 

Tretja točka pa je za mnoge nekoliko teţje sprejemljiva … ker nam predanost, odločnost, 

disciplina, vztrajnost in podobne energije, ki nas v prvih dveh primerih vodijo do rešitve, tu kaj 

prida ne koristijo. Naše edino zdravljenje je popolno sprejemanje situacije, ne pa borba proti 

bolezenskim simptomom. 

 

Govorimo o posebnih sproţilcih preizkušenj, ki se aktivirajo v določenih situacijah, in nas – 

bolj ali manj pripravljene – umestijo v neko novo okolje, kjer se je treba pač sprijazniti ter 

sprejeti izkušnjo, ki je na vidiku. Na primer, lahko se nam zgodi, da naenkrat zbolimo, čeprav 

na tem področju nismo imeli do tedaj nobenih zdravstvenih teţav … in so morda celo 

zdravniki začudeni, kako se nam je lahko tako iznenada zgodilo kaj takega. 

 

Vendar je ţivljenje izkušnja, kjer vsaka, prav vsaka stvar sluţi osnovnemu namenu – rasti 

duše. Karmične lekcije so tiste, kjer je to še najbolj opazno. V takih situacijah moramo postaviti 

rast duše pred ţeljo po optimalnem zdravju na fizični rani.  

 

Če bi v takih primerih ţeleli kakor koli spremeniti okoliščine oziroma bi se jim upirali – 

namesto, da bi jih sprejeli – bi s tem dobesedno zavračali ozdravitev (na globalni ravni) 

oziroma rast. 

 

Podobno razmišljanje lahko zasledimo tudi v mnogih starodavnih zapisih. Lonny Jarrett v 

knjigi »Daoist Body Cultivation: Traditional Models and Contemporary Practices« 

(»Oblikovanje telesa po principu dao: tradicionalni modeli in sodobni postopki«) piše, da najvišji 

aspekt zdravljenja vključuje pomoč pacientu, da izpolni svojo usodo, da bi lahko preţivel 

preostanek ţivljenja, ki so mu ga namenila Nebesa. To se imenuje ming.   

 

Niţja stopnja zdravljenja vključuje vzdrţevanje človekove prirojene narave ali organizma 

oziroma telesne zgradbe (xing). Najniţja stopnja medicine pa se ukvarja zgolj s fizičnimi 

motnjami.  

33..  KKaajj  jjee  ppooppoollnnoo  zzddrraavvjjee??  

  

Ko tako segamo v globine iskanja popolnega zdravja, se nam (ponovno) zastavlja resno 

vprašanje, kaj potem zdravje sploh je oziroma kako naj si razloţimo ta pojem. 
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Če ne bi upoštevali vseh globin, ki smo jih pravkar nakazali, bi bila prva asociacija verjetno 

tale: popolno zdravje pomeni imeti telo brez bolezenskih simptomov, bolečin in 

nepravilnosti v delovanju organov in tkiv oziroma procesov, ki se odvijajo v telesu.  

 

Povedano drugače, nekateri ta pojem povezujejo z zagotovilom zdravnika, da vsi organi 

delujejo brezhibno. 

 

Drugim popolno zdravje pomeni trenutno srečo in zadovoljstvo, ne glede, kaj se dogaja z 

njimi … tretjim pa morda oboje skupaj, torej zdravo telo in zadovoljstvo v mislih ter čustvih. 

 

Konec koncev je tu še vprašanje – ali je popolno zdravje res tisto, kar od ţivljenja iščemo 

oziroma kar nas pelje naproti sreči, izraţeni na vseh ravneh (čustva, um, fizična raven, duša)? 

 

Amerikanec Paul Solomon, nominiranec za Nobelovo nagrado, katerega neprecenljivo učenje 

in izsledki bodo verjetno globoko zaznamovali prihodnost zdravljenja, ponuja v razmislek 

nekoliko drugačno vprašanje: vprašajmo se raje, kaj je popolno zdravstveno stanje, ne zgolj 

zdravje.  

 

Kot smo omenili ţe pri karmičnih kodah, je treba izhajati iz predpostavke, da včasih naša 

duhovna rast dobesedno zahteva določene simptome, ki bodo predstavljali okolje, v katerem 

se bodo odvile specifične izkušnje, potrebne za rast duše oziroma za priloţnost, da v ţivljenju 

naredimo velik korak naprej.  

 

V takem primeru ne pomaga nobeno zdravljenje, če se istočasno ne zgodi še globoka 

sprememba v bolnikovi zavesti.  

 

Oglejmo si, kako se tovrstna izkušnja odvija v praksi. Zelo specifična in poučna situacija, ki 

se je pripetila Paulu Solomonu, nam bo nazorno prikazala čarobnost karmične preizkušnje. 

KKaakkoo  iizzgglleeddaa  kkaarrmmiiččnnaa  pprreeiizzkkuuššnnjjaa  nnaa  zzddrraavvssttvveenneemm  ppooddrrooččjjuu    

Poleg tega, da je bil izvrsten poznavalec religij in duhovnih znanj, je bil Paul tudi zelo 

uspešen zdravilec. Znan pa je bil še po nečem: imel je poseben dar. Ko se je spravil v nekakšen 

trans, podoben spanju, je lahko komuniciral z Virom; nekateri imenujejo to energijo tudi Bog, 

Narava, podzavest, nadzavest …  

 

V tem stanju, ko se sploh ni zavedal, o čem govori, je navajal izjemna dejstva in dajal tako 

natančne in praktične nasvete, da je bilo včasih kar strašljivo. (Podobno, kot je deloval ţe 

omenjeni  Edgar Cayce.)  

 

Nekoč sta Paula obiskala moţ in ţena, ki sta ţivela na ameriški zahodni obali ter bila del 

kulture višjega druţbenega sloja. Njuno ţivljenje se je vrtelo okoli posvetnih dobrin – ugleda, 

denarja, zabav … Nista pa se zanimala za svoji duši oziroma za bistvo, ki ga vsakdo nosi globoko 

v sebi. 
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Imela sta hči, ki se je rodila z okvaro moţganov. Stara je bila štiri leta, a ni mogla niti 

govoriti niti hoditi, zato sta bila starša obupana. Paulu sta povedala, da sta poskusila ţe ogromno 

pristopov, ki so temeljili na klasični in alternativni medicini, a brez uspeha. 

 

Potarnala sta, da se jima je z rojstvom punčke svet dobesedno postavil na glavo, saj nista 

mogla več ţiveti po utečenem urniku; počasi sta se odklopila od druţbenega dogajanja ter se 

posvetila sebi in iskanju globljega pomena ţivljenja. Najprej sta začela iskati zdravnike, kasneje, 

ko jima niso mogli pomagati, pa še razne zdravilce. Ob tem se jima je začel razkrivati nov svet, 

kakršnega do tedaj nista poznala. 

 

Ko sta vprašala Paula, ali lahko kakor koli pomaga deklici, je v transu dobil odgovor, da je 

punčka prišla na svet, da bi pozdravila starše. To je del velikega načrta, s pomočjo katerega 

sta se starša dobesedno prisiljena obrniti vase.  

 

Vir je rekel, da če bi se proces duhovnega rojstva pri starših zgodil po naravni poti, bi morala 

čakati dvajset ali trideset let, ker bi bila šele takrat pripravljena sprejeti nasvete hčere. Vendar 

imata srečo, ker si je punčka izbrala popolno telo, s katerim bo opravila svojo poslanstvo ţe 

takoj po rojstvu. 

 

Tako se je postavilo zelo zanimivo vprašanje, kdo je bolan … starša ali punčka?  

 

To vprašanje je bilo za starša pravi šok, saj sta do tedaj gledala nase kot na človeka, ki ţivita 

popolno ţivljenje, zdravstveno stanje hčere pa je bilo daleč od popolnosti. Zato sta menila, da je 

treba hči spremeniti, da se bo vklopila v njuno predstavo o ţivljenju – ki ga bosta potem 

nadaljevala po stari in utečeni poti.  

 

Vir je dal staršema nasvet, kako lahko punčka ozdravi: ne glejta nanjo kot na nepopolno ali 

bolno, pač pa jo raje vidita kot čudovito bitje v vsej svoji veličini, lepoti in modrosti. Imejta 

jo rada tâko, kot je. 

 

Starša sta se odločila, da bosta dosledno upoštevala nasvet in se s predanostjo lotila naloge. 

Še istega dne je punčka spregovorila prvo besedo in tudi shodila.  
 

Kaj se je zgodilo? »Deklica je opravila svojo nalogo in zato ni več potrebovala simptomov: 

ko sta starša spremenila svoj ţivljenjski slog, je punčka ozdravela,« je razloţil Solomon.    

 

Sporočilo te izkušnje je, da je treba razpoznati, kdaj je oseba v ravnovesju oziroma v 

harmoniji. Dokler nekdo deluje iz srca, ne posiljuje niti ne zavira izkušenj, ki jih prinaša 

ţivljenje, je očitno v ravnovesju … In če ima nekdo drug zaradi tega teţave, to ni več problem 

prvega, pač pa slednjega.  

 

Enako je, če nekdo govori ali deluje iz srca, drugega pa to moti: dokler prvi deluje iz 

Ljubezni, deluje popolno. Drugi, ki to početje zaznava kot teţavo, ţalitev, osebni napad in 

podobno, pa ima teţavo s seboj, saj izhaja iz lasnih omejenih predstav, ţelja in strahov. 
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Iz pravkar opisane izkušnje lahko potegnemo še en nauk: včasih spremenjeno zdravstveno 

stanje ni končni cilj, pač pa predstavlja le pogoje in nujne okoliščine za potrebno spremembo, 

ki naj bi se zgodila. Cilj, srţ oziroma bistvo izkušnje pa šele sledi.  

 

To se lahko zgodi tudi tako, da bo, na primer, operativni poseg včasih predstavljal le uvod 

v izkušnjo dolge osamitve, v kateri se bo bolnik odcepil od vrveţa, ki ga navadno spremlja skozi 

dan, se obrnil vase ter ponovno ovrednotil svoje ţivljenje. Istočasno je lahko njegova izkušnja 

velik izziv za okolico, ki se ne bo mogla več opirati nanj, pač pa se bodo morali svojci znajti sami 

ali celo začeti skrbeti za bolnika.  

 

Primer »bolnega« dekletca, ki se je rodilo s specifičnim telesom, da bi pozdravilo starše, nam 

med vrsticami ponuja še zelo praktičen nasvet: če se v dani situaciji obnašamo do sebe, kot da 

bi ţe bili bolni in se zdravimo, bolezni morda sploh ne bomo potrebovali. Na primer, če bi 

starša lahko spremenila svoje ţivljenje tako, da bi prenehala ţiveti po starih navadah ter se sama 

od sebe obrnila vase, bi se hči morda rodila brez bolezenskih teţav. 

 

Ta nasvet lahko upoštevamo tudi v vsakdanjih situacijah. Na primer, ko začutimo, da se nas 

začenja lotevati prehlad, se obnašajmo, kot da ga ţe imamo: vzemimo si čas zase, poslušajmo 

telo in mu dajmo, kaj potrebuje.  

 

Enako velja tudi za hujše bolezni. Na primer, če nas je strah določene bolezni, se 

vprašajmo, kaj bi v primeru, da bi jo imeli, počeli drugače. Oziroma, kakšno sporočilo bi nam 

bolezen prinesla – tu so mišljena sporočila srca in intuicije, ne pa strahovi, skrbi in dvomi – in 

kakšne spremembe bi zahtevala od nas.  

 

Potem prebudimo v sebi energije moči, poguma, vztrajnosti, doslednosti in predvsem 

Ljubezni oziroma skrbnosti ter začnimo ţiveti te spremembe … 

VV  doollooččeniihh  primeerrih  nas  lahkkoo  kaarrmiiččnnaa  izkuuššnjaa  le  ooppllaazzii  

Včasih pa lahko celó izkušnjo, ki nam je karmično namenjena, omilimo … če imamo dovolj 

znanja in modrosti.  

 

V svoji odlični knjigi »Avtobiografija jogija« veliki mojster energij, jogi Paramahansa 

Yogananda piše, kako mu je nasvet njegovega guruja Yukteswarja omilil neizbeţno zdravstveno 

tegobo.  

 

Yukteswar je do potankosti poznal skrivnosti astrologije. Nekoč je rekel Yoganandi, da se 

bodo zvezde kmalu začele ne prav prijazno zanimati zanj, saj bo imel čez mesec dni hude teţave 

z jetri.  

 

Priporočil mu je astrološko zapestnico, ki tâko bolezen, ki sicer traja pol leta, skrajša na 

štiriindvajset dni. Tridesetih dni po tem razgovoru se je zgodilo natančno tako, kot so napovedale 

zvezde: Yogananda je začutil nenadno bolečino v predelu jeter, ki je naslednje tedne prešla v res 

hudo bolečino. Natančno štiriindvajseti dan so bolečine izginile, kot bi odrezal. 
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Tudi ta primer nam nazorno razkriva modrost izkušenega modreca. Če je neka izkušnja na 

obzorju in se ji ne da izogniti, jo sprejmimo brez upiranja; istočasno pa delujmo v smeri 

lajšanja posledic.  

ŠŠee  ddrruuggaaččeenn  ppoogglleedd  nnaa  kkaarrmmiiččnnee  pprreeiizzkkuuššnnjjee  

Karmičnemu faktorju, ki ga pravkar opisujemo, pripisujejo ljudje različno pomembnost. V 

nekaterih prvinskih kulturah še vedno velja za odločujoči dejavnik, zato mu je podrejeno vse 

ostalo. Tako lahko zasledimo tudi razne obrede zdravljenja, kjer sploh ne zdravijo simptomov, 

pač pa se ukvarjajo zgolj s karmičnimi vzroki za nastale teţave.  

 

Poleg tega nekatera ljudstva, religije, filozofije … verjamejo, da vsak trenutek dobivamo 

univerzalno energijo, ki prihaja do nas v različnih oblikah. Ker je vse, prav vse, kar 

dobivamo – denar, ugled, prijateljstvo, brezskrbnost … – le oblika energije, v to skupino sodi 

tudi telo brez bolezenskih simptomov.  

 

Z drugimi besedami, to prepričanje pravi, da dobivamo plačilo na različne načine. Vendar 

je to plačilo vedno tâko – oziroma, takó veliko – da nam omogoča optimalno opraviti svoje 

ţivljenjsko poslanstvo oziroma preizkušnje, ki so nam namenjene. 

 

Kako si lahko pomagamo s tem spoznanjem?  

 

Če menimo, da nas na delovnem mestu ne plačajo dovolj – zato v sebi ne čutimo harmonije, 

miru in radosti, ko pomislimo na sluţbo ali denar – to področje morda predstavlja primarno 

okolje, v katerem se bodo odvijale naše preizkušnje oziroma skozi katero se bomo učili 

vnašati v ţivljenje spremembe, mir, Ljubezen, odpuščanje, sprejemanje in podobno. 

 

Ostala področja, ki jih čutimo kot uravnoteţena, pač ne bodo zahtevala naše pozornosti 

oziroma ne bodo klicala po spremembi, zato se tam morda tudi ne bodo odvijale tako intenzivne 

preizkušnje.  

 

Pravkar povedano lahko razumemo tudi na sledeč način: če nas skrbi, kako bomo preţiveli 

mesec – a smo ob tem zdravi – smo kot obliko plačila namesto v denarju dobili ţivljenjsko 

energijo v uravnoteţenem telesu brez bolezenskih simptomov. 

 

Zato si lahko ob naslednji plači, preden vam naraste pritisk, rečete: »Kot vidim, je ta mesec 

prišlo moje plačilo (ponovno) v zdravem telesu brez bolezenskih simptomov, namesto v 

denarju …«    

UUmm  iinn  nnjjeeggoovvee  pprreeiizzkkuuššnnjjee  

Še vedno se ukvarjamo s karmičnimi preizkušnjami, ki so lahko velika uganka za 

neharmoniziran um – ker jim ta ne bo mogel priti do dna. Ko um ne deluje v harmoniji s srcem, 

deluje tako, da ţeli imeti jasen oziroma zadovoljiv odgovor na vse dogajanje, ob tem pa tudi 

celotno situacijo pod nadzorom. 
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Dokler nima odgovora, ki sovpada z njegovim poznavanjem oziroma izkušnjami realnosti, 

dvomi in, podzavestno ali zavestno, porablja energijo za iskanje razlage. Zato je mnogokrat 

pomembno, da um dobi zadovoljiv odgovor oziroma razlago – v našem primeru v povezavi s 

procesom zdravljenja in ozdravitvijo – ker se samo tako umiri in umakne, da se lahko izrazi neka 

druga energija višje vibracije: vera, ljubezen, hvaleţnost, zaupanje … 

 

Tudi Yogananda v svoji knjiţici »Scientific Healing Affirmations« (»Znanstvene afirmacije 

na področju zdravljenja«) piše, naj si pacient izbere tak način zdravljenja, ki bo najbolje 

usklajen z njegovim načinom razmišljanja in delovanja. Na primer, zelo razumskemu tipu 

človeka ponavljanje afirmacij oziroma sugestij ne bo pomagalo; bo pa to koristilo osebi, ki 

dojema ţivljenje skozi čustva. 

 

No, včasih pa ne zavira poteka zdravljenja samo um, pač pa deluje ta blokada podzavestno.  

 

Solomon poroča, da je kot izkušen zdravilec velikokrat naletel na pacienta, ki se je 

nezavedno močno upiral zdravljenju, čeprav je zatrjeval, da ţeli ozdraveti. V tem primeru je 

Paul vedel, da je na delu spet karmična preizkušnja, ki ne dopušča ozdravitve, dokler se oseba ne 

spremeni; oziroma, dokler ne sprejme sporočila te izkušnje.  

 

Na primer, če je človek izbral lekcijo, da se nauči odprtega sodelovanja z ljudmi, 

potrpeţljivosti in hvaleţnosti, se bo morda rodil z otroško paralizo. Tako bo nasploh zelo omejen, 

odvisen od drugih in vse v njegovem ţivljenju se bo odvijalo počasi ter v sodelovanju z drugimi. 

 

Ta človek se lahko sprašuje, kaj je zagrešil, kaj se mora iz zdravstvene izkušnje naučiti, kje 

ga v tej lekciji čaka darilo in podobno – pa najverjetneje stvári ne bo prišel do dna. Tudi, če se bo 

trudil spoznati ozadje, ki ga je pripeljalo do izkušnje, mu najverjetneje ne bo uspelo …  

 

Rešitev je drugje: vse, kar je v tem primeru treba storiti, je sprejeti svoje stanje ter ţiveti v 

skladu z lastnimi srčnimi ţeljami.  

 

To pa pomeni, da bo moral biti potrpeţljiv, ko bo nemočen čakal, da mu drugi pomagajo, 

naučiti se bo moral prositi za pomoč, ob tem pa razviti občutek spoštovanja in hvaleţnosti za 

vsako malenkost. 

 

S tem, ko bo dejansko ţivel to izkušnjo ter se ji popolnoma predal, se mu bo odpiralo srce. 

Oziroma, s takim pogledom na situacijo bo vnašal v svoje ţivljenje mir, ljubezen, vero, zaupanje 

in podobno.  

 

Zato bo edina stvar, ki bo to osebo pripeljala naprej, sprejemanje lekcije: popolna 

predaja ţivljenju, izraţanje ljubezni v vsakem trenutku … in s tem preusmerjanje energije iz 

ukvarjanja tako z vzroki kot tudi s posledicami bolezni.  

 

Ali povedano z Biblijskimi besedami – rešitev pride, ko zaţivimo energijo: »Ne moja volja 

(Oče), ampak tvoja naj se zgodi.« (Luka 22,42) 
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Lahko pa oseba, ki se je znašla v omenjeni situaciji, postopa tudi drugače: na vso moč išče 

krivce za izkušnjo, trudi se biti drugačna, kot ji narekuje situacija, igra nesrečno ţrtev in 

podobno.  

 

Posledica bo, da bo s tem le utrdila občutek ţrtve in se prepričala, da je ţivljenje nepošteno. 

Iz tega sledi ali samopomilovanje ali pa občutek krivde … kar jo bo zagozdilo v te misli in 

občutke ter tako še bolj oddaljilo od sprejemanja lekcije, kar naj bi bil cilj.  

  

V mnogih primerih, kjer za svojo situacijo krivimo druge, je rešitev lahko zelo enostavna: 

začnimo početi stvari, ki jih imamo pred nosom, a smo se jim do zdaj upirali ali jih 

zavračali. S tem bomo dejansko sprejeli ţivljenje takšno, kot se nam ponuja. Vendar mora ta 

navdih priti iz srca, ne iz uma … 

KKakko  ppommeembbnnoo  jee  ppoznnatii  vzrrookk  oozziromaa  oozzaaddjje,,  kki  nnass  jje  pprriippeelljjalo  vv  

nneppriijjetnnoo  izkkuuššnjoo  

Velikokrat se tudi ujamemo v past, ko ţelimo izvedeti, zakaj se nam je določena izkušnja 

zgodila, kaj se skriva v ozadju, kaj se moramo iz nje naučiti in podobno. V primeru karmičnih 

lekcij je tovrsten mentalni pristop oziroma iskanje odgovorov na umski ravni le ovira. Namesto, 

da bi sprejeli situacijo in zaţiveli iz srca, iščemo logično razlago …  

 

Vedno je pomembneje sprejeti lekcijo, pravi Solomon, kot pa razkriti oziroma spoznati 

vzroke zanjo. 

 

Če ne zmoremo vzpostaviti stika z najglobljim delom sebe, ki nam lahko ponudi pravilni 

odgovor na taka vprašanja, se najverjetneje so vzroka ne bomo dokopali. Ker ne bomo dobili 

odgovora, lahko pomislimo, da smo si tâko ţivljenje zasluţili; na primer, ker smo v preteklosti 

nekomu drugemu škodovali. 

 

Vendar ni tako. Velikokrat predstavlja lekcija le idealne okoliščine, da odpremo srce; 

oziroma, da se v ţivljenju iz utečenih kolesnic pomaknemo na drugo pot. 

  

Ali če uporabimo Jezusove besede – ko so učenci pokazali na slepega človeka in ga vprašali, 

kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep, je odgovoril: »Ni grešil ne on ne njegovi 

starši, ampak naj se na njem razodenejo Boţja dela.« (Janez 9,2-3) 

 

Torej, človek se je rodil slep s ciljem, da ob pomoči vere, zaupanja in popolne predanosti 

izkusi Ljubezen … Zato njegovo zdravstveno stanje ni kazen, pomota, Boţja napaka in 

podobno.  

 

Tako je lahko velikokrat sporočilo bolezni ali poškodbe naslednje: »Bodi pozoren na svoje 

telo, prisluhni mu in ga spoštuj. S tem prerasti zakoreninjene vzorce in navade, zasvojenosti ter 

strasti, ki so te tako posrkale vase, da zdaj one nadzirajo tebe, ne ti njih … Ali na kratko – poišči 

ljubezen v svojem srcu in se ji povsem predaj.« 
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KKoo  nnaalleettiimmoo  nnaa  tteeţţaavvoo,,  nnaamm  zzeemmlljjeevviidd  ssppoorrooččaa  vveeddnnoo  eennaakkoo  ssmmeerr::  ooddpprriimmoo  

ssrrccee  

Osvetlimo to zadevo še z drugega zornega kota.  

 

Pozabiti na teţave, preseči strahove ali videti svetlo prihodnost ter se usmeriti v rešitev – 

oziroma narediti v ţivljenju korak naprej – je včasih zelo teţko; še posebej, če se naše 

zdravstveno stanje ne izboljšuje. 

 

Ena najteţjih preizkušenj odpiranja srca se odvija prav ob karmični preizkušnji, saj kar koli 

naredimo v smeri zdravljenja oziroma odprave simptomov, ne prinaša ţelenih rezultatov. Zato je 

povsem razumljivo, da so v takih okoliščinah velikokrat prisotne zelo močne neprijetne energije: 

strah, zaskrbljenost, otopelost, globoka ţalost, razočaranje, obup …  

 

Kot rečeno, celo v tem primeru nismo ţrtev, le rast duše se bo odvijala drugače, kot smo jo 

pričakovali oziroma kot smo jo vajeni do tedaj.  

 

To pomeni, da nam bo srce – če bomo uspeli zaznati njegovo energijo – lahko sporočalo, da 

nam stoji ob strani, ter nam pošiljalo ogromno energije podpore. S tem nam bo govorilo, da je vse 

v redu. 

 

Če se uspemo v takih okoliščinah uglasiti z energijo srca, ob karmični izkušnji ne bomo 

čutili nobene mrzlične ţelje po iskanju rešitve ali po uvajanju sprememb, v smislu, 

»Pohitimo, dokler še ni prepozno« (kakor navadno deluje um). 

 

Nasprotno, situacijo lahko doţivljamo skozi nekakšno zamaknjeno stanje zavesti, kjer se 

počutimo sicer nenavadno, vendar, začuda, v redu … vsaj dokler se ne oglasi um s svojimi 

strahovi. 

 

Namreč, če se lahko spustimo v srce in ob tem ne dobimo nobenega impulza, kaj nam je 

storiti – pač pa zaznamo le veliko ljubezni, sočutja in podpore – nam situacija kaţe, da rešitev ne 

bo v drastičnem uvajanju sprememb, pač pa v sprejemanju izkušnje.  

 

V tem primeru popolno zdravstveno stanje ne bo stanje brez bolezenskih simptomov, pač pa 

bo treba sprejeti simptome, jih ţiveti oziroma se z ljubeznijo in predanostjo odzivati nanje.  

 

Spomnimo se zgodbe para, ki se jima je rodila deklica z okvaro moţganov – edino, kar je 

ozdravilo tako njiju kot punčko, je bilo sprejemanje izkušnje, kar je bilo pogojeno z njuno 

spremembo vrednot in z novim pogledom nase, na ljudi in na ţivljenje nasploh. 

 

Zato verjemimo, da se vse odvija tako, kot je treba; tudi če v trenutni situaciji ravno ne 

vidimo smisla, kaj šele koristi. To še zdaleč ne pomeni, da smisel ne obstaja … Jezus je rekel: 

»Ali ne prodajajo pet vrabcev za dva novčiča? In vendar Bog ni pozabil na nobenega od njih. 

Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se! Vredni ste več kakor veliko vrabcev.« 

(Luka, 12,6-7) 
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Če zaključimo – sprememba zdravstvenega stanja domala v vsakem primeru narekuje 

spremembo oziroma korak do sebe; morda celo ne (le) za nas, pač pa (tudi) za ostale, ki so v 

stiku z nami. 

RRaazzlliiččnnoo  ppooggoojjeennee  zzddrraavvssttvveennee  sspprreemmeemmbbee  zzaahhtteevvaajjoo  ssppeecciiffiiččeenn  pprriissttoopp      

Ob tem lahko pomislimo: »Ali ni potem bolje, da čim dlje vztrajamo brez tovrstnih bolezni? 

Oziroma, ali ni bolje, da pridejo na površje čim kasneje in tako vplivajo na nas manj časa?«   

 

Na prvi pogled morda res izgleda, da je tako bolje … vendar brez sprememb ni rasti in ni 

napredka. 

 

Vprašanje je podobno tistemu, ki ga zastavi šolar, ko zaključuje prvi razred: »Ali ni bolje, da 

čim dlje ostanem v tem razredu, saj situacijo ţe dobro poznam in se mi ne bo treba prilagajati 

novostim?«  

 

Bolj ko rastemo, več moţnosti se nam odpira, bolj smo v stiku s samim seboj, manj na nas 

vplivajo dejavniki iz okolja in tako naprej. Torej, z vsakršnim prisilnim zadrţevanjem oziroma 

odlašanjem izkušnje zgolj zadrţujemo naravni tok odvijanja sprememb, zato nam to prav 

nič ne koristi. Enako velja za pretirano posiljevanje situacije, ko ţelimo, da se nekaj zgodi prej, 

kot to narekuje razvoj dogodkov.  

 

Glede na to, da največkrat v sebi ne nosimo semena karmično pogojenih bolezni, navadno s 

sprejemanjem ţivljenja oziroma odpiranjem srca tudi odpravimo zdravstvene tegobe oziroma 

bolezenske simptome. Seveda nam pri tem lahko pomagajo tudi specifične tehnike zdravljenja.  

 

Zdaj pa naredimo korak naprej. Spoznali smo dva specifična vzroka za spremembo 

zdravstvenega stanja: ko si tegobe prikličemo sami ter ko je sprememba v zdravstvenem stanju 

pogojena s karmično izkušnjo.  

 

Kot spoznavamo, je tudi pristop k obema situacijama vsaj navidezno različen. V prvem 

primeru je sporočilo vedno, naj prenehamo početi, kar počenjamo, ter v ţivljenje uvedemo 

spremembo, v drugem pa je vse, kar je treba storiti, sprejeti to novonastalo zdravstveno 

situacijo oziroma se ji popolnoma predati.  

 

Kako naj torej postopamo? Ali je pomembno, da vnaprej vemo, v katero kategorijo sodi naše 

zdravstveno stanje, da bomo znali pravilno pristopiti k izkušnji? Poglejmo.  

44..  PPrriissttoopp  ddoo  ddvveehh  nnaaččiinnoovv  sspprreemmeemmbb  vv  zzddrraavvssttvveenneemm  ssttaannjjuu::  kkoo  ssii  

tteeggoobbee  pprriikkliiččemmoo  ssaammi  iin  vv  pprriimmeerruu  kkaarrmmiččnnee  pprreeiizzkkušnnjjee    

 

Kljub temu, da izgledata pristopa v obeh primerih nezdruţljiva in celo nasprotujoča si, pa ni 

tako: v obeh primerih se je treba ustaviti v dirki skozi ţivljenje, opaziti spremembe in jim 

nameniti pozornost oziroma skrbnost. Potem pa odpreti srce ter se ravnati po njegovih 
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navodilih – s predanostjo, odločnostjo in vztrajnostjo je treba začeti delovati v skladu s tem 

notranjim učiteljem. 

 

Velikokrat je treba odtegniti pozornost od drugih stvari in se ljubeče posvetiti sebi, s čimer 

doseţemo vibracijo intuicije in srca … ter potem vztrajati v tej energiji.  

 

Srca pa ne moremo odpreti, dokler podlegamo strahu in skrbem. 
 

Ko nam uspe odpreti srce in se mu predati, smo ţe skoraj na cilju; le še počakati je treba na 

sporočilo, ki bo zdaj prihajalo iz brezpogojnega stanja zavesti, ki ne pozna strahov, dvomov in 

skrbi. Vsak impulz oziroma preblisk v obliki misli ali občutka, ki ga bomo zaznali v tej visoki 

vibraciji, nam bo nakazoval rešitev oziroma pot naprej.  

 

Tako nas bo morda preţel občutek miru, varnosti in podpore. Lahko bomo pa tudi začutili, da 

je čas za spremembo oziroma za akcijo.  

 

Biti je treba le toliko zbran oziroma zavestno naravnan na tovrstne signale, da jih uspemo 

prepoznati kot sporočila intuicije in srca.  

 

Včasih je ţe to dovolj, da se začne odvijati klobčič sam od sebe: srečamo se z ravno pravimi 

ljudi ob pravem času, naletimo na uporabno literaturo ali nasvete, naš zdravnik je »slučajno« 

ravno na tem področju priznan strokovnjak z veliko izkušnjami in podobno. 

 

Vendar je nujno, da najprej odpremo srce, od koder vedno prihaja spodbuda in navdih, ne 

pa kritika, strah, zaskrbljenost … Če naletimo na slednje, pomeni, da še nismo v srcu.  

IIsskkaannjjee  rraavvnnoovveessjjaa  

Delovanje na način, da poslušamo sebe oziroma da sledimo sporočilu visoke vibracije ne 

pomeni, da se stvari zgodijo hitreje kot sicer oziroma kot naj bi se; pač pa, da ne blokiramo 

razvoja dogodkov – torej se situaciji, na primer bolezni, ne upiramo, je ne zanikamo, ne 

obračamo glave stran in podobno – zato se vse zgodi ob optimalnem času.  

 

Podobno je z nasprotno skrajnostjo, kjer lahko situacijo posiljujemo in ţelimo, da se proces 

zaključi prej, kot to narekuje naravni tok dogodkov. Tudi v tem primeru je rešitev uglašenost z 

brezpogojno energijo oziroma poslušanje in upoštevanje sebe: razni impulzi in namigi nam 

bodo pokazali, da smo prehitri. Če jih zaznamo in se odločimo, da upoštevamo raje te impulze, 

kot pa mentalno zastavljene cilje in ţelje, bomo ujeli pravi ritem in velikokrat situacijo zaključili 

ravno tako hitro, kot če bi se na vso moč trudili … in ker bomo ob tem umirjeni ter zaupali v 

razvoj dogodkov, se nam pot ne bo zdela naporna.  

 

Tako bomo porabili manj energije, pa še bolj radostni bomo ves čas.  

 

Če povzamemo – ko odpremo srce, dopustimo ţivljenju, da se zgodi na najboljši moţen 

način.  
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Pomembno pa je, da ko dobimo intuitivni preblisk – oziroma, ko nas preţame občutek, kaj 

nam je narediti – ne dvomimo in ne odlašamo: Vesolje nam pravkar kaţe rešitev in na nas je, ali 

jo bomo sprejeli. Če se ne odločimo takoj, se bo ta energija najverjetneje razblinila, ali pa bomo v 

vrveţu in poplavi različnih idej ter navdihov, ki nas bombardirajo iz trenutka v trenutek, 

enostavno pozabili nanjo. 

 

Skratka, ta pot je moţna le, če prisluhnemo srcu in intuiciji, ne pa umu. Treba je ne le 

zaznati impulzov, pač pa tudi znati ločiti brezpogojne prebliske, ki pridejo iz duše oziroma iz srca 

in intuicije, od ţelja uma in čustev, ki izvirajo iz strahov, dvomov in skrbi. (Postopek o tem, kako 

jih spoznamo in ločimo, je podrobno opisan v knjigi »Bogastvo je v nas«.) 

KKaakkoo  ssii  iizzbboolljjššaattii  ţţiivvlljjeennjjee  nnaa  vvsseehh  rraavvnneehh  

Glede na to, da je sprememba zdravstvenega stanja povezana bodisi z vnašanjem sprememb, 

bodisi z zaupanjem oziroma s sprejemanjem situacije, bomo zdaj vsako spremembo 

zdravstvenega stanja obravnavali celovito oziroma večplastno, ob čemer bomo dopuščali vse 

moţnosti.  

 

To pomeni, da bomo včasih morali priznati, da je bila na delu karmična preizkušnja … in da 

so pred njo zdravniki, zdravilci in tudi vse metode zdravljenja nemočni, dokler ta preizkušnja ne 

doseţe namena.  

 

Na koncu bomo tako ali tako ugotovili, da edinstvena tehnika oziroma pristop na fizični ravni 

– na primer, določeno zdravilo, preparat, dieta in podobno – ki naj bi bilo idealno prav za 

vsakogar, ne obstaja … pač pa za posameznika deluje specifična stvar. Treba je le vedeti, kaj to 

je oziroma kako to najdemo. 

 

Zato ta knjiga ne postavlja v ospredje določene tehnike oziroma pristopa in načina k 

zdravljenju. Kot rečeno, pomembneje je poiskati pristop, ki nam bo najbolj pomagal v specifični 

situaciji, potem pa dosledno izvajati vse, kar ta pristop od nas zahteva, ter ob tem ne dvomiti v 

rezultat. To tudi pomeni, da prenehamo z iskanjem morebitnega še boljšega pristopa (kar smo 

ugotovili ţe v prvem poglavju).  

55..  ZZddrraavvlljjeennjjee  kkoott  ddeell  vveeččjjeeggaa  pprroocceessaa,,  kkii  zzaajjeemmaa  ttuuddii  nnaaššee  mmiissllii,,  

ččuussttvvaa  ……    

 

Zdravljenje je včasih povezano z veliko globljim procesom, ki obsega ne le fizično telo, pač 

pa tudi naše razmišljanje, čustvovanje, sprejemanje odločitev, odnos do preteklosti, do drugih in 

tako naprej. Zato je treba vse svoje ţivljenje, ne le telesa, obravnavati celovito oziroma »v 

paketu«.  

 

Ob tem lahko – če gledamo skozi oči ezoterike – na ţivljenje in celo na njen najmanjši delček 

gledamo kot na simboličen, a jasen prikaz obvladovanja lastne ţivljenjske energije. 
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Razvoj raznih neprijetnih dogodkov (krize, poškodbe, spori …) prinaša poleg neposrednega 

vpliva na naše ţivljenje tudi simbolno sporočilo; na primer, lahko nam neposredno odraţa naš 

vzorec delovanja na raznih področjih, ki s preizkušnjo navidezno sploh niso povezana. Opišimo 

to skozi praktični primer.  

 

Vzemimo, da neobrzdano hlastamo za hrano in jemo več, kot je potrebno. Direktno 

sporočilo, ki ga zaznavamo, ko opazujemo svoje telo in spremljamo lastno počutje, je jasno: telo 

nam s kilogrami, lahko pa tudi z boleznimi simptomi ali s poškodbami, neposredno kaţe, da to 

ni prava pot. Oziroma, da je treba nekaj spremeniti.  

 

Ta razvada pa nam lahko tudi simbolično kaţe na vzorec, ki se odvija v nas: morda 

neobrzdano hlastamo za vsako energijo, ki nam pride naproti. Na primer, sprejmemo domala 

vsak nasvet … odpremo se vsakemu človeku, ki nam nakloni vsaj majhno pozornost … 

zagrabimo za vsako obetajočo idejo … pustimo se voditi ostalim, ki pokaţejo za nas določeno 

zanimanje … brezglavo hlastamo za novim znanjem in informacijami …  

 

Skratka, ne znamo se ustaviti in biti nekaj časa »brez hrane« (sami s seboj).  

 

V enakem duhu nam lahko vidni bolezenski simptomi simbolično prikazujejo, kaj se 

dogaja z našo ţivljenjsko energijo oziroma kako dojemamo ţivljenje na drugih ravneh in 

področjih.  

 

Sprejeti je treba dejstvo, da motnja ni nastala na fizični ravni, pač pa se je tam končala. 

Na ta način bolezen komunicira z nami, simptomi pa so svojevrstna govorica, ki nam sporoča, kaj 

se dogaja. 

 

Mi pa z odpravljanjem simptomov zavrţemo ta jezik … 

 

Zato pravimo, da če ne bomo prisluhnili srcu in ne bomo upoštevali vseh okoliščin, zaradi 

katerih je prišlo do porušenega ravnovesja, ne bomo resnično ozdraveli, pač pa le beţali od tega 

simbolnega sporočila, ki nam prek telesnih znamenj kaţe na teţavo nekje v nas. 

 

Posledica je, da lahko v takih primerih s klasično ali naravno medicino, s spremembo 

prehranskih, higienskih ali kakršnih koli drugih navad le upočasnimo delovanje energije na 

naše telo, ne moremo pa odpraviti vzroka – če ob tem istočasno ne pride do sprememb tudi na 

primarnem področju oziroma v energijskem okolju, kjer je prvotna energijska sprememba sploh 

nastala. 

 

To pa nam odpira popolnoma nov pogled na zdravstveno stanje … 

PPoorruuššeennaa  nnoottrraannjjaa  hhaarrmmoonniijjaa  kkoott  zzaaččeetteekk  nnee--zzddrraavvjjaa  

Če pogledamo na sliko porušenega energijskega ravnovesja v nas nasploh, ne le v fizičnem 

telesu, bi lahko rekli, da je bolezen ali ne-zdravje vsaka ţivljenjska situacija, kjer duša ni v 

harmoniji s svojimi priloţnostmi oziroma potenciali, ki so ji namenjeni za rast. Povedano z 

drugimi besedami, ko ne upoštevamo srca in intuicije, smo ţe v stanju tega porušenega 

ravnovesja. 
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»Ne-zdravje je utelešena disharmonija do sebe in do drugih,« pravi Solomon.  

 

Ta situacija lahko potem vpliva na fizično telo kot bolezen … ali pa tudi ne. Kaj to pomeni?  

 

Solomon ponuja naslednjo razlago: če ţiviš, na primer, v porušenem ravnovesju, neskladju 

oziroma v disharmoniji s svojim bančnim računom, si ţe ne-zdrav. Zato je treba diagnosticirati to 

stanje in ga ozdraviti, sicer se lahko prenese na telo oziroma na ostala področja. Ta proces 

poznamo tudi kot utelešenje stresa; na primer, v primeru finančnih teţav se nas lahko loti 

glavobol, bolečina v hrbtu in podobno.  

 

Po tem principu se bolečina, ki izhaja iz našega doţivljanja zunanjega sveta, prenese na 

mentalno in čustveno raven, od tam naprej pa v fizično telo.  

 

Kot vemo, je problem zdravljenja velikokrat v tem, da nas nihče ne vpraša, od kod prihaja to 

porušeno energijsko ravnovesje oziroma kako so si simptomi sledili, pač pa se tisti, ki naj bi nas 

ozdravil, ukvarja z materializacijo te motnje v fizičnem telesu. Včasih celo tako, da se najprej loti 

tistega predela, kjer je motnja najbolj izraţena (beri: kjer čutimo največjo bolečino ali kjer je 

opazna največja sprememba) … kar pa je lahko le zadnja faza oziroma končna posledica.  

 

Ugotovili smo ţe, da nas tak pristop velikokrat vodi do naslednjega:  

 

 bolečina se bo po vsej verjetnosti povrnila (če ne bomo na nek način omrtvili tega 

»nosilca sporočila«, na primer ţivčevja), 

 motnja na prvotnem področju – na primer, če je bila bolečina v glavi le opozorilo in klic 

na pomoč nekega drugega notranjega organa – se bo lahko razvijala še naprej in morda 

celo stopnjevala. 

 

Enako pa ne velja le za fizično telo, pač pa tudi za prehod motnje z ene ravni na drugo: če 

ne ozdravimo, na primer, disharmonije na področju partnerskih odnosov, se bo ta energija širila 

na novo področje; na čustveno doţivljanje ţivljenja nasploh, na primer.  

EEnnaakkii  vvpplliivvii  nnaa  rraazzlliiččnnee  lljjuuddii  nnee  ddeelluujjeejjoo  eennaakkoo    

Dr. Deepak Chopra v knjigi »Quantum Helaing« navaja, da ima vsak najmanjši delček v 

našem telesu inteligenco celega telesa. Tako se lahko ţivčni impulz, ki izhaja iz strahu, v 

ţelodcu pokaţe kot čir, v črevesju kot krč, v umu kot obsedenost. Vendar, pravi Chopra, so to le 

različne manifestacije istega signala. Zaskrbljenost se prenaša iz organa v organ.  

 

S tem dobesedno vsak trenutek ustvarjamo novo telo, ki je odvisno ne le od tega, kar, na 

primer, jemo ali kakšen zrak vdihavamo, ampak tudi, s kakšnimi mislimo in čustvi ga hranimo.  

SSpprreemmeemmbbaa  zzddrraavvssttvveenneeggaa  ssttaannjjaa  kkoott  ppoosslleeddiiccaa  ddeelloovvaannjjaa  eenneerrggiijjee  

Lahko pa raziskujemo še naprej in ugotovimo, da je ista energija, ki na nekoga deluje kot 

škodljiva ali celo smrtonosna, za nekoga drugega neškodljiva; odvisno pač od njegove 

usmerjenosti, delovanja, stopnje zavedanja, karmičnih vzgibov in podobno.  
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Na primer, znano je, da je Mati Tereza delovala večji del ţivljenja v skupinah zelo bolnih 

ljudi, ki so bili okuţeni z lahko nalezljivimi smrtonosnimi virusi, a ni nikoli zbolela.  

 

Podobno velja tudi za poslovneţe. Nekdo lahko vse ţivljenje ţivi pod hudim pritiskom in 

stresom, a ima ob tem občutek, da ravno to udejanjanje ustvarjalnosti daje njegovemu ţivljenju 

smisel … in da bi, če bi le malo popustil, dobesedno zbolel od nedela.  

 

Nekdo drug pa lahko v enaki situaciji oziroma ţe ob neznatnem povečanju pritiska začuti 

tipične teţave, ki izhajajo iz stresa: raztresenost, nespečnost, razdraţljivost, bolečino v ţelodcu in 

podobno.  

 

Ta fenomen, kako ima ista energija na različne ljudi povsem drugačen učinek, zelo dobro 

opisuje naslednja izkušnja Paula Solomona.  

KKaarr  pprrii  eenneemmuu  ppoovvzzrrooččii  hhuuddoo  bboolleezzeenn,,  ssee  pprrii  ddrruuggeemm  llaahhkkoo  iizzrraazzii  kkoott  

bbllaaggooddeejjnnaa  eenneerrggiijjaa    

Solomon je pri poskusu znanstvene razlage svojega »preroškega transa« sodeloval tudi z 

zdravnikom, s katerim sta se zbliţala in postala prijatelja. Ta zdravnik je posvojil dečka Bena, ki 

pa je hudo zbolel za rakom. 

 

Zdravnik ga je poskusil pozdraviti na vse načine, a mu ni uspelo. Na koncu je prosil še Paula, 

če mu lahko pomaga. Situacija je bila tako resna, da je imel Ben – po napovedih lečečih 

zdravnikov – na voljo le še nekaj ur ţivljenja … 

 

Paul je bil pripravljen narediti vse, da bi pomagal, zato se je takoj opravil v bolnišnico. 

Poskusil je začutiti, kaj se dogaja z Benom, a je znova in znova ugotavljal, da se mu Ben noče 

odpreti. Posumil je, da je dečka strah, da bi bolezen prenesel nanj, zato zadrţuje energijo v 

sebi.  

 

Vprašal ga je: »Ben, ali se bojiš, da se bom od tebe nalezel bolezni?« Fant je začel jokati in 

rekel, da sicer ve, da rak ni nalezljiv, a ga vseeno skrbi, da bolezni ne bi prenesel na ostale.  

 

Paul je uvidel, da bo moral dečka nekako nagovoriti, naj energijo, ki jo tišči v sebi, izrazi 

navzven. Ni vedel, kako bo energija potem vplivala nanj, vendar je bil v tistem trenutku 

pripravljen narediti za fanta res vse, ne glede na posledice.   

 

Rekel mu je: »Glej, res si ţelim tvojega raka … ali mi lahko narediš uslugo in mi ga, 

prosim, daš?«  
 

In res … Deček je sprostil energijo, ki je »butnila« v Paula, dečka pa je popadla vročica.  

 

Paula je spreletela mrzla zona in padel je na tla. Nekaj v njem je začelo rasti, kot mehurčki v 

pijači, ki se dvigajo proti površju. Naenkrat se je začel histerično krohotati …  
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Bilo je sicer zelo neprimerno, saj se je to dogajalo v bolnišnici in v zelo »resnih« okoliščinah, 

a si ni mogel pomagati.  

 

Ljudje so prišli v sobo pogledat, kaj se dogaja. Ker niso mogli ustaviti Paulovega navala 

glasnega krohota, so ga zvlekli v dvigalo in odpeljali na ulico. Paul pa se je še kar smejal. Ţelel 

jim je razloţiti, kaj se dogaja, a ni mogel – ker se je zvijal od smeha.  

 

Ko se je umiril, je razloţil prijatelju zdravniku, kaj se je zgodilo. Ta energija, ki je bila 

zagozdena v Benu, je bila sila, ki ga je razjedala navznoter.  
 

Ko jo je sprostil, se je izrazila v svoji nevtralni obliki. Solomon je energijo začutil na tisti 

ravni, v kateri je bila trenutno njegova zavest. Zato se ni ničesar nalezel … nasprotno – dobil je 

naval radosti. 

 

»Če deluješ iz srca in če karmično ne potrebuješ simptomov, jih ne boš dobil,« je rekel 

Solomon. 

 

Po drugi strani pa bi lahko ta ista energija v nekom drugem – katerega zavest bi bila v 

resonanci z energijo bolezni – povzročila hudo bolezen. Skrivnost torej ni v sami energiji, pač 

pa v našem odnosu do nje oziroma v vibraciji, v stanju zavesti: višja ko je naša vibracija, manj 

dojemljivi smo za neprijetne vplive, ki prihajajo do nas.  

 

Zaključimo še zgodbo o Benu. Kaj se je zgodilo z njim? V trenutku je ozdravel … in čez 

nekaj dni je šel ţe v šolo. 

 

Očitno na nekoga vpliva energija iz okolice povsem drugače kot na drugega. Še več, na isto 

osebo lahko v neki situaciji vpliva enaka energija drugače kot pa v neki drugi situaciji, ko je 

njegova zavest drugje. Na primer, ko smo slabe volje, razdraţeni ali nejevoljni, smo bolj 

dojemljivi za neprijetne vplive iz okolja, kot pa, ko smo polni energije, radostni, ko imamo 

jasen cilj, v katerega smo usmerjeni in tako naprej. 

RReezziimmee::  zzaakkaajj  nnaass    nnee  zzaanniimmaa  ((pprreevveečč)),,  kkaakkoo  jjee  nneekkddoo  oozzddrraavviill    

Ker smo ugotovili, da lahko bolezen nastane iz mnogih razlogov, je najbolj verjetna 

ugotovitev, da tudi ozdravitev ne poteka vedno enako … in še posebej, da situacij ne moremo 

posploševati oziroma vse ljudi tlačiti v isti koš.  

 

Ob tem se nam odstira neko povsem novo področje, ki nakazuje pravi odgovor: če lahko 

pacienta ozdravijo zelo različne tehnike, ki navidezno nimajo ničesar skupnega, morda le še 

nismo našli skupnega, enotnega dejavnika, ki je prisoten pri vseh ozdravitvah; oziroma, ki 

predstavlja vzrok spremembe zdravstvenega stanja.  

 

Potemtakem je tudi naslednje vprašanje na mestu: »Kaj pa, če izvedba zdravilnega 

postopka v sebi skriva le fizični izraz oziroma demonstracijo neke druge zadeve, ki 

dejansko zdravi? Ali pa morda predstavlja zgolj dovoljenje umu, da lahko sprejme 

spremembo?«  
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Za odgovor se je vredno potruditi. Zagotavljam vam, da vas bo presenetil ... obenem pa vas 

ne bo razočaral.  

 

Podajmo se torej v iskanje skupnega imenovalca vseh ozdravitev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nadaljevanje sledi v knjigah »Zdravje je v nas« in »Prvi koraki«. 

Več o njih lahko izveste na spletni strani www.zdravjejevnas.si 
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DDOODDAATTEEKK::  KKaakkoo  ooddpprraavviittii  ssttrraahh  pprreedd  bboolleezznniijjoo    

 

»Strah pred boleznijo je ubil več ljudi, kot pa bolezen sama,« je povedal Thomas Keller, 

ameriški poznavalec ezoterike.   

 

Strah povzroča stres, ta pa dobesedno spreminja kemijo našega telesa. Vsaka misel povzroči 

v moţganih bio-kemično reakcijo. Moţgani nato pošljejo specifičen kemični signal vsaki celici v 

telesu. Ta signal je v bistvu sel, ki telo seznanja z dogajanjem v glavi.  

 

Bolj negativne so naše misli, bolj specifične kemične reakcije se oblikujejo v moţganih … in 

večji stres doţivljamo.  

 

Svetovno znani celični biolog in bivši predavatelj na univerzi Stanford dr. Bruce Lipton je 

povedal, da ko je telo v stresu, celice ne rastejo in se ne obnavljajo. Pač pa je tedaj telo v šoku 

in se dobesedno pripravlja na borbo za ţivljenje.  

 

Celice ne vejo, kaj je bil povod za kemično reakcijo, ki jih je dosegla iz moţganov. Oziroma, 

ne znajo ločiti strahu, ki je nastal kot posledica strahu pred, na primer, nezmoţnostjo 

plačila računov, od strahu pred napadom divje zveri.  

 

V obeh primerih se telo pripravi na napad ali na beg … in v tem času se v celicah ustavijo 

običajni procesi.  

 

Če se to zgodi sem ter tja za nekaj sekund ali minut, ni teţav, saj je naš organizem na tovrstne 

situacije pripravljen. Teţava nastane, ko je strah prisoten dalj časa ali pa se pojavlja prepogosto. 

Takrat se porušijo naravni telesni procesi, vključno s presnovo, prebavo, izločanjem strupov in 

tako dalje.  

 

Največji problem pa je ta, da se nas večina sploh ne zaveda, da ţivimo v domala stalnem 

stresu, kar ugotavljajo tudi zdravniki in znanstveniki.  

 

Ţe omenjeni ameriški zdravnik dr. Alex Loyd je skozi raziskavo vprašal ljudi, ali zase 

menijo, da so pod stresom. Pribliţno polovica je odgovorila, da ne, druga polovica pa je 

odgovorila pozitivno. S posebno napravo, s katero merijo telesni stres v bolnišnicah – postopek 

se imenuje »Heart Rate Variability Test« – je izmeril stanje prve polovice ljudi, ki so menili, da 

ga ne doţivljajo.  

 

Pri okoli 90% od njih je ugotovil, da ţivijo v stresu … a tega sploh ne vedo.  

 

To pomeni, da tudi tista peščica ljudi, ki so zakorakali v zrelejša leta in zase pravijo, da jim 

za zdravje ni mar, ni tako imuna na, na primer, slabe novice in informacije iz okolja, kot morda 

menijo. No, za tiste, ki si lahko odkrito priznamo, da nam ni vseeno za svojo prihodnost na 

področju zdravja, pa je sploh dobrodošlo, da naredimo nekaj v smeri zmanjšanja oziroma odprave 

tega strahu. 
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Na voljo imamo mnoga učinkovita orodja, ob katerih bomo okrepili vero v varno in zdravo 

prihodnost ter odpravili ali vsaj omejili določene skrbi. Oglejmo si jih.  

11..  RReeaallnnee  inffoorrmmacciijje  iinn  jaassna  ddejjsttva  

Strah nastopi velikokrat enostavno zato, ker imamo premalo informacij. Ali pa imamo celo 

napačne informacije. Danes, ko lahko na svetovnem spletu vsak trdi svoje, mnogi podleţejo 

raznim neumestnim nasvetom anonimneţev, ki solijo pamet.  

 

V tej knjigi smo ţe spoznali, kako celo zdravstveni strokovnjaki in raziskovalci, ki so 

posvetili ţivljenje raziskovanju določene rešitve, velikokrat nimajo istega mnenja, kaj šele pravi 

odgovor. Konec koncev, po podatkih »The American Journal of Medicine«, »The Journal of the 

American Medical Association« in tudi ostalih publikacij, je 29% vseh diagnoz, ki jih podajo 

zdravniki, napačnih. (Podatek velja za leto 2011.)  

 

In potem nas zaskrbi, ker spletnem forumu najdemo trditev nekega anonimneţa, da so tiste 

bezgavke, ki so trde oziroma ostajajo na mestu, ko jih skušamo premakniti s prsti, rakave.  

 

Ne nasedajte vsemu, kar slišite ali preberete … tudi, če je povedano na televiziji ali 

napisano na papirju. Predvsem pa ne vlecite zaključkov ter v nobenem primeru ne sprejemajte 

pomembnejših odločitev na osnovi informacij s svetovnega spleta.  

 

Teţava je v tem, ker smo ljudje nagnjeni k iskanju močnega čustvenega naboja, ki nam 

odvrne pogled iz dejanske oziroma realne situacije. Velikokrat dejstva govorijo nam v prid, a ker 

ima (neprijetno) čustvo veliko večji naboj, pretehta nad logiko.  

 

Na primer, vzemimo, da na telesu opazimo neko nepravilnost in se o njej pozanimamo. 

Najdemo podatek, da je zadeva v devetdesetih odstotkih nedolţna; le pri enemu od desetih se 

lahko zakomplicira.  

 

Dejstvo je, da podatek močno govori nam v prid. A zaradi tega navadno nismo pomirjeni, 

pač pa izhajamo iz najbolj črnega scenarija: »Kaj pa, če sem ravno jaz tisti eden …«  

 

Če zlahka podleţemo tovrstnemu razglabljanju, je rešitev v bolj logičnem pristopu. Ena 

najboljših tehnik je tako imenovani »zunanji opazovalec«. Zamislimo si, da se situacija, ki se 

dogaja nam, pripeti našemu dobremu prijatelju, ki nas potem vpraša za nasvet. Kaj bi mu 

svetovali?  

 

Ker v tem primeru nismo čustveno vpleteni v dogajanje, reagiramo manj impulzivno in ne 

toliko skozi prizmo strahu, pač pa vidimo situacijo mnogo bolj realno. Zapišimo si odgovor in ga 

velikokrat preberimo, saj predstavlja najbolj realno moţnost, kaj se dejansko dogaja.  

 

Naslednja stvar je preverjanje informacije na več koncih. Predvsem poskrbimo, da nam 

potrdi ali ovrţe naše sume strokovnjak, ki mu zaupamo. Bolj ko mu zaupamo oziroma bolj ko ga 

dojemamo kot avtoriteto na svojem področju, hitreje bomo lahko odvrgli breme.  
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Če se tudi ob tem nikakor ne moremo pomiriti in se vsak dan znova s strahom ogledujemo v 

ogledalu, tipamo po telesu – s ciljem, da ugotovimo, ali se v telesu dogaja kaj posebnega – ter 

odkrivamo razne spremembe, je še najbolje, da se naročimo za specialistični pregled.  

 

V primeru, da se je res razvila kakšna bolezenska motnja, je pregled odlična poteza, saj jo 

bomo odkrili čim prej. Če se ni razvila, bomo pa mirno spali.  

 

Nekateri ljudje se odločajo tudi za redne preventivne zdravstvene preglede. Načeloma s 

tem pristopom ni nič narobe, če ga izvajamo v zelo jasni energiji. Imamo namreč dva osnovna 

pristopa:  

 

a) ali hodimo na preglede zato, da nam ni treba razmišljati o zdravju, zato smo ves 

čas pomirjeni, ker smo to področje prepustili v roke strokovnjakom; 

b) ali pa hodimo na preglede iz strahu pred boleznijo. 

 

V prvem primeru je pregled potrditev, da imamo področje zdravja urejeno, zato nam nikoli 

misel ne zdrsne v razmišljanje v smislu »Kaj pa, če ...«. Podobno, kot vozimo avtomobil na redni 

servis; to je zgolj rutinski postopek, ki nam odpravlja skrbi v morebitnih neznanih situacijah, za 

katere ne bomo imeli trenutne logične razlage. Na primer, ko bomo zaslišali nek nenavaden zvok 

v predelu motorja, si bomo rekli: »Tale zvok se je pojavljal ţe prej, a ker so mi avto ravnokar 

pregledali, ne more biti z njim nič narobe.«  

 

Z drugimi besedami, pregled ustvarja zaupanje, ki odpravlja strah.  

 

V drugem primeru pa je pregled – ali ţe misel nanj – iztočnica za negativno razmišljanje o 

zdravju. So tudi ljudje, ki hodijo k zdravnikom z mislimi »Zanima me, kaj bo zdaj zdravnik našel 

tokat …« ali »Zanima me, katera zdravila bom tokat dobil …« in velik del njihovega razmišljanja 

in ţivljenja nasploh se vrti okoli zdravljenja in zdravnikov. Velikokrat jim to področje predstavlja 

tudi del njihove identitete, ki jih jemlje veliko energije, saj so zdravljenje, bolezni in zdravniki 

redna tema njihovih vsakdanjih pogovorov in razmišljanj.  

 

Skratka, dobro je vedeti, s kakšnim namenom hodimo k zdravniku. Če izhajamo iz strahu ali 

iz občutka, da je zdravljenje zelo pomembno opravilo – ki nas morda celo opredeljuje ter daje 

našemu ţivljenju globlji ali pomemben pečat – je dobro narediti še kaj drugega v to smer.  

 

Na primer, poiskati radost in sproščenost v vsakdanjih stvareh.  

22..  NNaaččrrtnnoo  deeloovvaannjje  v  ssmeerri  iizzbbolljjššannjaa  zzddraavvsstvveeneeggaa  ssttaannjja    

Eden izmed najboljših načinov za zmanjševanje strahu je dejansko delovanje v smeri 

izboljšanja zdravja, ne glede na trenutno stanje. To lahko počnemo na dveh ravneh, fizični in 

energijski (misli in čustva).  

 

Generalna formula je naslednja. Postavimo si vprašanje: »Če bi dobil diagnozo hujše 

bolezni, kaj bi tedaj počel drugače? Kako bi spremenil svoje utečene navade? Kako bi pomagal 

telesu, da si zagotovi več energije in ugodne razmere, v katerih bi aktiviral in pospešil procese 

samozdravljenja?«  
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Ko dobimo odgovore, delujemo v začrtani smeri. Učinek je viden na dveh ravneh:  

 

 dejanska pomoč telesu, 

 psihološki učinek: ker vemo, da stalno delujemo v smeri izboljšanja zdravstvenega stanja, 

nimamo slabe vesti oziroma se počutimo bolje.  

 

V naslednjih petih poglavjih si bomo ogledali nekaj aktivnosti v tej smeri. Nasvet v zadnjem 

poglavju pa nam prinaša direktno zaščito oziroma odlično zagotovilo za ozdravitev, če bi do 

hujše bolezni dejansko tudi prišlo.   

 

Začnimo z aktivnostjo, za katero ne potrebujemo veliko časa in denarja, pač pa le ščepec 

volje in odločitev.  

 

Razstrupljanje je odličen način, da pomagamo telesu do izboljšanja procesov, istočasno pa 

tudi odlično deluje na naše misli in čustva. Tudi zato, ker so učinki lahko zelo očitni oziroma jih 

opazimo takoj. To nam daje potrditev, da smo naredili nekaj koristnega za telo, zato tudi 

zmanjšamo strah pred morebitnimi boleznimi.  

 

Povedano drugače, z očiščenjem telesa ne moremo zgrešiti. 

 

Kako pa naj ga razstrupimo? Obstaja mnogo načinov, od zelo neţnih in enostavnih – na 

primer, pitja sokov ali povečanega pitja vode, rahle spremembe jedilnika – do konkretnejših: 

postenje, klistiranje, večja sprememba prehranjevanja, načrtna duhovna vadba in tako dalje.  

 

Če ţelimo doseči učinek zmanjšanja strahu pred boleznijo, izberimo tisti način, v katerega 

najbolj verjamemo. Predvsem pa je pomembno, da postopek opravimo pravilno, dosledno in 

kompletno.  

 

Če boste izvajali razstrupljanje prvič, razmislite, ali ne bi bilo laţje (in prijetneje) tega 

početi v skupini. Ne samo, da boste imeli izkušenega vodjo, ki vam bo znal odgovoriti na vsa 

vprašanja ter vas voditi po zastavljeni poti, pač pa boste imeli tudi več motivacije.  

 

Posledično boste potrebovali manj volje, vztrajnosti in poguma, da se zadeve lotite in zdrţite 

do konca.  

 

Ne pozabite se tudi posvetovati s svojim zdravnikom.  

33..  IInntteennzziivvnneejjššii  pprreevveennttiivvnnii  ppoossttooppkkii  

Korak naprej od razstrupljanja je intenzivno preventivno delovanje, ki ga izvajamo pod 

nadzorom zdravnikov. Moja (Boris) osebna izkušnja, ki je bila zelo pozitivna, je obisk madţarske 

Gersonove klinike, kjer sem se prepustil v roke strokovnjakov.  
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V štirinajstih dneh, kolikor traja priporočeni program, vam najprej dosledno pregledajo stanje 

v telesu. Nato pod strokovnim vodstvom izvedejo posebno razstrupljanje ter »celično 

nahranitev«, kot je ta postopek opisal avtor metode, dr. Max Gerson.   

 

Gre za poseben program prehrane v povezavi z rednim klistiranjem, kar telesu prinaša 

blagodejne in hitre učinke. Bil sem priča mnogim izjemnim spremembam, med drugim tudi na 

sebi.  

 

Čeprav program ni poceni, je vreden vsakega evra. Med ljudmi kroţi mnenje, da kliniko 

obiskujejo predvsem zelo bolni pacienti, v bistvu pa na kliniki izvajajo tudi odlične preventivne 

programe.  

 

In kako izvemo, da zadeva deluje? Ob koncu vas še enkrat pregledajo ter primerjajo 

izvide z začetnimi. Ko sem opazoval ljudi, ki so odhajali domov, sem opazil, da so bili domala 

vsi zelo srečni …  

 

Ne samo, da boste na ta način učinkovito odpravili strah pred boleznijo, temveč boste 

bolezen tudi v kali zatrli …  

 

Seveda je to samo ena izmed moţnosti intenzivnega preventivnega postopka. Kot rečeno, 

izberite tisto, ki se vam zdi najboljša, in v katero najbolj verjamete.  

 

In ob tem ne glejte preveč na ceno. Cenovno zelo ugoden program je ničvreden, če ne daje 

rezultatov … 

44..  SSpprroossttiitteevv  iinn  ppooččiitteekk    

Telo ves čas deluje v smeri ozdravitve oziroma izboljšanja delovanja organov in 

procesov. Ţeli rešiti vse morebitne teţave ter delovati optimalno. (Opomba: zaradi enostavnosti 

in jasnosti sporočila so posplošili delovanje telesa in izpustili karmične kode.)  

 

Vendar pa lahko deluje v smeri samoozdravitve le toliko, kolikor mu dopustimo. Oziroma, 

kolikor kapacitete ima na voljo.  

 

Če ga preveč obremenimo – z obilno ali teţko prebavljivo hrano, na primer – bo dragoceno 

energijo porabljalo za prebavo in presnovo, namesto, da bi jo za kaj koristnejšega.  

 

Enako velja tudi za porabo energije skozi moţgane. Če ves čas nekaj intenzivno razmišljamo 

ter ne damo telesu moţnosti, da bi se spočilo, bomo po nepotrebnem trošili ogromno energije. Na 

primer, zgolj moţgani lahko porabljajo okoli 25% energije, ki je na voljo celotnemu telesu.  

 

Zato je zelo priporočljivo, da si načrtno vzamemo čas za sprostitev, počitek in predvsem 

za krepčilen spanec. Ponoči telo opravlja zelo zahtevno delo, ki pa se lahko zgodi samo v 

posebnem stanju – ko spimo. Odrekanje spanca pomeni dobesedno jemanje časa telesu, da bi 

opravilo nujno potrebna aktivnost v smeri vzdrţevanja in obnove organov, tkiv, celic … 
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Kako nam lahko to pomaga pri zmanjšanju oziroma odpravi strahu pred boleznijo? 

Dokazano je, da je stres največji povzročitelj bolezni. Pogosteje ko si vzamemo čas za 

umiritev in prijetne, radostne misli, bolj odpravljamo največji vzrok za nastanek bolezni.  

 

Torej vsakič, ko zapremo oči in globoko zadihamo – po moţnosti še na čistem zraku – 

dobesedno zmanjšujemo zmoţnost, da bi zboleli.  

 

S tem delujemo na dveh ravneh: direktno pomagamo telesu, da odpravi stres, skozi 

zavedanje, kaj počnemo, pa tudi zmanjšujemo strah pred boleznijo. 

 

Še nekaj konkretnih nasvetov, kako lahko pri sebi dejansko zmanjšamo stres: 

 

 Skozi dan večkrat zaprite oči, globoko zadihajte in si predstavljajte, da ste nekje, kjer se 

odlično počutite: na morju, v hribih, ob jezeru, na druţinskem pikniku, na praznovanju … 

prepustite se, da vas sanjarjenje »odnese« vsaj za nekaj sekund.  

 

 Prenehajte iskati slabe novice in neprijetnosti. Prenehajte spremljati splošne novice v 

medijih, razglabljati o strahovih in morebitnih potencialnih nevarnostih, sodelovati v 

ogovarjanju in podobno. Ničesar ne boste zamudili – pomembne stvari vam bodo tako ali 

tako povedali znanci in sodelavci.  

 

 Zjutraj ne planite iz postelje, pač pa se prebujajte počasi in v miru. V misli si prikličite 

prijetne dogodke, ki vas čakajo, ter se veselite novih dogodivščin.  

 

 Ne pojdite spat jezni, v strahu ali slabe volje. Poskusite odvreči skrbi, še preden stopite 

v spalnico.  

 

 Naučite se reči »Ne«. Ogromno energije nam odteka, ker smo obljubili nekaj, česar si ne 

ţelimo. Ko se uspemo postaviti zase, bolj spoštujemo sebe in tudi drugi bolj spoštujemo 

nas. (Seveda to ne pomeni, da se postavimo zase na način, da se znašamo nad drugim. 

Lahko smo tudi prijazni, a vztrajni in odločni.) 

 

 Naučite se reči »Ne vem«, »Zmotil sem se«, »Potrebujem pomoč« in »Oprosti«. 

Majhne besede, ki govorijo o velikem človeku. Imeli boste veliko boljše mnenje o sebi in 

počutili se boste razbremenjene.  

 

 Ne primerjajte se z drugimi. Če se ţe morate primerjati s kom, se dajte s seboj izpred 

nekaj let (ali mesecev).  

 

 Poiščite si dobro druţbo. Druţabni ljudje ţivijo so bolj radostni in dokazano ţivijo dlje.   

 

 Uredite svoje finance. Eden največjih stresov izhaja iz strahu pred finančnimi 

obveznostmi.  

 

 Sprejmite spremembe in zastavite si cilje. Novosti prinašajo sveţo energijo, zalet in 

priloţnost za nov začetek. Ko smo v prijetnem vznemirjenju in radostnem pričakovanju 
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aktivnosti, ki nas čakajo, dejansko nimamo časa razmišljati o problemih. (Morebitne 

teţave in nevarnosti laţje pridejo na površje, ko nismo miselno in čustveno aktivni.) 

 

 Ţivljenju dodelite globlji pomen. Ljudje, ki zase menijo, da imajo pomembne naloge, 

imajo boljše mnenje o sebi, večjo samozavest, več energije in več poguma. Laţje delujejo 

v smeri izbranih in začrtanih aktivnosti ter manj podlegajo okolici.  

55..  ZZddrraavv  ţiivvlljenjsskii  slloogg  …  iinn  ţţivvlljjeennjje  vv  rraaddoossttii    

Domala vse študije razkrivajo, da si z zdravim ţivljenjskim slogom ne le lajšamo zdravstvene 

tegobe ter izboljšujemo zdravstveno stanje nasploh, pač pa si tudi podaljšujemo ţivljenje.  

 

Tu je nekaj napotkov in podatkov:  

 

 Po nekaterih ocenah bi lahko preprečili vsaj tretjino rakavih tvorb s spremembo 

prehrane. Drugi viri navajajo še večji deleţ – od 50 do 60%. 

 

 S pitjem čiste vode v dovolj velikih količinah lahko zmanjšamo tveganje za pojav raka 

debelega črevesa za 45%, raka dojke za 75% ter raka mehurja za 50%, navaja »Health 

Science Magazine« v pomladni izdaji leta 2001. 

 

 Telesna vadba lahko prepreči večino kroničnih bolezni in zmanjša število obolenj, ob 

tem pa podaljšuje ţivljenje, povečuje vitalnost in zmanjšuje zdravstvene stroške v 

milijardah, je bilo leta 1992 zapisano v aprilski številki uglednega britanskega 

strokovnega biltena »British Medical Bulletin«.  

 

 Ţe z vsakodnevnim dvajsetminutnim sprehodom zmanjšamo tveganje za raka dojke ali 

prostate za 20 do 44%, je zapisal doktor Michael F. Roizen v knjigi »The RealAge 

Makeover«.  

 

 Sistematična in redna vadba vpliva na celotno telo. Ne samo na mišice, ki jim daje večjo 

moč in več energije, temveč pozitivno vpliva tudi na notranje organe. Z vplivom na 

srčnoţilni sistem znatno zmanjšuje tveganje za kap, infarkt in impotenco. Ker arterije 

ostajajo mladostne in proţne, lahko prenašajo več hranilnih snovi do organov. To je 

posledično povezano z manjšo utrujenostjo in večjo energičnostjo. 

 

 Telesna vadba zniţuje krvni tlak, zvišuje raven »dobrega« (HDL) holesterola, pospešuje 

hujšanje, blaţi vnetja ţil in pomaga preprečevati nastajanje krvnih strdkov. Študije kaţejo, 

da se po trimesečni intenzivni vadbi količina »dobrega« holesterola poveča za 33%, 

medtem ko se količina »slabega« (LDL) zmanjša za 9%.   

 

 Ţe dvajsetminutna hoja zmanjša tveganje za srčni napad in kap za 19%.   

 

 Čedalje več strokovnjakov odkriva koristi zmernega sončenja. Ameriški zdravnik Al 

Sears navaja, da nas zmerno sončenje oziroma vitamin D ščiti pred sedemnajstimi 

različnimi oblikami raka. Ob tem naj bi še izboljševalo delovanje trebušne slinavke, 
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preprečevalo diabetes, pomagalo pri hujšanju, pozitivno vplivalo na spanje, prispevalo k 

povečani ravni energije, občutno zniţevalo visok krvni tlak, nadpovprečno visok krvni 

sladkor in holesterol ter povečevalo število belih krvnih telesc (limfocitov) v krvi, s čimer 

se okrepi imunska obramba telesa. 

 

Ne pozabimo, ne gre samo za delovanje, temveč tudi za prepoznavanje, da lepo skrbimo zase. 

Ko naredimo nekaj dobrega za telo, to zaznajmo in si čestitajmo. Dober občutek ob 

koristnem dejanju je ravno toliko pomemben kot samo dejanje.  

 
Predvsem pa zaţivimo sproščeno. Ne obremenjujmo se s stvarmi, ki niso pomembne. 

Pozabimo na stare zamere in občutke krivde iz preteklosti ter odvrzimo strahove pred negotovo 

prihodnostjo. Vsak dan si zapolnimo z nekaj aktivnostmi, ki se jih bomo vnaprej veselili – pa če 

je to zgolj vroča kopel, poslušanje prijetne glasbe, sprehod z ljubo osebo in podobno.  

 

Vzemimo si čas zase in si namenimo vsaj toliko časa, kolikor ga podarjamo drugim. Če sami 

ne bomo poskrbeli zase, kdo drug bo?  

 

Pa še nekaj v razmislek. Vprašajmo se, ali morda ţivljenja ne jemljemo mnogo preveč 

resno. Koliko radostnih trenutkov nam je spolzelo skozi prste, ko smo se ukvarjali z »resnimi« 

zadevami … za katere smo kasneje ugotovili, da smo jim pripisovali preveliko pomembnost, ali 

pa so se uredile same po sebi. 

66..  ŢŢee  ddanes  sii  lahkkoo  zagotoovviittee  najkkakkovosttnejšoo  zdravsttvenno  oosskrrboo  vv  

pprriimmeerruu,,  ččee  bbii  zzbboolleellii  

Ne nazadnje pa se zavedam, da bom vsaj sem ter tja potreboval zdravnika. Tako kot vsi drugi 

sem se bil tudi jaz navajen prepustiti v roke osebnemu zdravniku, ki naj bi prevzel odgovornost 

za moje zdravje.  

 

S trenutno zdravstveno izkušnjo sem spoznal, da imajo zdravniki natančno določene 

protokole, po katerih delujejo. Ne glede kako dobro poznam osebnega zdravnika, koliko časa ga 

obiskujem, kako poredko iščem pri njem neko storitev in podobno ne morem pričakovati, da bo v 

mojem primeru spremenil svoje delovanje.  

 

Konec koncev niti nima dosti moţnosti. Lahko me pošlje na pregled k zdravniku specialistu 

ali mi predpiše neko zdravilo. Ali pa ponudi kakšen moder nasvet.  

 

Ne smem pa od njega pričakovati, da bo vsak dan spremljal nove trende v zdravstvu, se 

udeleţeval svetovnih kongresov, raziskoval nove tehnike, testiral najnovejše naprave in postopke 

… Skratka, da bo ves čas na tekočem z raziskavami in dognanji. Naše zdravstvo enostavno ne 

deluje tako.  

 

Tudi če bi zdravnik ljubiteljsko, torej v prostem času in za svoj denar, raziskoval najnovejše 

trende in pridobitve v zdravstvu, mu to v praksi ne bi kaj dosti koristilo, saj bi se ustavilo pri 

izvedbi: ker ne bi imel na voljo primernih naprav in moţnosti, bi se moral zadovoljiti s tistim, kar 
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mu je na voljo v obstoječih okvirih. Tudi k nekemu specialistu v tujino, ki izvaja najnovejše 

postopke, me ne bi mogel kar tako naročiti.  

 

Zato je moja prva odgovornost zavedati se, do kod zdravstveni sistem sploh seţe in v katero 

smer se razvija.  

 

Dejstvo je, da na svetu obstaja mnogo odličnih pristopov in postopkov, ki, vsaj kar se tiče 

našega drţavnega zdravstvenega sistema, pacientom nikoli ne bodo na voljo. Ali so predragi, ali 

so naprave na našem majhnem trgu nerentabilne, morda je pacientov, ki bi potrebovali tovrsten 

poseg, premalo in bi imeli zato zdravniki, specializirani za te postopke, imajo premalo dela in 

tako naprej.   

 

Seveda to ne pomeni, da si omenjenega ne morem zagotoviti sam. Lahko bi redno in 

dosledno raziskoval nove moţnosti ter v primeru, če bi ţelel izkoristiti katero od njih, (na široko) 

odprl mošnjiček ter se napotil na zdravljenje. Ob tem bi moral imeti tudi neke zveze, da bi me 

določeni zdravnik specialist tudi pravočasno sprejel in kakovostno obravnaval. 

 

Na srečo so v tujini ţe pred časom razvili zdravstvene programe, ki zagotavljajo točno to.  

 

Prijatelj mi je povedal nekaj resničnih, a presunljivih zgodb, katerih rdeča nit je lastna 

odgovornost za svoje zdravje. Povzete so s strani mednarodne organizacije »Best Doctors«.  

 

Tom je imel srečo. Pred operacijo srčne zaklopke je poklical organizacijo »Najboljši 

zdravniki« (»Best Doctors«), ker je ţelel slišati še drugo mnenje o diagnozi.  

 

»Našli bomo kardiologa, ki bo pregledal vaš primer. Ne skrbite, imamo največje strokovnjake 

s tega področja,« so mu povedali. Izvide je pregledala zdravnica Patricia C. Come, izredna 

profesorica na harvardski medicinski univerzi. Na šestih straneh je napisala poročilo, v katerem je 

Tomu tudi odgovorila na vsa njegova vprašanja.  

 

Svetovala mu je, naj poročilo pokaţe svojemu zdravniku, saj se ni strinjala z diagnozo. Z 

zaklopko naj bi bilo vse v redu. Teţava je resnejša, gre za srčno mišico. Predlagala je dodatne 

raziskave, ki so potrdile njene domneve.  

 

Tom je bil operiran in je ozdravel. »Neizmerno srečen sem, da je imel nekdo potrebno znanje, 

da me je usmeril v pravo smer,« je povedal in dodal, da ne obstaja količina denarja, ki bi to 

odtehtala. 

 

Naslednja zgodba je zelo podobna prvi. Tudi ta temelji na samoiniciativni skrbi za lastno 

zdravje. 

 

Nekaj tednov po rojstvu sina je Jodie opazila, da se je na otrokovi glavi pojavil rdeč madeţ. 

Pediater je teţavo diagnosticiral kot vrojeno znamenje, ki bo samodejno izginilo v nekaj letih, 

zato so strahovi odveč. Poleg tega ne obstaja operacija oziroma zdravljenje, s katerim bi otroku 

odstranili znamenje, ji je še povedal.  
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Ne dolgo zatem je Jodie zalotila sina, kako nemočno joče v zibelki, glavo pa ima prekrito s 

krvjo. Na srečo je bila tudi ona članica organizacije »Best Doctors«, katero je zaprosila za 

pomoč. Našli so več medicinskih ustanov, ki so opravljali potreben poseg. Otroku so odstranili 

madeţ in zdaj je popolnoma zdrav.  

 

Pa še ena zgodba, ki prav tako ni prijetna. Se je pa zato, ker je mamica Emma sama poskrbela 

za dostop do najboljše oskrbe, srečno končala za njeno hčer Holly.  

 

Zdravniki so tik pred hčerinim tretjim rojstnim dnem ugotovili, da ima tumor v desni 

stegnenici. Med zdravljenjem s kemoterapijo so tumor, ki se je razrasel petnajst centimetrov 

vzdolţ kosti, odstranili in zamenjali s kostjo, presajeno od darovalca. Vendar so zdravniki nekaj 

mesecev pozneje opazili resorpcijo presajene kosti, njena rast pa je bila upočasnjena. Zato so se 

odločili, da bodo kost odstranili in jo tokrat zamenjali s presadkom Hollyjine lastne kosti.  

 

Kljub temu je bila kost še vedno zlomljena blizu kolčnega sklepa. Kirurg, ki je zdravil Holly, 

je potrdil, da ne morejo storiti ničesar več. Vsi so rekli, da amputacija ni izvedljiva, saj bi bil 

štrcelj premajhen za umetno nogo. Torej rešitve ni bilo. 

 

Sredi te more je nekdo omenil druţbo »Best Doctors« in pojasnil, da za vsak posamezen 

primer poiščejo najustreznejšega specialista.  

 

»Zelo hitro so razumeli naš primer in čutili smo izjemno podporo zdravnikov v organizaciji, 

ki so primer posredovali na svoj sedeţ v Bostonu in se hitro obrnili na nas s predlogom, ki se nam 

je zdel povsem neresničen. Ne samo, da bi lahko popravili kost. Trdili so, da lahko z njihovo 

metodo kost znova zraste od šest do osem centimetrov,« je povedala Emma. »Vse je bilo 

preprosteje, kot smo pričakovali. Prišli smo z deklico, ki ni bila sposobna hoditi brez bergel, po 

treh mesecih pa odšli s Holly, ki je lahko hodila povsem samostojno.«  

 

Dodala je še: »Ves čas smo ostali v stiku z organizacijo in vedno so našim potrebam 

posvečali posebno pozornost. Profesionalnost in natančnost ter odnos do ljudi so bili nam osebno 

izjemno pomembni.« 

 

Kot rečeno, rdeča nit vseh treh zgodb je zavedanje za lastno zdravje. Ţal nam drţavni 

zdravstveni sistem ne more vedno zagotoviti vsega, kar bi ob kakovostnejšem zdravljenju 

potrebovali.  

 

To ni le moje mnenje, temveč dejstva, potrjena od zdravnikov. Na srečo se povsod najdejo 

takšni, ki znajo pogledati izza okvirov svoje sluţbe in na prvo mesto postavljajo človeka. Torej 

ne izhajajo iz »Zdravite se pri meni«, temveč je njihovo vodilo: »Naredite vse, kar je potrebno za 

ozdravitev, in jaz vam bom stal ob strani. Za kar koli se boste odločili.«  

 

Dr. Jana Wahl, zdravnica z ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra, je zagotovo ena 

izmed njih. Paciente ohrabruje, naj preverijo še druge moţnosti ne pa, da se fanatično prepustijo 

njeni presoji.   

 

Pred časom je povedala slovensko zgodbo, ki je zelo podobna zgornjim trem in ki prav tako 

kar kliče po potrebi za jemanje zdravja v lastne roke.  
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»Prijateljica mi je zaupala zgodbe bolnice, ki se ni mogla sprijazniti z usodno diagnozo. 

Zdravstveni sistem v Sloveniji ji ni bil sposoben zagotoviti zdravljenja, ki bi ji pomembno 

podaljšalo ţivljenje. Ko je spoznala, da najverjetneje ne bo dočakala hčerinega maturantskega 

plesa čez nekaj mesecev, se je skupaj z domačimi podala na trnovo pot iskanja rešitve. V drugi 

drţavi je našla zdravnike, ki so jo bili pripravljeni operirati. Sedaj, po štirih letih in pol, sedmih 

operacijah in več deset tisoč evrov tanjšo denarnico, je zdrava. Ko je pri zavarovalnici skušala 

izterjati povračilo stroškov zdravljenja v tujini, so ji odrekli povračilo,« je povedala dr. Wahlova.  

 

Potem je dodala: »Zato sem ţalostna, ker si predstavljam, koliko je tistih, ki jim to ni uspelo. 

Kako drugačna in koliko laţja bi bila pot bolnikov, če bi poznali dodatno moţnost, ki je na voljo 

nekje v tujini? Koliko truda, skrbi in strahov bi jim bilo prihranjenih, če bi vedeli, da rešitev 

obstaja, in se jim – v idealni situaciji – tudi ne bi bilo treba obremenjevati z veliki zneski, ki jih 

tovrstna zdravljenja zahtevajo? In najpomembneje, koliko od njih bi jih bilo zato zdaj še med 

nami …«  

 

Tudi moja osebna izkušnja je zelo podobna. Kot drugi pacienti v podobnem stanju sem šel 

skozi klasične medicinske postopke in operacije, vendar sem nekje na sredi obtičal na mestu. 

»Pojdite domov in se vrnite na kontrolo čez nekaj mesecev,« je bil nasvet, ko sem odhajal iz 

bolnišnice. V zraku pa je obvisela teţka energija neizgovorjenih besed: »… če boste še ţivi.« 

 

Hvala Bogu nikoli nisem bil človek čakanja, odlašanja ali cincanja. Odgovornost za lastno 

zdravje sem prevzel v svoje roke.  

 

Prišel je čas, ko se ne morem več zanašati na socialno drţavo ali ustreznost postopkov. Če so 

zadeve dovolj dobre za večino, to ne pomeni, da so tudi zame. Vse bom naredil, da bomo jaz in 

moja druţina zaščiteni ter imeli na voljo najboljše moţnosti.  

 

Zato sem druţinske člane takoj navdušil za zdravstveno oskrbo »Best Doctors«, ki zagotavlja 

dostop do vrhunskega zdravnika specialista mimo čakalnih vrst. Na srečo je zdaj na voljo tudi v 

Sloveniji.* 

 

Menim, da bi se moral vanjo vključiti vsak, ki mu je mar za svoje zdravje. Ţe od vključitve 

dalje si član močno zniţa strah pred boleznimi, saj ve, da nikoli ne bo prepuščen samemu sebi, 

temveč bo v primeru hujših teţav v najboljših rokah. 

 

V kritičnih situacijah oziroma v primeru hujšega zdravstvenega problema pa ima vsak član 

zagotovljeno najkakovostnejšo zdravstveno oskrbo. Povsem enako, kot so jo imeli akterji v 

omenjenih treh zgodbah. V oskrbo so vključeni tudi operativni posegi, ki se vedno izvedejo brez 

doplačil.  

 

Seveda pa pravkar povedano ne velja samo za zdravstveno področje. Povsod je treba prevzeti 

odgovornost v svoje roke.  

 
*Več informacij: 080 88 12. (To je brezplačna številka podjetja Eureko d.o.o., ki je zastopnik družbe »Best Doctors« 

za Slovenijo.) 
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