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Uvod
Tó knjigo sem napisal, ker je v času, v katerem živimo, preprosto potrebna. Potrebujejo jo mnogi dôbri dobrohôtni
zdravilci, ki se v ozkih krogih ukvarjajo z energetsko magnetnim zdravljenjem. Potrebujejo jo tudi mnogi drugi, ki sicer
premorejo zadosti magnetne sile, a je nikoli ne uporabljajo.
Upam, da bom, še preden umrem, srečal še veliko energetsko magnetnih zdravilcev (imam skoraj 73 let). Moral bi biti
hvaležen, ker vidim, da energetsko magnetno zdravljenje vse
bolj nadomešča stari alopátični sistem zdravljenja. Tó je zadnje zdravilo. S tem mislim, da kadarkoli vse drugo odpové,
se ljudje odpravijo k energetsko magnetnemu zdravilcu in
on običajno ozdravi tisto, česar ne zmore noben drug sistem
zdravljenja. Sam osebno sem mnogo žensk obvarovál kirurškega noža in predvidevam, da so mnogi naši naravni zdravilci storili enako. Mnogi so prišlí k meni po operaciji, po kateri
so bili v slabšem stanju kot po bolezni, ki so jo s kirurškim
nožem skušali odstraniti. A čeprav jim lahkó pomagamo, jim
več ne moremo pomagati vzpostaviti stanja pred odhodom
na operacijsko mizo. Zato si želim, da bi tó knjigo imela vsaka
hiša v soseščini.
Avtor
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Navodila za magnetizem

1. Uvodni komentarji
Energetski magnetizem je eden izmed naravnih načinov za
obnovo človeškega sistema iz neobičajnega v naravno stanje.
Napisal sem »eden izmed naravnih načinov«, ker ne želim
ignorirati drugih načinov, kot so krščanska znanost, osteopatija, homeopatija ali Nova misel itn.
Da bi razumeli modroslóvje energetskega magnetizma,
bi morali poznati kemizem človeškega telesa, medsebojni
odnos več delov telesa med seboj in tudi naše medsebojne
odnose. Predpostavili bomo, da je učenec z anatomijo telesa,
fiziologijo ter higieno seznanjen, pri čemer imam s slednjo v
mislih nekaj veliko boljšega od tistega, o čemer učijo v naših
šolah. S fizično kulturo stopa v ospredje tudi novo učenje higiene, ki jo zagovarjajo številni ugledni posamezniki in publikacije, s čimer bi se energetski magnetni zdravilec vsekakor
moral seznaniti.
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2. Modroslóvje energetskega
magnetnega zdravljenja
Človeški sistem je sestavljen iz številnih plinov, iz katerih je
sestavljena zemlja, na kateri živimo in iz katerih smo sestavljeni vsi. Tó so kisik, vodik, ogljik, dušik in razni drugi plini,
ki jih je v povprečnem človeškem telesu, ki tehta 154 funtov
(funtov ali lbs, pri čemer 1 funt znaša 0,454 kilograma, torej
154 funtov znaša 69,92 kg, op. prev.): O 19 funtov, H 60,8 funta, C 66,5 funta, N 8,3 funta in drugi plini približno 9 funtov.
Če so tí plini v nesorazmérju ali izven mejá njihovih običajnih
razmerij, nastanejo v človeškem telesu razmere, primerne za
pojav bolezni. Opazimo lahkó tudi, da različne kombinacije
teh plinov oblikujejo različne primesí, kot so škrob, sladkor,
glicerin ali lesena vlakna – nobena od teh substanc pa ni
sorodna beljakovinskim substancam človeškega telesa. Za
primerjavo: združitev dušikove kisline z glicerinom oblikuje
novo, izjemno eksplozivno snov, znano kot nitroglicerin, in
klor, ter dušikova kislina oblikujeta tâko eksplozivno snov, da
je izjemno nevarno z njo zgolj eksperimentirati, četudi le z
njenimi najmanjšimi možnimi delčki. Včasih pomislim, da so
telesa ljudi preobremenjena z eno od teh eksplozivnih snov,
zato se mi zdi, da so takšni ljudje vredni bolj pomilovanja kot
pa obsojanja. Če zaznamo pri človeku vonj kot iz kanalizacije,
s čimer tá sprošča pline iz svojega telesa, ga tó najverjetneje
vodi v dolgotrajno bolezen in pogosto tudi smrt.
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Beseda urednika k slovenskem
prevodu tega priročnika
Na internetu o avtorju tega priročnika ne najdemo ničesar
drugega, razen izvirnika te knjige. O mnogih energetsko magnetnih zdravilcih, ki delujejo zgolj v krogu ljudi, ki jih osebno
poznajo in jih obiskujejo, ni mogoče najti čisto ničesar, kar pa
ni nič nenavadnega. V svojem primeru pa o avtorju ne najdemo niti njegovih rojstnih podatkov niti česarkoli drugega.
A dobri energetsko magnetni zdravilci imajo vedno
zadosti dela, seveda dokler je njihov energetski potencial
dovolj velik in dokler si hkrati tudi to delo še želijo opravljati.
Obiskuje jih kar veliko ljudi ali le nekateri, ki jim tako ali drugače pomagajo. Za mnoge, navadno tiste najboljše, pa širša
javnost sploh še ni slišala. So kot sonca zdrave, čiste in vitalne
energije, ki pa sodobnih marketinških pristopov niti ne uporabljajo niti ne potrebujejo. Čisto energetsko svetlobo sonca
namreč vidijo ali zaznajo le tisti ljudje, ki takšno svetlobo potrebujejo in so jo pripravljeni sprejeti. Drugi je iz takšnih ali
drugačnih razlogov sploh ne opazijo ali pa so njenega sevanja
deležni zgolj posredno, ne da bi sploh vedeli za to ali jo skupaj z ostalo energijo ukradejo drugim. Svetloba energetsko
magnetnega zdravilca je za večino ljudi podobna nečemu, kar
začutijo ali kako drugače nezavedno zaznajo šele takrat, ko
tega energetskega pritoka več ne dobijo in potem ugotovijo,
da jim nekaj manjka, da je nekaj drugače, a sploh ne vedo, kaj.
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Seveda pa ljudi po svoji eksistenčni plati vodi egoistični
in ne altruistični princip. Zato mnogi takšne izjemne posameznike, ki živijo ali delajo nekje v njihovi bližini, iz leta v
leto izkoriščajo, črpajo njihovo energijo, si z njo gradijo svoja
»nebesa v oblakih«, jo uporabijo za zagon in energetsko moč
ter čistost in jasnost lastnih dejavnosti, za krepitev lastnega
zdravja in svojega energetskega polja oziroma avre itn. Pri
tem pa teh izjemnih posameznikov sploh opazijo ne ali jih,
kar se dandanes izjemno pogosto dogaja, celo opravljajo,
zasmehujejo, zavestno psihično in čustveno zlorabljajo, jih
nenehno tlačijo k tlom ter se jih hočejo celo tako ali drugače
čim prej znebiti, namesto da bi jih vsaj spoštovali ali jim kako
drugače priznali njihovo vlogo v tej naši družbi. Takšni ljudje, in večina je žal takšnih, niti ne vedo, da je razcvet vsake
družbe, celine, države in naroda ter verske, pa tudi lokalne in
celo širše in ožje družinske skupnosti odvisen ravno od števila
takšnih duhovno izjemno razvitih posameznikov, ki tam živijo. Predstavljajo neko nevidno »gorivo« razcveta in napredka
ter vsaj splošnega zdravja vsake družbe, če ne že še kaj več.
In ko takšnih ljudi na nekem področju ni več ali pa se zato,
da bi preživeli, raje potuhnejo in sploh ne delujejo več, potem
takšne skupnosti začno počasi in slej kot prej vsem na očeh
razpadati, smrdeti in trohneti po dolgem in po čez. Res je,
da takšne posledice niso vidne vsem ljudem in mnogi nikoli
ne bodo sploh vedeli za njih (jih pa bodo zagotovo občutili,
kajti vibracija celotnega njihovega življenja in s tem čustvovanja, umovanja in podobno bo veliko nižja), a izkušenemu in
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občutljivemu očesu poznavalca takšnega dogajanja kaj takega
vsekakor ne bo ušlo.
Na primer v neki družbi, kjer delujejo izjemno močni
posamezniki na tem področju, v nekaterih krogih bi jim dejali duhovni mojstri, je potem dogajanje izjemno živahno, kar
pa velikokrat pritegne ljudi tudi iz drugih delov sveta. A ne
zgolj običajne ljudi ter iskalce duhovnih resnic, temveč tudi
že priznane posameznike in duhovne voditelje iz drugih držav oziroma delov sveta. Tudi slednji potem pridejo v takšno
deželo in si želijo biti del tistega področja na zemlji, kjer se
dogaja duhovni razcvet. Nujna posledica takšnega dogajanja
na določenem področju je namreč tudi splošno družbeno
blagostanje oziroma dvig vseh ravni življenja ljudi, vključno z materialnim stanjem. Podobno se je pred desetletjem
in več dogajalo tudi pri nas v Sloveniji. Kasneje so takšni
izjemni posamezniki iz raznoraznih osebnih in družbenih
razlogov počasi poniknili in razcvet se je ustavil, hkrati pa
v glavnem tudi obiski (pri)znanih posameznikov iz drugih
dežel. Seveda je medtem nastalo kar nekaj takšnih, ki ljudi
učijo bolj ali manj splošne tehnike ter splošnih oblik pomoči
in samopomoči, tako »na oko« ali bolj »po pameti« oziroma
prenašajo naprej, kar so se naučili pri drugih ali prebrali iz
knjig. To potem prodajajo kot sveto in pogosto tudi kot edino
resnico. Ob tem pa se izjemno velika večina takšnih sploh ne
zaveda, kaj v resnici počnejo. Glavno je, da si s tem trenutno
modernim področjem dela »osebnega in duhovnega ozaveščanja ter zdravljenj ljudi« zaslužijo za svoj ljubi kruhek.
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Z vsem spoštovanjem do načina življenja, znanja in
modrosti vseh ljudi, ki dandanes tako ali drugače posredno
ali neposredno delujejo na energetsko magnetnem področju
pri nas, želim z naslednjim primerom iz drugega področja,
ki ga bo lahko verjetno vsak razumel, ponazoriti svoj pogled
na sedanje stanje na tem področju pri nas. Vsak povprečni
finančno-naložbeni strokovnjak namreč zagotovo ve, da naj
začne prodajati svoje naložbe, če ne prej pa najkasneje takrat,
ko lahko že pri vsaki branjevki ali vaški obrekovalki sliši,
kam bi se splačalo vlagati. Nekaj takšnega sem pred kratkim
nehote slišal na neki podeželski ulici, ko sem slučajno ujel
pogovor skupine starejših preprostih gospodinj, ki so na ulici
vroče debatirale o tem, katera in koliko bo vložila v katero
od kripto valut. Druga drugo so celo medsebojno spodbujale,
naj ne vložijo le vseh svojih prihrankov, marveč naj se še dodatno zadolžijo. Ja, če ne prej, bi vsaj v tem trenutku v glavi
vsakega naložbenika zasvetila rdeča alarmna luč in bi naročil
prodajo svojih morebitnih naložb v kripto valuti. V času pisanja tega članka je bilo objavljeno, da so z računov slovenskih vlagateljev, ki so vlagali v kripto valute, neznano kam
izginili milijoni evrov. Tudi takratni nakupni tečaji so bili na
zgodovinsko najvišjih ravneh in so od takrat do danes, ko to
pišem, padli za približno 70 odstotkov. A ker ljudje še vedno
pričakujejo, da bo vrednost kripto valut rastla v nedogled po
2-3-kratni stopnji, potem pa »ni hudič« (naj mi bralec tukaj
in vnaprej oprosti uporabo te v naši današnji družbi in vsaj za
štirimi stenami, če že ne javno, izjemno pogosto uporabljene
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pomenske skovanke, ki pa je le eden od kazalnikov trenutnega splošnega stanja in energetske vibracije ljudi pri nas), da
se v tó še vedno splača vlagati denar, zaupati in verjeti. A res?
No, če zdaj to moderno in poučno zgodbo o človeškem
pohlepu po slavi, denarju in materialnih dobrinah prenesemo na temo današnjega pohlepa po na hitro pridobljenem
zdravju in dobrem počutju, ki pa žal bolj hitro mine, temo,
o kateri je tukaj govora, tj. na področje energetsko magnetnega zdravilstva, lahko začudeno ugotovimo, da se že vsaj
zadnji pet let, če ne kar deset, pri nas dogaja ravno to. Nosilci
teh dejavnosti (izvzeti so seveda vsi tisti iskreni zdravilci, o
katerih pa boste v javnih občilih in na internetu izvedeli bolj
malo ali nič), torej izvorne iskre oziroma čista energetska
sonca naše družbene skupnosti, so nekako poniknili in izginili neznano kam, medtem ko je t. i. priznanega strokovnjaka
in poznavalca na tem področju mogoče srečati že skorajda
na vsakem vogalu. Sedaj verjetno lahko že pri svoji sosedi,
ki mogoče obiskuje jogo ali kaj podobnega, ko se pogovarja s
svojo prijateljico po telefonu, medtem ko se sprehaja po ulici
mimo vas, slišite, kaj vse bi vi morali storiti za svoje zdravje.
Ona to zagotovo ve, ker je bila na tečaju že pri tem in tem, je
o tem tudi brala v tej in tej knjigi, ob tem pa ji je še ta in ta,
ki jo vsi dobro poznajo, dejala, da je tako in tako prav. Potem
pa »ni hudič«, da se ji splača verjeti in ji še plačati za še kakšen nasvet, ji torej zaupati in ji verjeti, da bo kaj takšnega
pomagalo tudi meni. Da mi potem le ne bi bilo treba misliti
s svojo glavo oziroma se ukvarjati sam s sabo, se spremeniti,

Bird Publisher

97

Priročnik za energetsko magnetno zdravljenje

zaznati in poslušati svoje lastne notranje občutke in si poiskati svojo lastno pot in modrost do zdravja, ker za kaj takšnega
enostavno nimam časa. A res?
Seveda si zgoraj omenjeni zgodbi nista popolnoma enaki, a vsekakor se lahko nad tem zamislimo, kaj pravite?
Zanimivo je, da so že starodavne skupnosti takšne izjemne posameznike povsem spontano prepoznale. Dodelile so
jim neki položaj med njimi, običajno so zavzeli neki položaj
svetovalca ali preprostega zdravilca in so lahko nemoteno in
spoštovano opravljali svoje delo. S tem so jih nekako zadržali
med sabo, kar je bilo v dobro obojih, ljudi in energetskih zdravilcev. Kako pa naj se človek znajde danes in izbere pravega
zase v poplavi zdravilcev pri nas, to pa je že drugo, čeprav še
posebej v teh časih izjemno pomembno vprašanje. Naj vam
bo, dragi bralec, ta knjiga pri iskanju vaših odgovorov vsaj
malce v pomoč.
Damjan,
v Mengšu, 7. 12. 2017
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»Kadarkoli vse drugo odpové, se ljudje odpravijo
k energetsko magnetnemu zdravilcu in
on običajno ozdravi tisto,
česar ne zmore noben drug sistem zdravljenja.«
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