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Razodetje? Ne, dokončanje!
Pred časom sem prebrala knjigo »Zdravje je v nas«. Kakšna osvežitev! 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 odvržeš vse, kar te zastruplja na fizični, čustveni in duhovni ravni.
Zdaj sem imela priložnost 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 nežno, 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.

Celostna obravnava kot ključ do zdravja
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 življenjske navade, iz katerih bolj ali manj uspešno
obnavlja svojo življenjsko energijo. Krošnja pa predstavlja različne simptome bolezni, ki pa jih
bomo težko 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 življenjske prelomnice ter družinska obremenjenost, kajti vse
lahko prevesi ravnovesje v smeri bolezni. Funkcionalna medicina skuša zdravje povrniti
predvsem s spremembo življenjskega 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 že 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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Prvi korak je vedno prevzemanje odgovornosti za svoje zdravje
Dejstvo je, nismo zdravniki tisti, ki smo zadolženi za prevzem odgovornost za zdravje
pacienta. Za ozdravitev je vedno odgovoren slednji, zdravnikovo poslanstvo pa je prenesti na
prvega pravo sporočilo. Delovati kakor božanske glasbene vilice, prek katerih se zgodi
samozdravljenje.
Včasih naletim na pacienta, ki pride k meni po pomoč zato, da bi na moja ramena odložil
svoje breme, svojega življenja pa ne bi hotel ali želel 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 željami. Seveda mu bom pomagala, vendar le toliko,
kolikor mi bo dopustil.
Svojo življenjsko energijo raje usmerjam k tistim, ki želijo prevzeti odgovornost in se želijo
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 že zdavnaj pozabila, še vedno povzročajo jezo in zamere, ki mi ne pustijo, da bi
se premaknila naprej.

Dve vrsti pacientov
Ugotovila sem, zakaj mi je (bilo) tako zelo težko 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 že po nekaj stavkih s pacientom razbrala, da se je odločil za
življenje: Zasvetile so se mu oči, ker je doumel sporočilo.

Prihodnost zdravstva
V to smer se mora razvijati zdravstvo. Obsežna 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.
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Še posebej dragoceno pa je bilo zame sporočilo, da lahko – ne glede na to, kje so vzroki za
bolezen in z njo povezane težave – izboljšamo možnosti ozdravitve, če sočasno obravnavamo
telo, um in dušo ter vključimo pozitivne vibracije: zaupanje, ljubezen, odprtost in okolje, ki
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.«

Knjiga kot svetovalec pri izbiri prave poti … in pravih zdravnikov
Osebne zgodbe ljudi, ki morajo v iskanje zdravja vložiti nečloveške napore, me žalostijo in
včasih razjezijo, ker si predstavljam, koliko je tistih, ki jim to ni uspelo. Ob tem postanem
hvaležna za ogromno predanost in trud, ki sta ju avtorja vložila v obe deli.
Obe knjigi sta kot svetovalec, ki vas ne bo zgolj seznanil z možnostmi, ampak morda tudi
pomagal presoditi, katere poti bi ustrezale vaši življenjski 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 odložimo 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?

Kateri pacienti imajo (naj)večjo možnost ozdravitve
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, življenje, 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, življenja, 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 možnosti za ozdravitev.
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S to knjigo bo naloga lažja. Več pacientov bo uspešno rešilo svoje zdravstvene tegobe in s
tem bo doseženo 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.
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 že 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.
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Ste že prebrali knjigo Zdravje je v nas?
Če ste prebrali knjigo »Zdravje je v nas: Kako sem s pomočjo starodavnih modrosti in
najnovejših dognanj premagal največjo krizo v svojem življenju« (v nadaljevanju: »Zdravje je v
nas«), potem veste, da sem leta 2003 prejel prvi dve diagnozi hujše bolezni. Sledilo je triletno
iskanje in preizkušanje različnih zdravilnih tehnik.
Ta knjiga je beležnica raziskav in spoznanj, do katerih sva se z Nikom dokopala v tistih letih.
Kot boste ugotovili, so nekatera dognanja odločilno vplivala na moj proces notranje preobrazbe,
katera je sledila (in je opisana v natisnjeni, zgoraj omenjeni knjigi). Zato boste nekaj vsebin iz
natisnjene knjige ponovno zasledili tudi v tej.
Dosti stvari pa se je od tedaj spremenilo. Ne le v moji glavi, temveč tudi na področju
raziskovalne medicine. Šele v zadnjih letih so ugledale luč sveta mnoge zanimive, znanstveno
potrjene ugotovitve, o katerih sva tedaj, ko sva pisala to knjigo – pred več kot desetletjem – samo
ugibala.
Zato »Raziskave in spoznanje« ni realen odraz mojih današnjih prepričanj, temveč zgolj
temelj, ki mi je omogočil obrat vase ter razreševanje notranjih konfliktov v obliki nezavednih
vzorcev, zavzetih stališč, specifičnih prepričanj in podobnega.
Po drugi strani pa sva se tedaj zelo posvetila določenim ključnim stvarem in procesom.
Raziskala sva ogromno virov ter preučevala veliko detajlov, ki so v tej v knjigi tudi zabeleženi. Z
njimi boste dobili dodatno razlago in posledično tudi usvojili boljše razumevanje konceptov, ki
jih opisujeva v knjigi »Zdravje je v nas«. Mnoge stvari so tukaj razložene celo globlje oziroma še
bolj segajo na ezoterično raven.
Knjiga »Raziskave in spoznanja« se od »Zdravje je v nas« razlikuje tudi po slogu. Zasnovana
je v obliki priročnika, medtem ko je slednja osebna izpoved.
Še odgovor na logično vprašanje glede zaporedja branja obeh knjig. Čeprav je bila ta knjiga
napisana mnogo prej, je v bistvu koristneje, če ste najprej prebrali »Zdravje je v nas«. Če bi
najprej prebrali to – še posebej, če spremljate razvoj znanosti na področju zdravja in še posebej
nevroznanosti – bi lahko dobili občutek, da nekaj najnovejših informacij in dognanj manjka.
Po drugi strani pa lahko najprej preberete tudi to knjigo, če želite. V tem primeru boste sledili
mojemu evolucijskemu procesu. Le imejte v mislih, da je za to fazo prišla še ena.
Knjigo pač vzemite kot iztočnico oziroma zapiske, katerim je kronološko sledila odločitev,
katero pot ubrati, obrat vase, ter točno določeni dnevni procesi. To pa (bo)ste našli v knjigi
»Zdravje je v nas«.
Boris

11

SLOVAR POJMOV IN IZRAZOV, kakor se
uporabljajo v tej knjigi
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 laže 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 težko
najti pravo besedo, še posebej za opise energije.
Kadar je v tekstu uporabljena taka beseda ali besedna zveza, izražamo z njo energijo, kot je
razložena 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.
Življenjska 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 izražanja vsega okoli in znotraj nas. Velikokrat se
uporablja tudi samo beseda energija.
Zavest: koncentracija življenjske energije osebe v času in prostoru. Izraža vrednote,
identiteto, integriteto … To je bit posameznika, ki v sebi nosi vse drugo. Je točka
tukaj in zdaj, ki se izraža na vseh ravneh (fizični, čustveni, mentalni itd.) in je
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•

•

•

•

•

neposredna posledica karme. Vpliva na trenutne izkušnje, kot tudi na naše prihodnje
izkušnje oziroma usodo.
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, žalost …) 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 pretežni 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. Najlaže jo ponazorimo s tehtnico: ko
kritična masa doseže 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 dolžini (sicer resonanca ni
mogoča). Na primer, če aktiviramo glasbene vilice in poleg njih položimo 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 vložena skupna energija obeh pomnoži 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.
Življenjsko 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 življenju. To je tudi usmeritev, ki jo osebi narekujejo
najgloblje želje, izvirajoče iz srca, duše in intuicije. Opravljanje življenjskega
poslanstva omogoča osebi, da napreduje in se na koncu izvije iz karmičnega kolesja.
Življenjsko poslanstvo je velikokrat povezano s pojmom predano služenje (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.
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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 želimo, da nas prepoznajo tudi drugi
ter nas na osnovi tega obravnavajo. Je naš najvišji znak razpoznavnosti, kakor bi se
želeli 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 že imamo, lahko samo
usmerjamo zavest v to smer in si za to prizadevamo oziroma – energijsko ali fizično –
zgolj izražamo 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
(združen) 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 kaže kot sprejemanje okolice,
temveč kot želja 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 težko 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 žalost, otopelost,
občutek nemoči, jeza …) je navadno neprijetna. Ni pa negativna, saj nam vedno kaže
koristen podatek ter pot naprej.
Odprtost in zaprtost: (ne)dopuščanje, da nas dosežejo energije iz okolice. Višja
stopnja je stanje integritete. Odprtost izraža željo ali potrebo po resonanci oziroma
vsaj možnost 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 izraža, 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 želimo še posebej poudariti atribut
brezpogojnosti) – je brezpogojna, torej taka, ki se ne odziva na zunanje vplive in se ne
spreminja.
Življenje (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.
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Bog: tudi Stvarnik, narava, Oče, On … Vse energije, navzoče v nas in zunaj nas
oziroma vse, kar je. Življenje, pa tudi vse ostalo, izhaja iz Njega. Največkrat se enoti
z energijo Ljubezni in Resnice: Jezus – sinonim Žive Ljubezni – je predstavljen kot
»Njegov sin«. Zase je Jezus rekel: »Če razkosate kos lesa, me boste našli tam. Če
dvignete kamen, sem pod njim.« (Tomažev 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 (Tomažev 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 življenje 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
živimo, se gibljemo in smo.« (Apostolska dela 17, 24-28)
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1. Zdrav duh v – popolnem telesu
V tem obsežnem poglavju si bomo ogledali področje zdravja in zdravljenja iz vseh možnih
zornih kotov. Obravnavali bomo vzroke in posledice bolezni, načine zdravljenja, posebne
situacije … Spoznavali bomo, kdaj in komu je pomagal specifičen postopek, v kakšnih
okoliščinah in podobno. Ukvarjali se bomo z zdravniki, zdravilci in »zdravilci« ter tudi s
samozdravljenjem; skratka, z vsem, kar vpliva na to področje.
Začnimo pa čisto na začetku – z dvema vprašanjema, ki si ju zastavljamo mnogokrat, a je
odgovor nanju še vedno zavit v tančico skrivnosti:
1.
2.

Kaj je resnični vzrok vseh bolezni in zakaj se v telesu pojavijo bolezenske
spremembe?
Kaj je sploh zdravje oziroma kdaj človek ni bolan (tudi v širšem smislu)?

Moč in modrost, ki izvirata iz pravih odgovorov
Odgovorov na ti dve vprašanji ne bomo našli na hitro, niti ju ne bomo mogli predstaviti v
dveh stavkih. Vendar pa lahko nakažemo njun okvir: ker bosta izražala Resnico, ne bosta ničesar
izključevala ali zanikala, pa tudi ničemur ne bosta dajala prednosti. To pomeni, da bosta
odgovora upoštevala vse bolezni in tudi ozdravitve, znane človeštvu, oziroma vse načine
zdravljenja, vključno s samozdravljenjem. Z drugimi besedami, v odgovorih se morajo zrcaliti
vse dosedanje uspešne ozdravitve, ne glede na to, ali se je v zgodovini človeštva pojavil en sam
tak primer, ali pa se ta situacija zelo pogosto pojavlja.
Na tem načelu sloni celotna knjiga. Osnovni pogoj pri njenem nastanku je bil, da mora vsaka
rešitev – če ni nakazano drugače oziroma če ni prikazan le delni odgovor – veljati vedno, povsod
in za vsakogar.
To pomeni, da bo takšen pristop podpiral tako klasično medicino, ki je brez dvoma ozdravila
ogromno ljudi najrazličnejših bolezni, tudi najhujših, kot tudi alternativne oziroma
komplementarne oblike. (Vendar pa, kot bomo videli, ne vedno in ne za vsako ceno …)
Ti dve vprašanji sta izbrani tudi zato, ker odgovor nanju posledično vodi do najpomembnejše
ugotovitve: kateri je pravi pristop k specifičnemu zdravljenju bolezni oziroma porušene
harmonije (v angleščini: »disease« pomeni bolezen, »dis-ease« pa neugodje, nezadovoljstvo,
nemir).
To je tudi ena izmed največjih težav, ko izbiramo načine zdravljenja: kako, kdaj in kaj
izbrati.
Namreč, če pogledamo informacije s področja zdravja in zdravljenja, lahko ugotovimo, da
velikokrat naletimo na sicer resnična dejstva (beri: na specifičen način zdravljenja, ki je v resnici
nekomu pomagal), a žal veljajo le v posebnih okoliščinah.
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To ne pomeni, da nasveti niso praktični in uporabni … temveč, 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 ne pomaga tudi nam, ko zbolimo?

Osnova obravnavanja informacij: se ukvarjamo z vzrokom ali s posledico?
Na začetku razjasnimo še nekaj. Namreč, splošno gledano se lahko ukvarjamo z vzroki ali s
posledicami.
Kako vemo, kdaj imamo opraviti z enimi ali z drugimi? Če rešimo neko zadevo pri vzroku,
se težava v taki ali podobni obliki ne povrne nikoli več. Lahko tudi rečemo, da smo s tem sklenili
izkušnjo in harmonizirali odnos na tej stopnji.
To ne pomeni, da situacija ali ljudje, vključeni v izkušnjo, čudežno izginejo iz našega
življenja. Včasih se podobne situacije pojavljajo še naprej, a bistvena sprememba je v tem, da
zdaj ne vplivajo več na nas oziroma nas ne vržejo iz energijskega ravnovesja na kateri koli ravni:
duhovni, čustveni, mentalni ali fizični.
Ukvarjanje s posledicami pa pomeni, da smo najverjetneje le začasno odložili soočenje z
lekcijo oziroma z izkušnjo, ki se bo ponovila … v taki ali drugačni obliki.
Na primer, večinoma nam je znano, da pri glavobolu zgolj s tem, ko vzamemo tableto – s
katero omrtvimo živčevje, ki nam z bolečino prenaša signal, da se nekje v telesu dogaja nekaj
nenavadnega –, najverjetneje ne bomo rešili vzroka oziroma odkrili težave, zaradi katere se je
opozorilo sploh pojavilo. 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 ukvarjanje z vzrokom.
V primeru glavobola bi (zgolj) jemanje preparata proti bolečini – oziroma odprava bolečine v
glavi na kakršen koli način – pomenilo odpravljanje posledic. Odkrivanje, katera motnja v telesu
je sprožila bolečino, ter njeno celovito obravnavanje, pa bi pomenilo ukvarjanje z vzrokom, ki je
pripeljal do posledice oziroma do bolečine.
Vendar ne smemo zanemariti celotne slike dogajanja v nas; včasih je pogled na vzrok in
posledico tudi nekoliko drugačen: Ni dovolj, da se ukvarjamo izključno z vzrokom. Če je organ
ali tkivo že tako načeto, da ga telo ne more več nadzorovati – zato porablja ogromno energije, se
nenadzorovano širi in podobno –, je treba istočasno z odpravo vzroka razrešiti tudi težavo
oziroma njene posledice.
Oglejmo si vsakdanjo situacijo, da bomo ob praktičnem primeru laže razumeli, kaj se dogaja
v nas.
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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 pa je luknja v strehi velika ali če dalj časa ne ukrepamo – zato je v hiši poplavljen parket,
pohištvo je vpilo vodo in tako naprej –, pa je poleg popravila luknje na strehi nujna tudi takojšnja
izsušitev notranjosti hiše (reševanje posledice), saj bo sicer voda naredila še večjo škodo. Ob tem
pa tudi po vsakem nalivu porabljamo veliko energije, da povrnemo opremo (pohištvo) v
notranjosti hiše v prvotno stanje.
Enako je pri zdravljenju. Dolgoročno najpomembnejše je, da vplivamo na vzrok nastanka
obolenja, saj s tem dosežemo, da v prihodnje 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 ustaviti tudi posledico.
V tem primeru je najkoristneje, če istočasno odpravljamo posledico, s čimer kratkoročno
rešimo zadevo, in odpravljamo vzrok, s čimer si zagotovimo, da se posledice ne bodo ponovile.

Soodvisnost ravni v človeku – fizične, čustvene, mentalne in duhovne
No, 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 prepleten in soodvisen mehanizem, kjer
posameznega dela ne moremo ločiti od celote, saj ni izoliran, kot, na primer, deli avtomobila, kjer
je rezervoar za gorivo en neodvisen del, pokrovček na karoseriji, ki zapira odprtino, skozi katero
točimo gorivo, pa drugi.
Pač pa spoznamo, da se procesi prelivajo z ene ravni na drugo in nazaj.
Kako se to dogaja, bomo podrobneje spoznali v nadaljevanju. Za zdaj imejmo v mislih le, da
je to mogoče. Na primer, dokazano je, da stres (energija) lahko povzroči bolečino v glavi ali v
želodcu (materija). Tudi sami smo se že prepričali o neposrednem vplivu misli ali čustev na telo:
ko nas je strah, nam začne srce biti hitreje, znojimo se, hitreje dihamo … ob čemer lahko vse
okoliščine ostajajo nespremenjene.
Torej sploh ni nujno, da bi bil povod za strah grožnja iz zunanjega sveta – napadalna žival, ki
preži na nas, na primer –, temveč je dovolj že naša domišljija, torej misli in čustva. Tudi to
poznamo iz življenja: ko pomislimo, kako bomo plačali neko obveznost, za katero trenutno
nimamo dovolj denarja (in tudi ne vemo, kje ga bomo našli), podoživljamo podobne simptome,
kot če bi nas prestrašilo nekaj na fizični ravni.
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Enako se motnja širi tudi v nasprotni 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
strah na miselni in čustveni ravni. Ta bo potem lahko bistveno vplival na naše vsakodnevno
razmišljanje in čustvovanje in fizična motnja se bo izrazila na energijskih ravneh.
Poglejmo si ta proces v praksi. Vzemimo, da na nekem delu telesa opazimo nenavadno
spremembo tkiva – in ob tem začutimo tudi bolečino –, za katero sumimo, da lahko kaže na resno
obolenje. Strah, kaj se dogaja z nami, in razmišljanje skozi to prizmo, bosta v nas sprožila upad
koncentracije, 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, s skrbmi in strahovi, si ne bomo dovolili počitka, slabše bomo
spali, zanemarjali bomo navade zdravega življenja in podobno.
Sčasoma bomo opazili, da se je ta strah »materializiral«, oziroma, da se njegove posledice
kažejo tudi na našem telesu oziroma na fizični ravni.
S to temo se bomo še dosti ukvarjali. Zaenkrat si zapomnimo le to, kar bo naša osnova za
naprej: Ljudje smo bitja, ki v sebi istočasno združujemo dve naravi – energijsko in materialno –,
ki se soodvisno prepletata ter vplivata druga na drugo in hkrati na našo zavest.
Povedano drugače, ljudje istočasno živimo v dveh svetovih, v fizičnem in v energijskem.
Zato imamo tudi razvite organe oziroma senzorje, s katerimi zaznavamo in procesiramo
dogajanja v obeh svetovih.

Resnica se skriva na najgloblji ravni
Vendar tudi ob tem spoznanju še nismo prišli Resnici do dna oziroma do vzroka … kajti
obstaja še globlji pogled nase oziroma še mogočnejši vpliv na vzrok in posledico, ko
razglabljamo o spremembi zdravstvenega stanja: Z reševanjem posledice se ukvarjamo tudi
takrat, ko posegamo v integriteto samega življenja, s ciljem ustvariti iluzijo sreče in zadovoljstva.
Povedano enostavneje – včasih, ko želimo odpraviti bolezenske simptome ter hkrati tudi
vzroke za njihov nastanek, to ne bo mogoče … ker ne bodo izvirali niti s fizične ravni niti z
energijske ravni misli in čustev oziroma iz našega uma.
To pomeni, da morda celo z iskanjem temeljnega vzroka poslabšanja zdravja – na kateri koli
zavestni ravni – stvari ne bomo prišli do dna, saj so naše misli, situacije in dogodki pogojeni s
karmičnimi kodami.
S pojmom karmične kode opisujemo posebno energijsko stanje, ki ga potrebujemo za rast
duše in osebnosti, na katerega pa nimamo neposrednega vpliva – ker ga tudi nismo sami
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(zavestno) ustvarili. Zato ga ne moremo spremeniti z utečenimi navadami in procesi; torej, niti z
drugačnim načinom razmišljanja, čustvovanja in delovanja.
Skratka, zdravstvene – pa tudi ostale – spremembe se včasih ne zgodijo kot posledica našega
razmišljanja in delovanja (beri: kot opomnik, da nepravilno oziroma nespametno ravnamo z
energijo), temveč je njihov namen vzpostavitev okolja za reševanje specifičnih, največkrat
globokih preizkušenj oziroma za pridobivanje določenih izkušenj.
Iz tega sledi, da v takih situacijah pač ne bomo mogli bistveno vplivati na zdravstvene težave,
saj nas to stanje – na primer, kronična bolezen – samo po sebi »zdravi« … čeprav situacije
mnogokrat ne dojemamo kot zdravljenje, pač pa bolj kot kazen oziroma nadlogo.
Torej, kadar 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 težav.
Vendar ne razumimo tega kot kazen. Res je, da takšno energijsko stanje vedno prinaša
občutno spremembo, vendar tudi rast. Karmično pogojene situacije je treba sprejeti kot pomoč na
naši poti, saj nam pomagajo vzpostaviti situacijo, ki omogoča udejanjanje pomembnih izkušenj,
na katerih temelji naš razvoj.
Poglejmo si to zanimivo situacijo še z drugega zornega kota, potem pa si bomo ogledali
praktičen primer, kako se karmična preizkušnja kaže v vsakdanjem življenju.

Tri poti, ki vodijo do bolezenskih simptomov in poškodb
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. Zanje se lahko zahvalimo le sebi; ne le za razne bolezni in poškodbe,
temveč tudi za ostale tegobe v življenju.
Velikokrat se znajdemo v situaciji, za katero menimo ali čutimo, da nas do tja ni
pripeljala naša lastna, zavestna oziroma usmerjena želja ali dejavnost, temveč se je
zgodila nekako sama od sebe … a to ni res. Navadno je to le izgovor, ker ne želimo – ali
ne uspemo – videti dejstev, za katera smo odgovorni sami. Na primer, ko se zredimo, si
govorimo, da pojemo v bistvu zelo malo, pa tudi gibamo se dovolj … Vzrok bo verjetno
v počasnejši presnovi ali morda v genih. Podobno je z boleznimi: telo nas s spremembo
ali z bolečino velikokrat opozori, da se v njem dogaja nekaj nepredvidenega, a mi tega ne
opazimo, zato tudi ničesar ne spremenimo. Ko se težave povečajo, mi pa še vedno
ignoriramo te znake, lahko resno zbolimo. Kot rečeno, v tem primeru lahko odgovornost
za poslabšano zdravje pripišemo sebi, saj je to le posledica našega (neustreznega)
ravnanja – le da tega nismo opazili, si nismo priznali, morda tej spremembi nismo
pripisovali dovolj velikega pomena in tako naprej. No, dobra plat pa je, da lahko zdaj s
spremembo razmišljanja, čustvovanja in delovanja na to stanje tudi vplivamo.

20

•

Včasih pa se resnično znajdemo v situaciji, ki se je zgodila brez našega zavednega
delovanja. V tem primeru so na delu karmične kode …

Prvi dve točki nam jasno sporočata: Življenje potrebuje spremembo, ali pa bo bolezen
prevzela pobudo. Ker imamo nanju zavesten vpliv oziroma lahko situacijo spremenimo, če še ni
prekoračila določene stopnje, 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 teže sprejemljiva … ker nam predanost, odločnost,
disciplina, vztrajnost in podobne energije, ki nas v prvih dveh primerih vodijo do rešitve, tu ne
koristijo kaj prida. Naše edino zdravljenje je popolno sprejemanje situacije, ne pa boj proti
bolezenskim simptomom.
Govorimo o posebnih sprožilcih preizkušenj, ki se aktivirajo v določenih situacijah, in nas –
bolj ali manj pripravljene – umestijo v neko novo okolje, s katerim se je treba pač sprijazniti ter
sprejeti izkušnjo, ki je na vidiku. Na primer, lahko se nam zgodi, da naenkrat zbolimo, čeprav s
tem organom nismo imeli do tedaj nobenih zdravstvenih težav … in so morda celo zdravniki
začudeni, kako se nam je lahko tako iznenada zgodilo kaj takega.
Vendar je življenje izkušnja, kjer vsaka, prav vsaka stvar služi osnovnemu namenu – rasti
duše. Karmične lekcije so tiste, pri katerih je to še najbolj opazno. Namreč, tu moramo velikokrat
postaviti rast duše pred željo po optimalnem zdravju na fizični ravni.
Če bi v takih primerih želeli 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«
(»Obravnavanje telesa z metodo Dao: Tradicionalne oblike in moderni pristopi«) piše, da najvišji
vidik zdravljenja vključuje pomoč pacientu, da izpolni svojo usodo, da bi lahko preživel
preostanek življenja, ki so mu ga namenila Nebesa. Ta pristop imenujejo »ming«.
Nižja stopnja zdravljenja vključuje vzdrževanje človekove prirojene narave ali organizma
oziroma telesne zgradbe (šing). Najnižja stopnja medicine pa se ukvarja zgolj s fizičnimi
motnjami.

Kaj je popolno zdravje?
»Zdrav človek ima sto želja, bolan pa le eno.« Ljudska modrost
Ko se tako približujemo opredelitvi popolnega zdravja, se nam znova zastavlja resno
vprašanje, kaj potem zdravje sploh je, oziroma kako naj si razložimo ta pojem.
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Če ne bi upoštevali vseh globin, ki smo jih pravkar nakazali, bi bila prva asociacija, povezana
s popolnim zdravjem, verjetno tale: popolno zdravje pomeni, da je 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.
Pravzaprav se pri mnogo ljudeh celotna ideja zdravja – ne glede na to, ali poznajo tudi širšo
sliko, ki smo jo do zdaj na kratko predstavili –, vrti okoli tega.
Drugim ljudem popolno zdravje pomeni trenutno srečo in zadovoljstvo, ne glede na to, kaj se
dogaja z njimi … tretjim pa morda oboje skupaj, torej zdravo telo, zadovoljstvo in harmonična
čustva.
Konec koncev pa je tu še vprašanje – ali je popolno zdravje res tisto, kar pričakujemo,
iščemo od življenja oziroma kar nas vodi k sreči, izraženi na vseh ravneh (čustva, um, fizična
raven, duša).
Američan Paul Solomon, nominiranec za Nobelovo nagrado, čigar 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 pa zdravje.
Kot smo omenili že 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 priložnost, da v življenju
naredimo velik korak naprej.
Poleg tega v takem primeru ne pomaga nobeno zdravljenje, če se istočasno ne zgodi še
globoka sprememba v bolnikovi zavesti oziroma v vibraciji.
Oglejmo si, kako se odvija taka izkušnja. Zelo specifična in poučna situacija, ki se je pripetila
Solomonu, nam bo nazorno prikazala čarobnost karmične preizkušnje.

Kako je videti karmična preizkušnja na zdravstvenem področju
Poleg tega, da je bil izvrsten poznavalec religij in duhovnih znanj, je bil Paul tudi zelo
uspešen zdravilec. Od njih pa se je ločil še po nečem: imel je poseben dar. Namreč, ko se je
spravil v nekakšen trans, podoben spanju, je lahko komuniciral z Virom; nekateri imenujejo to
energijo tudi Bog, Narava, podzavest, nadzavest …
Kakor koli, 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 je deloval tudi
eden izmed največjih mistikov in zdravstvenih diagnostikov vseh časov, Edgar Cayce.
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Nekoč sta Paula obiskala mož in žena, ki sta živela na ameriški zahodni obali ter bila del
kulture višjega družbenega sloja. Njuno življenje 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.
Imela sta hčer, ki se je rodila z možgansko okvaro. Stara je bila štiri leta, a ni mogla niti
govoriti niti hoditi, zato sta bila starša obupana. Paulu sta povedala, da sta poskusila že ogromno
pristopov, ki so temeljili na klasični in alternativni medicini, a brez uspeha.
Povedala sta, da se jima je z rojstvom punčke svet dobesedno postavil na glavo, saj nista
mogla več živeti po utečenem urniku. Počasi sta se odklopila od družbenega dogajanja in se
posvetila sebi ter iskanju globljega pomena življenja. Najprej sta začela iskati zdravnike, pozneje,
ko jima ti niso mogli pomagati, pa še razne zdravilce. Ob tem se jima je začel razkrivati nov svet
energij, kakršnega do tedaj nista poznala … ter tako prvič navezala stik s svojima dušama.
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 odvil po naravni poti, bi morala starša
čakati dvajset ali trideset let, ker bi bila šele takrat pripravljena sprejeti hčerine nasvete. Vendar
imata srečo, ker si je punčka izbrala popolno telo, s katerim bo opravila svoje poslanstvo že 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 živita
popolno življenje, zdravstveno stanje hčere pa je bilo daleč od popolnosti. Zato sta menila, da je
treba hčer spremeniti, da se bo vklopila v njuno predstavo o življenju – 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 uzrita kot čudovito bitje v vsej njegovi veličini, lepoti in modrosti. Imejta jo
rada takšno, kot je.«
Starša sta se odločila, da bosta dosledno upoštevala nasvet in se predano 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 življenjski slog, je punčka ozdravela,« je razložil 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
življenje, je očitno v ravnovesju … In če ima nekdo drug zaradi tega težave, to ni več problem
prvega, pač pa slednjega.
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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 težavo, žalitev, osebni napad in
podobno, pa ima težavo s seboj – ker je njegova zavest očitno v tako nizki vibraciji, da si energijo
visoke vibracije razlaga po svoje, pač v skladu s strahovi, v katerih živi.
Iz pravkar opisane izkušnje lahko potegnemo še en nauk: včasih spremenjeno zdravstveno
stanje ni končni cilj, pač pa je le pogoj in nujna okoliščina za potrebno spremembo, ki naj bi
sledila. Cilj, srž oziroma bistvo izkušnje pa šele sledi, kot smo videli v pravkar opisanem
primeru.
To se lahko zgodi tudi tako, da bo, na primer, operativni poseg včasih le uvod v izkušnjo
dolge osamitve, v kateri se bo bolnik odcepil od vrveža, ki ga navadno spremlja skozi dan, se
obrnil vase ter znova ovrednotil svoje življenje. Istočasno pa je lahko njegova izkušnja velik izziv
za njegove bližnje, ki se ne bodo mogli več opirati nanj, pač pa se bodo morali znajti sami ali celo
začeti skrbeti za bolnika (ki je morda prej skrbel zanje).
Primer »bolnega« dekletca, ki se je rodilo s specifičnim telesom, da bi pozdravilo starše, pa
nam med vrsticami ponuja še en nauk: Če se v dani situaciji obnašamo do sebe, kot da bi že bili
bolni, bolezni morda sploh ne bomo potrebovali. Na primer, če bi starša lahko spremenila svoje
življenje tako, da bi prenehala živeti po starih navadah ter se sama od sebe obrnila vase, bi se hči
morda rodila brez bolezenskih težav.
Ta odnos do sebe lahko upoštevamo tudi v vsakdanjih situacijah. Na primer, ko začutimo, da
se nas začenja lotevati prehlad, se obnašajmo, kot da ga že imamo. Vzemimo si čas zase,
poslušajmo telo in mu dajmo, kar potrebuje.
Enako velja tudi za hujše bolezni. Na primer, če nas je strah neke 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 živeti te spremembe!

Še drugačen pogled na karmične preizkušnje
Karmičnemu dejavniku, ki ga pravkar opisujemo, pripisujejo ljudje različen pomen. V
nekaterih prvinskih kulturah še vedno velja za odločilni dejavnik, zato mu je podrejeno vse
ostalo. Tako lahko zasledimo tudi razne obrede zdravljenja, pri katerih sploh ne zdravijo
simptomov, pač pa se ukvarjajo zgolj s karmičnimi vzroki za nastale težave.
Poleg tega nekatera ljudstva, religije, filozofije … verjamejo, da vsak trenutek prejemamo
univerzalno energijo, ki prihaja do nas v različnih oblikah. Vse, prav vse, kar dobivamo oziroma
prebudimo v sebi – denar, ugled, prijateljstvo, brezskrbnost … – je le oblika energije, zato v to
skupino sodi tudi telo brez bolezenskih simptomov.
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Ali povedano drugače, to prepričanje pravi, da prejemamo plačilo v raznih oblikah. Vendar
pa je to plačilo vedno takšno oziroma, takó veliko, da nam omogoča optimalno opraviti svoje
življenjsko poslanstvo oziroma preizkušnje, ki so nam namenjene.
Kako si lahko s tem pomagamo?
Če menimo, da nas na delovnem mestu ne plačajo dovolj – in v sebi ne čutimo harmonije,
miru in radosti, ko pomislimo na službo ali denar –, je to področje morda primarno okolje, v
katerem se bodo odvijale naše preizkušnje, oziroma kjer se bomo učili vnašati v življenje
spremembe, mir, Ljubezen, odpuščanje, sprejemanje …
Ostala področja, ki jih čutimo kot uravnotežena, pa pač ne bodo zahtevala naše pozornosti
oziroma ne bodo klicala po spremembi, zato se tam morda tudi ne bodo odvijale tako močne
preizkušnje.
Pravkar povedano lahko razumemo tudi drugače. Če nas skrbi, kako bomo preživeli mesec –
a smo ob tem zdravi –, smo kot obliko plačila namesto v denarju dobili življenjsko energijo v
uravnoteženem telesu brez bolezenskih simptomov.
Zato si lahko ob naslednji plači, preden vam naraste pritisk, rečete: »Kot vidim, je ta mesec
znova prišlo moje plačilo v obliki zdravega telesa brez bolezenskih simptomov, namesto v
denarju …«

Um in njegove preizkušnje
Še vedno se ukvarjamo s karmičnimi preizkušnjami, ki so lahko velika uganka za
neharmoniziran um – ker jim ne bo mogel priti do dna. Namreč, dokler um ne deluje v harmoniji
s srcem, želi imeti jasen oziroma zadovoljiv odgovor na vsa vprašanja, ob tem pa želi tudi imeti
vse pod nadzorom.
Dokler nima odgovora, ki sovpada z njegovim poznavanjem realnosti oziroma z izkušnjami,
dvomi in podzavestno ali zavestno troši energijo za iskanje razlage. Zato je, kot smo že omenili,
pogosto pomembno, da um dobi zadovoljiv odgovor oziroma razlago – v našem primeru v
povezavi s procesom zdravljenja in ozdravitvijo –, saj se samo tako umiri in umakne, da se lahko
izrazi neka druga energija višje vibracije: vera, ljubezen, hvaležnost, zaupanje …
Tudi veliki mojster energij, jogi Paramahansa Yogananda, v svoji odlični knjižici »Scientific
Healing Affirmations« (»Zdravilne afirmacije na zdravstveni osnovi«) piše, naj si pacient izbere
način zdravljenja, ki bo najbolj usklajen z njegovim načinom razmišljanja in delovanja. Na
primer, zelo razumskemu tipu človeka ponavljanje afirmacij oziroma sugestij ne bo pomagalo, bo
pa koristilo osebi, ki dojema življenje skozi čustva.
No, včasih pa ne zavira poteka zdravljenja samo um, ki zavrača energije, ki mu prihajajo
naproti, pač pa deluje ta blokada podzavestno.
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Solomon poroča, da je kot izkušen zdravilec velikokrat naletel na pacienta, ki se je
nezavedno močno upiral zdravljenju, čeprav je zatrjeval, da želi ozdraveti. V tem primeru je Paul
vedel, da je spet na delu karmična preizkušnja, ki ne dopušča ozdravitve, dokler se oseba – v
skladu z vrsto boleznijo – ne spremeni, oziroma dokler ne sprejme sporočila te izkušnje.
Na primer, če je človek izbral lekcijo, da se bo naučil odprtega sodelovanja z ljudmi,
potrpežljivosti in hvaležnosti, se bo morda rodil z otroško paralizo. Tako bo nasploh zelo omejen,
odvisen od drugih in vse v njegovem življenju se bo odvijalo počasi ter v sodelovanju z drugimi.
Ta človek se lahko sprašuje, kaj je zagrešil, kaj se mora iz te izkušnje naučiti, kje ga v tej
lekciji čaka darilo in podobno – pa najverjetneje stvari 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 živeti v
skladu z lastnimi srčnimi željami.
To pa pomeni, da bo moral biti potrpežljiv, ko bo nemočen čakal, da mu drugi pomagajo,
naučiti se bo moral prositi za pomoč, ob tem pa razviti občutek spoštovanja in hvaležnosti za
vsako malenkost.
S tem, ko bo dejansko živel to izkušnjo ter se ji popolnoma predal, se mu bo odpiralo srce. S
takim pogledom na situacijo bo vnašal v svoje življenje atribute visoke vibracije: mir, ljubezen,
vero, zaupanje ... To pa je tudi namen preizkušnje.
Tako bo to osebo pripeljalo naprej edinole sprejemanje lekcije: popolna predaja življenju,
izražanje ljubezni v vsakem trenutku … in s tem preusmerjanje energije iz ukvarjanja z vzroki,
kot tudi s posledicami bolezni.
Omenjeno lahko povemo tudi z Biblijskimi besedami – rešitev pride, ko zaživimo energijo:
»Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi.«
(Lk 22,42)
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 žrtev in
podobno.
V tem primeru je zgrešila darilo in njena zavest bo padla v še nižjo vibracijo …
Posledica bo, da bo s tem le utrdila občutek žrtve in se prepričala, da je življenje nepošteno.
Iz tega sledi samopomilovanje ali pa občutek krivde … s čimer se bo zagozdila v to vibracijo in
tako še bolj oddaljila od sprejemanja lekcije, kar naj bi bil cilj.
Velikokrat obstaja zelo enostavna rešitev, ki nam pomaga v mnogih primerih, ko za nastalo
situacijo krivimo druge. Začnimo početi stvari, ki jih imamo pred nosom, a smo se jim do zdaj
upirali ali jih zavračali. S tem bomo dejansko sprejeli življenje takšno, kot se nam ponuja, kar je
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zelo velik korak naprej. Vendar mora ta navdih priti iz srca, ne iz uma, če se želimo resnično
premakniti naprej.
Vedno je pomembneje sprejeti lekcijo, pravi Solomon, kot pa razkriti oziroma spoznati
vzroke zanjo.
Namreč, če ne zmoremo vzpostaviti stika z dušo, obstaja velika verjetnost, da v primerih
karmične preizkušnje vzroka ne bomo spoznali. To nas lahko pripelje do razmišljanja, da smo si
takšno življenje zaslužili, na primer, ker smo v preteklosti nekomu škodovali.
Vendar ni tako. Velikokrat lekcija le vzpostavi idealne okoliščine, da odpremo srce, oziroma
da se v življenju 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 Božja dela.« (Jn 9,2-3)
Torej, človek se je rodil slep s ciljem, da s pomočjo vere, zaupanja in popolne predanosti
izkusi Božjo Ljubezen … Potemtakem slepota ni kazen, pomota, Božja napaka ali kaj
podobnega.
Bolezni ali poškodbe nam pogosto sporočajo: 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 Boga v svojem srcu
in se mu povsem predaj.

Ko naletimo na težavo, nam zemljevid sporoča vedno isto smer: odprimo srce!
Osvetlimo zadevo še iz drugega zornega kota.
Pozabiti na težave, preseči strahove ali videti svetlo prihodnost ter se usmeriti k rešitvi
oziroma narediti v življenju korak naprej, je včasih zelo težko, še posebej, če se naše zdravje ne
izboljšuje.
Ena najtežjih preizkušenj odpiranja srca se odvija prav ob karmični preizkušnji, saj kar koli
naredimo v smeri zdravljenja oziroma odprave simptomov, ne prinaša želenih rezultatov. Zato je
povsem razumljivo, da so v takih okoliščinah velikokrat navzoče zelo močne energije nizkih
vibracij: strah, zaskrbljenost, otopelost, globoka žalost, razočaranje, obup …
Kot rečeno, celo v tem primeru nas Bog ni zapustil in tudi nismo žrtev, le rast duše se bo
odvijala drugače, kot smo je verjetno navajeni oziroma kot smo je bili 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 se vse
odvija prav …
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Če se uspemo v takih okoliščinah uglasiti z energijo srca, ob karmični izkušnji ne bomo čutili
nobene mrzlične želje po iskanju rešitve ali po uvajanju sprememb v smislu »Pohitimo, dokler še
ni prepozno« (tako navadno deluje um).
Nasprotno, situacijo lahko doživljamo v nekakšnem zamaknjenem stanju zavesti, v katerem
se počutimo sicer nenavadno, vendar, začuda, dobro … vsaj dokler se ne oglasi um s svojimi
strahovi.
Namreč, če dosežemo visoko vibracijo srca in ob tem ne začutimo impulza, kaj nam je storiti,
temveč zaznamo le veliko Ljubezni, sočutja in podpore, nam situacija kaže, da rešitev ne bo v
drastičnem uvajanju sprememb, pač pa v sprejemanju izkušnje.
To je torej izkušnja, v kateri popolno zdravstveno stanje ne bo stanje brez bolezenskih
simptomov, pač pa bo treba sprejeti simptome, živeti z njimi oziroma se z ljubeznijo in
predanostjo odzivati nanje.
Spomnimo se zgodbe para, ki se mu je rodila deklica z možgansko okvaro. Edino, kar je
ozdravilo tako njiju kot punčko, je bilo sprejemanje izkušnje, kar je bilo povezano s spremembo
vrednot in z novim pogledom nase, na ljudi in na življenje 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.« (Lk, 12,6-7)
Če sklenemo – sprememba zdravstvenega stanja v vsakem primeru narekuje spremembo;
morda ne le za nas, temveč za ostale, ki so v stiku z nami.

Včasih lahko karmično izkušnjo tudi omilimo
No, včasih pa lahko celó izkušnjo, ki nam je karmično namenjena, omilimo … če imamo
dovolj znanja in modrosti.
Yogananda v svoji knjigi »Avtobiografija jogija« piše, kako mu je nasvet njegovega guruja
Yukteswarja omilil neizbežno zdravstveno težavo.
Yukteswar je namreč 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
težave z jetri.
Priporočil mu je astrološko zapestnico, ki takšno bolezen, ki sicer traja pol leta, skrajša na
štiriindvajset dni. Trideset 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
grozno bolečino. Natančno štiriindvajseti dan pa so bolečine izginile, kot bi odrezal.
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Različno povzročene zdravstvene spremembe zahtevajo specifičen pristop
Povzemimo dosedanja spoznanja. Ko strah zamenja Ljubezen, to še ne pomeni, da bolezenski
simptomi v vsakem primeru izginejo, temveč, da odidejo tiste bolezni, ki smo si jih ustvarili
sami. Ob tem se lahko obdržijo – ali pa šele stopijo na površje – tiste, ki so karmično pogojene,
saj jim prav z brezpogojnostjo omogočimo, da se izrazijo … ter nam tako ponudijo možnost, da
opravimo pomembno življenjsko preizkušnjo.
Ob tem lahko pomislimo: Ali ni potem bolje, da čim dlje vztrajamo brez tovrstnih bolezni,
oziroma, ali ni bolje, da pridejo na površje čim pozneje in tako vplivajo na nas manj časa?
Na prvi pogled je morda res, da je tako bolje … vendar brez sprememb ni rasti niti napredka.
Vprašanje je podobno tistemu, ki ga zastavi šolar ob koncu prvega razreda: Ali ni bolje, da
čim dlje ostanem v tem razredu, saj situacijo že dobro poznam in se mi ne bo treba prilagajati
novostim?
Bolj ko rastemo, več možnosti se nam odpira, bolj smo v stiku s seboj, manj na nas vplivajo
dejavniki iz okolja in tako naprej. Torej, z vsakršnim nasilnim zadrževanjem oziroma odlašanjem
izkušnje le zadržujemo naravni tok sprememb, zato nam to prav nič ne koristi. Enako velja za
pretirano posiljevanje situacije, ko želimo, da se nekaj zgodi prej, kot to narekuje razvoj
dogodkov.
Vendar so te karmične preizkušnje dokaj redke. Največkrat v sebi ne nosimo semena
karmično pogojenih bolezni, zato navadno s sprejemanjem Življenja oziroma z odpiranjem srca
odpravimo zdravstvene težave oziroma bolezenske simptome.
Zdaj pa naredimo korak naprej. Spoznali smo dva specifična vzroka za spremembo
zdravstvenega stanja: težave si bodisi prikličemo sami ali pa so posledica karmične izkušnje – in
kot vidimo, je tudi reševanje obeh situacij vsaj navidezno različno.
V prvem primeru je sporočilo vedno, naj prenehamo početi, kar počenjamo, ter v življenje
uvedemo spremembe, 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.

Pristop do dveh vrst zdravstvenih težav: ko jih prikličemo sami in v
primeru karmične preizkušnje
Kljub temu, da sta pristopa videti nezdružljiva in celo nasprotujoča si, pa ni tako. V obeh
primerih se je treba ustaviti v dirki skozi življenje, opaziti spremembe in jim nameniti pozornost
oziroma skrbnost. Potem pa odpreti srce ter se ravnati po njegovih navodilih: s predanostjo,
odločnostjo in vztrajnostjo je treba začeti delovati v skladu s tem notranjim učiteljem.
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Velikokrat je treba odtegniti pozornost od drugih stvari in se ljubeče posvetiti sebi, s čimer
dosežemo vibracijo intuicije in srca … ter potem vztrajati v tej energiji.
Če želimo torej doseči vibracijo Ljubezni, nas ne sme biti strah in ne smemo skrbeti. Toda,
ko izvemo, da se je naše zdravje poslabšalo, je to včasih težko doseči.
Ko dosežemo visoko vibracijo, smo že skoraj na cilju; le še počakajmo na sporočilo, ki bo
zdaj prihajalo iz brezpogojnega stanja zavesti, ki ne pozna strahov, dvomov in skrbi. Vsak vzgib
oziroma preblisk – ki se bo lahko pokazal kot misel ali občutek –, ki ga bomo začutili v tej visoki
vibraciji, nam bo nakazoval rešitev oziroma pot naprej.
Tako nas bo morda prežel občutek miru, varnosti in podpore. Lahko pa bomo tudi začutili, da
je čas za spremembo in akcijo.
Biti je treba le toliko zbran oziroma zavestno usmerjen, naravnan na tovrstne signale, da jih
uspemo prepoznati kot sporočila intuicije in srca.
Včasih je že to dovolj, da se začne klobčič sam od sebe odvijati: srečamo se s pravimi ljudmi
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 se najprej uglasimo z vibracijo Ljubezni, od koder vedno prihajata
spodbuda in navdih, ne pa kritika, strah, zaskrbljenost … Če naletimo na slednje, pomeni, da še
nismo v (dovolj) visoki vibraciji.
Namreč, te energije so povsem druga vibracija kot pa Ljubezen, zato ne morejo biti istočasno
na istem mestu. Povedano drugače, istočasno ne moremo biti za nekoga zaskrbljeni in ga ljubiti;
ali smo v nižji ali pa v višji vibraciji …
Celo ko starši rečejo, da jih skrbi za otroka enostavno zato, ker ga ljubijo, to ne drži. Ali je
res prvo ali pa drugo … In če starši oblikujejo stavek tako kot v zgornjem primeru, to pomeni, da
so prej zaskrbljeni, kot pa v brezpogojni energiji Ljubezni.

Iskanje ravnovesja
Omenimo še nekaj, česar smo se dotaknili v prejšnjem poglavju: hitrost oziroma čas
odvijanja izkušnje.
Delovanje, pri katerem poslušamo sebe oziroma 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 pravem času.
Podobno je z nasprotno skrajnostjo, kjer morda posiljujemo situacijo in želimo, da bi se
proces zaključil prej, kot to narekuje naravni tok dogodkov.
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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 bomo namesto mentalno zastavljenih ciljev in želje raje upoštevali te impulze,
bomo ujeli pravi ritem in velikokrat situacijo zaključili prav tako hitro, kot če bi se na vso moč
trudili … In ker bomo ves čas v veliko višji vibraciji, se nam pot ne bo zdela naporna.
Tako bomo porabili manj energije, pa še bolj radostni bomo ves čas.
Če povzamemo – ko se uglasimo z vibracijo Ljubezni, dopustimo Življenju, da se zgodi na
najboljši možen način. Pomembno pa je, da ko dobimo intuitivni preblisk – oziroma, ko nas
prežame občutek, kaj nam je narediti –, ne dvomimo in ne odlašamo. Vesolje nam pravkar kaže
rešitev in od nas je odvisno, ali jo bomo sprejeli. Če se ne odločimo takoj, se bo ta energija
najverjetneje razblinila, ali pa bomo v vrvežu in poplavi različnih idej ter navdihov, ki nas
bombardirajo iz trenutka v trenutek, enostavno pozabili nanjo.
Ta pot pa je možna le, če prisluhnemo srcu in intuiciji, ne umu. To pomeni, da je treba ne le
zaznati impulze, pač pa tudi znati ločiti brezpogojne prebliske, ki pridejo iz duše oziroma iz srca
in intuicije, od želja uma in čustev, izvirajočih iz strahov, dvomov ter skrbi. (Kako jih spoznamo
in ločimo, je podrobno opisano v knjigi »Iz dnevnika novodobnega milijonarja … ali bogastvo je
v nas«.)

Kaj nas v težavnih situacijah pelje naprej?
Oglejmo si še dve zanimivi raziskavi, povezani z obravnavano temo. Svetovno znani
zdravnik Deepak Chopra ju omenja v svoji knjigi »Quantum Healing« (»Kvantno zdravljenje«).
Govorita o značajskih potezah oziroma o naravnanosti, kako živeti, ko izvemo, da imamo hudo
bolezen.
Prva raziskava razkriva, da pozitiven odnos do življenja prinaša hitrejšo ozdravitev. Tudi
stopnja preživetja ljudi s takšno naravnanostjo je v boju z boleznijo – v tej raziskavi je to rak –
večja. Po drugi strani pa je raziskava pokazala, da je uspeh na strani tistih, ki odkrito govorijo o
svojih čustvih, tudi če so ta neprijetna.
Druga raziskava, izpeljana v Angliji, kaže, da čustven odnos oziroma pozitivna ali negativna
nastrojenost sploh ni odločilni dejavnik pri ozdravitvah.
Ne le, da se podatki na videz ne ujemajo, temveč si celo nasprotujejo … Ali lahko iz njih
vseeno izluščimo kakšno bistveno sporočilo in ne le, da nekaj včasih deluje, drugič pa ne?
Oziroma, ali lahko določimo skupni imenovalec?
Lahko … Skrivnost je v spremembi, ki jo je takrat potreboval bolnik. Razložimo vsako
raziskavo posebej.
V prvem primeru (pozitivno naravnani ljudje) govorimo o pacientih, ki so pripravljeni
sprejeti sebe, okolico in življenje ter se prepustiti trenutku. Odmaknejo se od skrbi, obupa, žalosti
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in melanholije ter se osredotočijo na svoje cilje in na vse, v čemer uživajo. Skratka, niso le živi,
ampak začnejo živeti, s čimer bistveno dvignejo raven svoje zavesti oziroma vibracijo.
Tako stališče do življenja se kaže v večji moči, navdihu in motivaciji za vsakdanja opravila,
povod za to pa je jasna vizija oziroma cilji. Ko nekaj načrtujemo in se tega veselimo, nas misel na
doseženi cilj ali na delovanje, ki nas bo privedlo do rezultata, dobesedno napolni z energijo.
Vera, predanost in osredotočenost nam omogočijo vztrajati v nameri, kar nas drži v
povzdignjenem stanju zavesti. Istočasno pa dosežemo še nekaj: ko s temi energijami izpolnimo
svoje življenje, dobesedno nimamo časa in energije za utapljanje v žalosti – ker smo popolnoma
osredotočeni na nekaj (drugega), kar nas veseli.
Seveda je med procesom priporočljivo poslušati telo, da se psihično in fizično ne
preobremenimo.
Drugi del iste raziskave govori o pacientih, ki so odprto govorili o sebi. To so ljudje, ki so se
iz prve razvojne faze, kjer so se počutili kot žrtev – ob čemer se niso uspeli postaviti zase, temveč
so bili ves čas na voljo drugim –, premaknili v fazo, ko jim ni bilo (več) mar, kaj drugi mislijo o
njih, zato so jasno in odkrito postavili sebe na prvo mesto.
S tem so prešli v stanje zavesti, v katerem niso ničesar več skrivali, pač pa so si dopustili
povedati resnico, ki jih bo osvobodila, če se izrazimo po Biblijsko. Skratka, ker so bili odprti in
iskreni, niso blokirali življenjske energije oziroma izkušenj, ki jim jih je prinašal vsakdan. Niso
bežali pred resničnostjo, niso si lagali glede situacije … Predvsem pa so lahko odprto izražali
čustva, misli, želje itd. Zato je lahko življenje dobilo nov zagon.
Druga raziskava govori o ljudeh, ki so le govorili ali navzven delovali tako, kot da so se
spremenili – a so verjetno še vedno delovali v utečenem kolesju vzorcev, navad, strahov, dvomov
… Skratka, bili so le navidezno pozitivni, njihova zavest oziroma vibracija pa se nista spremenili.
Torej, namesto da bi se iz prve faze premaknili naprej, so še vedno ostali v njej; le igrali so, da ni
tako.
Omenjeno navadno počnemo, ker menimo, da si s tem v očeh drugih zvišujemo lastno
veljavo, kar je zelo značilno za ljudi v prvi razvojni fazi. Celo rakavi bolniki v zadnjem stadiju
včasih ne morejo iz svoje kože in še vedno želijo narediti vtis oziroma šarmirati okolico.
Povzemimo vse tri ugotovitve. Bistvo je, da naredimo v življenju korak naprej: bodisi v
iskrenem sprejemanju sebe in sveta okoli sebe, v intenzivnejšem in pristnejšem odnosu do sebe
(ko vzamemo življenje v svoje roke), v zmanjševanju občutka lastne pomembnosti oziroma ega
in podobno.
Kaj od omenjenega je naša pot, pa spoznamo, ko odpremo srce.
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Kako izboljšati življenje na vseh ravneh
Kot ugotavljamo, je sprememba zdravstvenega stanja povezana bodisi z vnašanjem
sprememb, bodisi z zaupanjem oziroma s sprejemanjem situacije.
Zato bomo zdaj vsako spremembo zdravstvenega stanja obravnavali celovito oziroma
večplastno, ob čemer bomo dopuščali vse možnosti; da bo, kot rečeno, ugotovitev veljala vedno,
povsod in za vsakogar.
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
doseže 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 bili idealni prav za
vsakogar, ne obstajajo … temveč 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
zdravljenja. 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.
To je pomembno. Američan Thomas Keller, sicer izjemen poznavalec ezoterike, pravi, da je
verjetno največji problem bolnikov v iskanju pravega načina zdravljenja. Poudarja, da se mnogi
izgubijo v iskanju in izbiri med tisočerimi tehnikami in pristopi. Namesto, da bi se oprijeli ene
poti ter ji dosledno sledili, raje skačejo sem ter tja. Tako ničesar ne izvajajo dovolj dolgo oziroma
dovolj prizadevno, da bi lahko začelo delovati.

Želimo biti pametnejši od Boga?
Vse to nas vodi do sklepa, naj bomo pri svetovanju previdni, da ne bomo postali pametnejši
od Boga ter živeli v prepričanju, da lahko v vsaki situaciji sami ustvarimo svet po lastni podobi
… ker ga velikokrat ne moremo.
Imamo sicer možnost svobodne izbire, vendar le v okviru možnosti, ki smo si jih izbrali za
karmično rast.
Konec koncev, celo veliki ljudje z odprtim srcem niso mogli mimo tega … Spomnimo se
izjemne Matere Tereze. Njen življenjski slog, ne le naučene in premišljene izjave, nam govorijo o
izjemni osebnosti, ki je svoje življenje – s predanim delom z najrevnejšimi in umirajočimi –
popolnoma podredila rasti duše … ter s tem pustila svetu večen pečat Ljubezni.
Manj znano pa je, da je bila šibkega srca. Vendar se temu ni upirala niti ni težave odganjala
od sebe, kot bi to morda počeli drugi. Nasprotno – ne le, da se je tega zavedala, pač pa je
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okoliščine tudi v popolnosti sprejemala, saj je vedela, da je njeno zdravstveno stanje povezano z
globoko karmično izkušnjo.
Znala je povedati, da jo prav šibko zdravje opozarja, da je ves čas v stiku z Bogom, saj tako
ne more niti za trenutek pozabiti Njega in Njegove milosti; njeno življenje je namreč ves čas v
Njegovih rokah, zato Mu je vsak nov trenutek hvaležna, da (še) živi.
Poglejmo si področje zdravja in zdravljenja še z naslednjega, zelo širokega vidika. S tem se
je veliko ukvarjal Paul Solomon in v nadaljevanju bomo navedli nekaj njegovih izsledkov.

Zdravljenje kot del obsežnejšega procesa, ki vključuje tudi misli,
čustva …
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 življenje, ne le telo, obravnavati celovito oziroma »v paketu«.
Z vidika ezoterike lahko gledamo na življenje in celo na njegov najmanjši delček kot na
simboličen, a jasen prikaz obvladovanja lastne življenjske energije.
Namreč, neprijetni dogodki (krize, poškodbe, spori …) prinašajo poleg neposrednega vpliva
na naše življenje tudi simbolno sporočilo; na primer, lahko nam neposredno odraža naš vzorec
delovanja na raznih področjih, ki s preizkušnjo navidezno sploh niso povezana. Ponazorimo to s
primerom.
Vzemimo, da neobrzdano hlastamo za hrano in jemo več, kot je potrebno. Neposredno
sporočilo, ki ga zaznavamo ob opazovanju svojega telesa in spremljanju lastnega počutja, je
jasno: Telo nam – s kilogrami, lahko pa tudi z bolezenskimi simptomi ali s poškodbami –
neposredno kaže, da to ni prava pot; oziroma, da je treba nekaj spremeniti.
Ta razvada pa nam lahko tudi simbolično kaže 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, pograbimo vsako idejo, pustimo se voditi ljudem, ki pokažejo za
nas vsaj malo zanimanja, brezglavo hlastamo za novim znanjem in informacijami, ne znamo se
ustaviti in biti nekaj časa »brez hrane« (sami s seboj) in podobno.
Tako nam lahko vidni bolezenski simptomi simbolično kažejo, kaj se dogaja z našo
življenjsko energijo, oziroma kako dojemamo življenje na drugih ravneh in področjih, ne le pri
prehranskih navadah.

Porušena notranja harmonija kot začetek ne-zdravja
Če pogledamo sliko porušenega energijskega ravnovesja v nas nasploh, ne le v fizičnem
telesu, bi lahko rekli, da je bolezen ali ne-zdravje vsaka življenjska situacija, kjer duša ni v

34

harmoniji s svojimi priložnostmi oziroma potenciali, ki so ji namenjeni za rast. Povedano z
drugimi besedami, ko ne upoštevamo srca in intuicije, je ravnovesje že porušeno.
»Ne-zdravje je materializacija neuglašenosti s seboj in z drugimi,« pravi Solomon.
Ta situacija lahko potem vpliva na fizično telo kot bolezen … ali pa tudi ne. Kaj to pomeni?
Solomon pojasnjuje: Če živiš, na primer, v porušenem ravnovesju, neskladju s svojim
bančnim računom, si že ne-zdrav. Zato je treba diagnosticirati to stanje in ga ozdraviti, sicer se
lahko prenese na telo oziroma na ostala področja. Ta proces lahko imenujemo tudi utelešenje
stresa, ki izhaja iz neuglašenosti; na primer, lahko se nas loti glavobol, bolečina v hrbtu in
podobno.
Po tem principu se bolečina, ki izhaja iz našega doživljanja zunanjega sveta, prenese na
mentalno in čustveno raven, od tam naprej pa v fizično telo.
Kot vemo, je težava pri zdravljenju pogosto v tem, da nas nihče ne vpraša, kaj je povzročilo
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 izražena (beri: kjer čutimo največjo bolečino ali kjer je
opazna največja sprememba) … kar pa je lahko le zadnja faza oziroma končna posledica.
Opisali smo že najbolj znane primere, ki opisujejo to situacijo – zdravljenje trenutne
bolečine. Ker tak pristop velikokrat pomeni ukvarjanje s posledico, smo ugotovili dvoje:
•
•

da se bo bolečina po vsej verjetnosti povrnila (če ne bomo nekako omrtvili »nosilca
sporočila«, na primer živčevja);
da se bo motnja na prvotnem področju – na primer, če je bila bolečina v glavi le
znamenje za spremembo v nekem drugem notranjem organu – lahko razvijala še naprej in
morda celo stopnjevala.

To pa ne velja le za fizično telo, temveč tudi za prenos motnje z ene ravni na drugo. Če ne
odpravimo, na primer, neuglašenosti v partnerskih odnosih, se bo motnja oziroma ta vibracija
širila na novo področje; denimo na čustveno doživljanje nasploh.
Tako lahko spet doživimo stres, ga utelesimo in s tem znižamo svojo vibracijo – kar navadno
istovetimo s padcem odpornosti organizma oziroma s slabšim delovanjem imunskega sistema –, s
čimer odpremo vrata boleznim in poškodbam, ki sovpadajo s to vibracijo.
Ali po domače, telo bo postalo (bolj) dovzetno za bolezni.
Da bi laže razložili ta odnos oziroma energijski prehod med različnimi ravnmi, si moramo
ogledati novo področje, ki nam bo odprlo možnost, da na procese gledamo večplastno.
Govorili bomo o nevidnih energijah, ki imajo včasih tako veliko moč, da vplivajo na telesno
tkivo. Če ste (še vedno) skeptični, pomislite na že omenjeni odnos med mislimi in fizičnim
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