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To knjigo je prvotno napisala bolniška sestra, kasneje pa jo je
avtor té knjige uredil in spremenil, s ciljem ljudem predstaviti
njegov pogled na njegovo delo. Namen té knjige ni samopromocija; zaradi tega tukaj omenjeni svojega imena in priimka
raje ne navaja.
Knjiga je posvečena človeštvu nasploh z namenom, da bi
vsaj malce prispevala k zdravju in zadovoljstvu ljudi.
»Pogosto si me slišal govoriti o prerokbi ali znamenju,
ki se mi pojavlja.
To znamenje imam že od otroštva.«
(Sokrat)

Vsebina
Ključ življenja ... 9
Uvod ... 11
Mehanika ... 21
Živčno gorivo ... 33
Energija srcá ... 45
Nadzor življenjske energije ... 59
Stanje zakrčenosti ... 69
Kap ... 79
Artritis ... 89
Bolezen spanja ... 105
Kopičenje energije ... 109
Revmatična mrzlica živčevja ... 115
Zaključek ... 119
Kdo je bil William E. Gray ... 127

Ključ življenja
V tem veličastnem univerzumu zemlje in nebá
nenavadne sile, ki nas naredé smrtne, počnó
zeló nenavadne stvarí.
Človeštvo, omrtvičeno ali omamljeno z zakoni,
ki jih je napisal človek,
nezadovoljno postopa v času in prostoru,
ne da bi spoznalo globoke magnetne energetske sile,
ki čakajo, da jih prepoznamo.
O, človeška duša, če se boš zgolj za en sam trenutek ustavila
in iz notránjosti tvojega obilja vzela ključ
ter odprla skrinjo tvojega mišljenja,
boš tam, pod polico zdravega razuma,
našla takšno veličastno zadovoljstvo,
da si človek in prijatelj nikoli ne bó želél še kaj več.
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Uvod
V tej knjigi predstavljena teorija je nova le po tem, da je bila
posodobljena za današnjo rabo. V resnici pa je stara toliko
kot tá svet. Tisti, ki so rezultate té teorije videli v praksi, so tó
poimenovali čudež. Medtem ko so jo drugi, ki so se z njo šele
srečali, jo še preučujejo in spoznavajo, imeli za potegavščino.
Skladno z mojimi zmožnostmi sem si zadala nalogo
skušati popolno in natančno predstaviti človeka, ki tó teorijo
uporablja pri svojem delu. Kar skušam narediti je, ga razumeti in ga vam predstaviti. On razmišlja in deluje iz neomajnega
védenja skozi Vir, ki ga večina nas bolj megleno šele začenja
spoznavati. Način, kako Vir deluje skozi njega, bi vsekakor
morali sprejeti z razumevanjem.
Čisto na začetku tega dela sem predlagala, naj tó védenje
pripada ljudem. On se je strinjal in dejál, da že nekaj časa vé,
da bi svoj pogled na energijo človeka moral poskusiti razložiti
ljudem.
Té modrósti ima v sebi že od rojstva, a se je njegov današnji talent razvil šele skozi poskuse in izkušnje. Neskončne
razprave, argumentiranje in osuplost, vse tó je vtkano v moje
izobraževanje. Napredne ideje sem sicer sprva sprejela, toda
ponavljajoči se dokazi mi niso dovolili nobene druge izbire,
kot da vse tó preprosto sprejmem in verjamem. Našla sem
razlage za primere, ki sicer še dandanes splošno veljajo za
nepojasnljive. Dosežkom obnovljenega zdravja s pomočjo
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revitalizacije živčnega sistema človeka sem sedaj priča že
skoraj leto dni.
Dôbro se spomnim razgovora, ki sva ga imela, ko sem
prvič poizkušala razumeti njegove sposobnosti.
»Vse tó je takó zelo vznemirljivo in novo, da se sprašujem, če so ljudje sploh pripravljeni na kaj takšnega. Res gre
razvoj v tej smeri, toda ali se ti zdi, da sva se na vse tó dovolj
dôbro pripravila?«
»Zakaj bi bilo tó nekaj vznemirljivega in novega?« je odgovoril. »To je nerazumevanje. Tó je pravzaprav izgubljena
umetnost. Ali ni že v bibliji napisano, da so v starodavnih časih
nekateri ljudje razumeli in uporabljali modróst zdravljenja s
polaganjem rok? Ali se ti ne zdi, da je biló ravno polaganje
rok način prenosa človeške energije? Po mojem mnenju je tó
v tistem času bilá povsem vsakdanja in sprejeta praksa zdravljenja. Nanjo gledamo kot na čudež le zaradi skozi stoletja
izgubljenega znanja in njene uporabe. Védenje in moč je biló
medtem treba namenoma ohraniti izven dosega ljudi, s čimer
so si jo prisvojili izbranci, da bi ohranili nadzor nad ljudskimi
množicami. Moč, ki teče skozi mene, je v vsakem. Potrebna je
še modróst, kako jo uporabiti.«
Ta človek je sicer povprečnega videza, prijeten, družaben in simpatičen. A si se že po nekaj trenutkih v njegovi
bližini zavedal imenitnosti in sile v ozadju njegove pojavne
osebnosti, ki je neopredeljiva, ki je nekaj, kar se ti izmika.
Videti je biló, da on svojo sposobnost sprejema bolj kot šalo.
Njegova priljubljena trditev je bilá: »To je noro, kaj ne?« In
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res je biló videti takó. Uporabljal je neko mešano izrazoslovje
mehanika in električarja, da sem se večkrat vprašala, iz česa
sem narejena, iz krví in mesá ali iz stikal in žic.
Njegovo delo je potekalo takó, da je postavljal svoje prste
nad živce in živčne centre nekega posameznika, preko katerih
se je človeško energizirani tok prenašal v teló tistega, ki mu
je pomagal. Najprej se je slednji na točki njegovega dotika
zavedal blage vibracije. Nato so té vibracije vstopile vanj, se
razširile vse naokoli in se preusmerile na najbolj občutljiva
področja telesa. Temu so sledili občutki toplote – sproščujoče
nežne toplote, ki je prodirala v vse dele telesa – hipno prenehanje bolečine in nató popolna sprostitev celotnega telesa ter
vsepovsod po telesu valóvi povečanja energije in vitalnosti so
nekaj, kar je lahkó izkusil vsakdo.
Sčasoma, ko je zaključil z »uglaševanjem« srcá, odpiranjem stikal, krepitvijo magnetno energetskega polja, da bi
energetski tok lahkó stekel skozenj, je vsa zakrnelost izginila
in bil si kot »zakajen«, kot da bi pokadil nekaj jointov. Nató
si prešel v stanje osuplosti, a povsem osvobojen bolečine in
v prepričanju, da ti je mogoče pomagáti in ti je življenje spet
postalo privlačno in znosno. Jaz sem to prestala; vem, da je
takó. A rezultati me niso zadovoljíli. Hotela sem védeti, kako
to poteka in za kaj sploh pri tem gre.
»Nihče ne more zanikati rezultatov, ki jih dosegaš. Skoraj vsakdo občuti energijo – skoraj vsak se počuti veliko bolje.
Kaj je torej tá energetski tok?« sem vprašála.
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»To je žarek življenja – človeška energija posameznikove valovne dolžine. Kolikor mi je znano, obstaja 36 različnih
frekvenc. Vsak posameznik deluje na treh valóvih različnih
frekvenc in iz teh ustvarja, da bi lahkó nadziral svoje magnetno polja, številne kombinacije. Da bi nekomu pomagal,
moral dopolniti energetsko frekvenco njegovega magnetnega
polja.«
»Čisto nič ne razumem. Za kaj takšnega sploh še nisem
slišala. Videla sem že čudeže, ki se dogajajo tukaj v tvojih
prostorih in za kar bi rada dobila pojasnilo. Vse, kar lahkó
rečem – vse, kar vsi lahkó povedó, je: 'To je dar.' Kdaj si se
prvič začel zavedati té svoje močí?«
»To znanje je z menój, odkar se spomnim,« je dejál.
»Kot mladenič sem veliko svojega časa preživel ob obali jezera, lovil ribe, bil tiho in sam. Takrát, ko sem se uglasil, so
prišla tudi navodila in razlage.«
»Uglasil?« sem vprašala. »In razlage? Kakó bi tó pojasnil?«
»Zakaj – stvarí, ljudje, življenje, svet. Kaj je v svetu, iz
česa smo narejeni in zakaj ljudje počnejo stvarí, ki jih, in zaidejo v težave, v katerih se znajdejo.«
»Toda kakó se uglasíš?« sem vztrajala.
»Če že moraš vedeti,« je nadaljeval, »je tó podobno delovanju radijskega sprejemnika. Lahko bi dejál, da po tem,
ko najdeš pravo valovno dolžino, pridejo tudi odgovori in
razlage.«
Teorija elektrike kot življenjske sile in telesne aktivnosti
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je stara toliko kot tá svet in veliko ljudi se je s tó starodavno
modróstjo že seznanilo, zaradi česar jim bo večina tukaj napisanega že znanega. Osebnostni medij delovanja je univerzalna modróst. Svet, v katerem živimo, je sestavljen iz plinov in
elektrike. Rastlinsko, živalsko in človeško življenje je posledica določenega električno energetskega valovanja, ki deluje
na pline. Da bi lahkó začela z življenjem, živela, rastla in se
razvijala, imajo rastlinska, živalska in človeška bitja svojo
individualno energetsko frekvenco. »V tem velikem univerzumu zemlje in nebá« – prostor je torej veličastni univerzum,
znotraj katerega obstaja še veliko drugih univerzumov. Nam
je domač solarni sistem našega lastnega univerzuma, a obstajata še dva, katerih solarni sistem je našemu ustrezen in ki
direktno vplivata na naš planet zemljo. Lahkó sicer, da jih je
dejavnih še veliko več. Moč, ohranjanje in zakonitost življenja
prihajajo direktno iz teh treh sistemov, ki so med seboj združeni ali spojeni v, kar lahkó dojamemo tudi kot, eno samo
Troedinost ali Silo vseh Sil. Kombinirano delovanje teh treh
sil je naš lastni energetski tok, ki izhaja iz treh univerzumov –
tj. ena valovna dolžina vsakega vladajočega solarnega sistema
na frekvenco.
Ob rojstvu se ljudje že s prvim vdihom življenja direktno
priključimo in oskrbimo z univerzalno silo – z življenjem
samim. Ker je tá sila po svoji naravi električna, mi skozi
tó električno energijo živimo, se gibljemo in imamo svoje
bitje. Dokler je povezava vzpostavljena in brez motenj teče
skozi nas, smo mi z življenjem usklajeni in popolnoma
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preskrbljeni. Dokler je naše magnetno sposobno vzdrževati
zadosten stik z univerzalnim poljem, prejemamo spoznanja,
modróst in zadovoljstvo skupaj z zmožnostjo, da lahkó uspemo.
V spodnjem delu trebuha, ob medenici, je kompliciran
sistem, ki oblikuje naše magnetno polje, ki se združi v glavno
živčno deblo, katerega veje in sistemi relejev se od tam razširja po vsem našem telesu. Resda pljuča potegnejo energijo
v naš sistem, toda naše magnetno polje mora nató potegniti
energijo s pljuč, če jo naj razširi naprej po telesu. Mi imamo
ravno toliko močí, kot jo ima naše energetsko magnetno polje.
Razni fizični simptomi, pojav plitkega dihanja, nervoza,
vznemirjenost, razdražljivost, bolečina, bolezen in negibljivost so zgolj prvi kazalniki, da je oskrba z zadostno količino
v človeškem sistemu motena. Njihova intenzivnost pa je
skladna s stopnjo izčrpanosti in močí spazmov magnetnega
polja. Če pa se izčrpavanje magnetno energetskega polja še
naprej nadaljuje, bo živčni sistem nezadostno preskrbljen,
kar bo povzročilo zakrčenost ali napetost v živčnem sistemu
celotnega telesa. Zaradi té izčrpanosti polja človeka se potem
pri njem razvijejo številne resne bolezni.
Sončni žarki nam dajejo življenje brezpogojno, a položaj
drugih planetov v času našega rojstva je tisti, ki nam naredí
takšne, kakršni smo. Naše osebne značilnosti in osebnost
izvirajo iz naše zasnove, medtem ko se naš individuum pojavi
s prvim vdihom, ki ga naredimo ob rojstvu. Vaš individuum
upravlja skupina vaših znamenj ali tako imenovana duša, ki
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osnujejo vaše magnetno energetsko polje, ki je sestavljeno
iz treh različnih frekvenc, ki izvirajo iz Sile vseh Sil, iz česar
se oblikuje vaša skupina znamenj vašega življenja, na katero
potem vplivajo vibracije vseh planetov té galaksije.
Za vsakogar izmed nas obstaja mnogo takšnih, katerih
energetski tok je komplementaren ali par našemu znamenju
ali energiji. Enega od komplementarnih energij predstavlja
pozitivni element in drugega negativen. Da bi lahkó dôbro
delovali, moramo imeti vzpostavljen energetski pretok po
obéh. Narava, ki je v vseh pogledih radodarna, za tó poskrbi s
spolnostjo med moškim in žensko.
Njegova pojasnila in modróst, kar vse mi je on podaril,
so bilé zanj edini učbenik, toda zvesta predanost vse temu mu
je v družbi dodelila mesto t. i. čudežnega zdravilca. Nam se
zdi njegovo delo čudežno, ker na prvi pogled kljubuje predstavam pogojev življenja, ki so nam znani. Skozenj njega
deluje Vir Modrósti, kar mu omogoča ne le védeti, zakaj pri
teh pogojih gre, temveč tudi, predvsem in kar je najbolj pomembno, védeti, kje je izvor mnogih nepravilnosti in trpljenja človeštva. Vsako stanje pri človeku, ki mu on pomaga, ima
svoj vzrok skrit za vidno posledico, kar je on prej preučeval in
vedno znova tudi dokazal.
Odprtost njegovega mišljenja je bilá zame izjemno
čudovita in navdiha polna življenjska izkušnja. V nekaterih
primerih je bil to počasen proces, le drobci informacij tistega, kar me je dobesedno osupnilo, le bežni vpogledi njegove
nakopičene modrósti, nekaj, kar me je skorajda prestrašilo.
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Ko mi je sčasoma uspelo vse predelati in nekako usvojiti, sem
vprašála: »Kdo si ti?«
Nakár je odgovoril: »Kdo? Jaz? Zakaj me to vprašuješ?
Sem le inštrument Sile, ki deluje skozi mene. Jaz ne naredim
ničesar. Tá sila naredí vse tó. Dejansko sem le mehanik.«
Ko mi je nehal pojasnjevati univerzalno védenje, kot ga
je on razumel, sem pri sebi še vedno občutila veliko zmedo.
Energija, komplementarna energija, ognjena znamenja, vodna znamenja, spolna znamenja in gorivo za naš živčni sistem
so bili pojmi, ki jih prej nisem poznala. In pomembnost vsega
tega za naša življenja od rojstva do smrti je tudi bilo zame
povsem novo področje, a znotraj njega sem našla odgovore
na »zakaj« mnogih mojih vprašanj, ki sem mu jih zastavila
o življenju nasploh in o tem, kako prepoznati in se izogniti
ponavljanju naših napak v prihodnje.
Postopoma me je korak za korakom vodil skozi svoje
razlage, skozi raziskovanje in preverjanje tistega, kar je počel
leta, da bi vedno znova dokazal ustreznost in zanesljivost té
univerzalne modrósti. Ko je s tem zaključil, sem se počutíla,
kot bi mi odvzel vse skrbno zbrano znanje in učenja, vse tó
premešal kot kupček kart in mi potem pustil vse na novo urediti v nekem novem zaporedju.
Kot bolniški sestri so mi bilé poznane številne razmere, psihične in fizične, vse, kar izvira iz neprilagodljivosti ali
nekomplementarnosti spola, poroke in življenja v domačem
okolju. K meni so prihajali bolniki, znanci in prijatelji in
mi pripovedovali njihove zgodbe. Ker sem bilá na takšnem
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položaju, sem bilá sposobna presodíti med enim in drugim, a
sem odkrila, da so si po lastnostih vse razmere podobne. Prijatelji z vprašanj polnimi in odraščajočimi otroki so prihajali
k meni po nasvete. Da bi se bolje seznaníla s spolno vzgojo, se
mi je zdelo smiselno prebrati veliko knjig. Po izhodiščih so si
vse zeló podobne, a v nobeni nisem našla nobenega namiga,
zakaj je pri poročenih ljudeh v njihovih partnerstvih toliko
nezadovoljstva. Kaj je narobe, če se ljudje poročijo?
Tá možakar mi je tó razložil s pomočjó delovanja naših
življenjskih žarkov pod planetarnim ali energetskim vplivom
in v tem sem zase našla dokaz, ki sem ga potrebovala. Začela
sem raziskovati ozadje preteklih dogodkov v svojem življenju
in družini, nató še pri svojih prijateljih ter znancih, in v vseh
primerih sem dobivala le potrditve njegovih razlag.
Vplive med polno in prazno luno smo sprejeli brez vsakih vprašanj; nikoli nismo dvomili, da premiki sonca in drugih planetov nadzirajo spremembe letnih časov; sprejeli smo,
da električno magnetno polje upravlja z gibanjem planetov, a
po navadi smo zeló skeptični glede tega, da premikanje sonca
in ostalih planetov vpliva na našo osebnost in življenje, ki ga
živimo. A ker nismo ustvarjeni čisto nič drugače, zakaj vse tó
tudi na nas ne bi imelo nikakršnega vpliva?
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Zaključek
Občasno bi se kar naenkrat v meni pojavilo zeló veliko vprašanj, na katere nisem poznala odgovorov, a me njegova pojasnila in dokazi, ki jih je demonstriral, glede tega niso prav
nič pomiríli, temveč le še dodatno podžgali moje zanimanje
in spodbudíli nove predstave ter porodíli nova vprašanja.
Odgovori, ki mi jih je dal, so nekaj povsem novega, zame zeló
vznemirljivi in jih bo marsikdo na prvi pogled zeló težkó sprejel, toda njegove teorije vedno znova potrjujejo same sebe.
V prvih mesecih, ki sva jih preživela skupaj, pri mojem
prvem seznanjanju z njegovim delom sem se na veliko spraševala, kakó bodo učenje in razlage sprejeti in ali bodo ljudje
temu verjeli, a sem si ob opazovanju njegovih bolnikov in
pogovoru z njimi kmalu premislila. Vse jih je tó zanimalo in
obenem osuplo, a se temu niso nikoli posmehovali. Rezultati,
ki so bilí vidni v njihovih telesih, so bilí zanje zadosti trden
dokaz. V pogovorih z mnogimi izmed njih se je pokazálo, da je
vsakdo o vsem tem skrbno premislil in prišel do zanj sprejemljive razlage, ki je temeljila na njegovem (zdravilčevem, op.
prev.) razumevanju človeškega telesa in na splošnih principih
elektrike.
Mi vsi smo priča in skupaj doživljamo čudovit napredek
na področju elektronike. Za mnoge novosti na tem področju
smo že slišali, a mnogo tega sploh še ni biló odkritega. Če je
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tó veličastno znanje in silo mogoče uporabiti v korist mehaničnega napredka in razvoja, bo zagotovo prineslo dôbre
rezultate, in ker tá sila teče skozi nas kot človeška bitja, ker
smo ravno mi najbolj spoštovani del tega ustroja, ki je bil
kdajkoli izumljen, in najbolj življenjski, smo ravno mi tisto
bistvo električne sile.
(Naslednji odstavek sem napisála junija 1945. Pred samim tiskom knjige sem ga želela opustíti ali predrugačiti, a
sem si pozneje premislila in dovolila, da ostane takšen, kot je.
Namreč avgusta je padla prva atomska bomba na Hirošimo.
Po tem prikazu sile se vsakdo lahkó vpraša, kaj sploh še lahkó
storímo?)
Za zaključek pa ponovno predstavimo njegovo teorijo:
vse znanje o vsem na svetu se poraja iz ene prvotne sile, Univerzalne Modrósti. Valóvi energij prihajajo od treh vladajočih
solarnih sonc, kar vzdržuje življenje; iz té sile potem nastane
vse ustvarjeno, vsa inteligenca. Vsa tá modróst, učenje ali inovacije, ki jih je ljudem predstavil on – stalna in nespremenljiva védnost vsebuje vsak vzrok in vse skrivnosti človeštva
in našega obstoja na Zemlji – prihaja po teh valóvih. Iz tega
izvora prihaja modróst in razvoj življenja samega. Vzorec je
neskončen in večen; vedno je bil in vedno bo.
Modróst je skrita v valovanju in bi se lahkó pojavila v
vsaki dobi človeštva. Moč je univerzalna in večna. Znanje se
lahkó pojavi v vsaki civilizaciji, v vsakem stoletju in vsaki generaciji. V mislih človeka se najprej pojavi v obliki sanj, vizije
ali navdiha in se šele potem skopira v materialno obliko. Mi si
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napačno lastímo avtorstvo nad tako modróstjo ali inovacijo,
toda tá oblika obstaja znotraj univerzalnega oblikovanja in
pripada življenju nasploh. Tá oblika ni nikoli nova; je le preoblikovana. Človek jo lahkó s svojimi lastnimi predstavami
ustvari in individualizira. A sama ideja ni lastništvo človeških
misli; v mislih se le izrazi.
Tá Moč, to skladišče, je navidezno neznana kvantiteta
ónkraj inteligence ter razuma in z njo se uglasimo, da bi
ustvarili tisto, za kar mi slepi smrtniki predpostavljamo, da je
produkt naših lastnih superiornih možganov. Mi smo pravzaprav nezmožni predstavljati si karkoli, kar bi lahkó primerjali
s čudovitim celostnim oblikovanjem znotraj univerzalnega; a
velika količina brezmejne modrósti je vendarle vedno prisotna, čaka, da stopi v ospredje v vsaki stvari in vseh stvareh,
ki jih iščemo, želimo sprejeti in uporabljati. Mi se z vso tó
reko modrósti zavedno ali nezavedno uglasimo. A vedno smo
iskali neke ovinkaste in misteriózne razlage in spregledali
najpreprostejše.
Mi smrtniki delujemo na valovnih dolžinah Univerzalnega, Trojstva; to so naši življenjski valóvi. Slednji pridejo do
nas po eden val od vsakega vladajočega sonca. Vsi naši valóvi
delujejo na določeni dolžini ali frekvenci; vsi trije valóvi,
združeni skupaj, predstavljajo Moč. Takšna zbirka treh valóv
predstavlja vzorec naše individualne frekvence. To je vir naše
osebnosti, naše identitete in je enako posebna in individualna, kot so takšni naši prstni odtisi.
Mi funkcioniramo na jakosti našega vala, podobno kot
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planet preko našega magnetnega polja kot medija in iz prostrane reke modrósti sprejemamo znanje, ki ga potrebujemo.
To vse nam je na povsem neločljiv in darežljiv način na razpolago, seveda skladno z obsegom naše želje in z uporabnostjo.
Univerzalna Moč nima za nikogar nobenih omejitev, ampak
je Moč treba prepoznati in delovati skladno z Njo.
Tá inteligenca v delovanju vedno znova dokazuje samo
sebe. Daje navdih. A mi ob vseh teh zakonitostih ostajamo
zmedéni in omamljeni, kot takšni pa nismo odprti, da bi od
Sile vseh Sil sprejeli modróst. Da bi prišlí do spoznanja, ga
moramo iskati; nato se naše vibracijsko polje odpre prostrani
reki modrósti.
Ko pa smo uglašeni z Univerzalno Modróstjo, tá izliva
na nas modróst v brezmejnih količinah takó hitro, kot jo
lahkó sprejmemo in naredimo za svojo. Spraševati se je za
nas nekaj povsem naravnega – mi spodbude sprejmemo in
jih naredimo za svoje, potem ko dokažemo njihov pravilnost
in vrednost – toda spraševati se glede Univerzalne Modrósti,
to pa naš razvoj in napredek upočasni.
Za odgovore na vprašanja, ki jih ne moremo najti v naši
okolici, se nas večina obrne navznoter in jih skuša rešíti z lastnim intelektom, a če smo sposobni in pripravljeni poseči po
resničnem viru znanja, potem v hipu prejmemo potrebne odgovore. Ko mi resnični vir Močí prepoznamo in sprejmemo,
se bo tá nenehno povečevala in bo tistim, ki si prizadevajo za
tó, prinašala spoznanja, potrebna za njihov uspeh.
Ta človek je odvisen od Univerzalne Modrósti ter vira
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Močí skozi njega in kot mehanik pomaga ljudem pri njihovih
človeških težavah. S pomočjo znanja, ki mu je bilo dano o
posameznih frekvencah ljudi, s pomočjo svojega magnetnega
polja vstopi v energetski tok iz atmosfere, ga skozi konice svojih prstov prevaja in s tem preusmeri, da steče skozi živčne
centre v telesu bolnika. On predaja le energetski tok, ki potem
deluje v bolnikovem telesu skozi njegov normalni vzorec. S
tem se začné obnavljanje in zdravljenje telesa.
On je tako imenovani Čudežni Človek. Tá naziv in sklicevanje na čudeže ga vedno moti. Gre pravzaprav za dar, ki ga
je dobil od Sile vseh Sil. Sebi ne pripisuje nobenih uspehov,
nobenih zaslug; on je le sprejemnik in oddajnik Univerzalne
Sile. On le spoštljivo sledí navodilom in sredstvom, ki jih
prejme od Vira, medtem ko je Sila tista, ki opravi vse delo.
»To niso čudeži,« mi je vztrajno ponavljal. »Ali se ti ne
zdi, da je tó zgolj rába starodavne modrósti, znane kot polaganje rok, modrósti poznavanja, kako distribuirati življenjske
žarke, ki ustrezajo frekvencam človeškega bitja, katerega
živčni sistem je oslabel, s čimer mu je omogočeno, da sam
potegne zanj potrebno energijo?«
»Glede tega smo si vsi podobni. Ko po živčnem sistemu
teče energetski tok, sta posledica tega lahkó le zdravljenje in
popolnost. Energetski tok daje življenje, zdravi in obnavlja
silo, ki omogoča delovanje telesa in možganov. Potreboval sem večino svojega življenja, da bi spoznal, da mnogi
ljudje tega ne razumejo. Ker ljudje niso sposobni izhajati
iz dejstev in inteligentno ter neodvisno uporabljati svoje

Bird Publisher

123

Spoznajte svoje energetsko magnetno polje

možgane, nanje vplivajo številne okoliščine in jih zavedejo.«
Dokaz je skrit v vsaki njegovi besedi; njegovi bolniki so
prejeli pomoč, kar bodo potrdili čisto vsi. Raznorazni ljudje,
s katerimi sem govorila, in vsi rezultati opravljenega dela, ki
sem jim bilá priča, so neizpodbitna dejstva. Vse metode, ki jih
uporablja, so zame in večino nas nekaj povsem novega, a dejstvo ostaja, da slednje obstajajo. On jih obvlada in nenehno
uporablja. On dobesedno ne vé ničesar o simptomih bolezni,
laboratoriju ali kliničnih diagnozah. Rekel mi je, in kar sem
mu povsem verjela, da je ozdravil in popravil razna škodljiva
stanja v telesih bolnikov, a sploh ni vedel, da jih bolnik ima
ali kaj se je medicinsko gledano pravzaprav zgodilo, a si je tá
ali oni vseeno opomogel.
A on dôbro pozná tiste živce, ki ne delujejo, in njihovo
razvejanost: on bo vedel za kroženje, ki nepravilno deluje, in
za organe in dele telesa, ki ne sprejemajo potrebne količine
človeškega energetskega toka. Šele ko je on obnovil motor in
odprl vse kroženje potrebne energije ter poskrbel za pritok
prave količine skladne energije v motor, si je bolnik opomogel.
Ko sem sama združila njegove teorije z nekaterimi manj
splošno znanimi in neopredeljivimi tipi raznih bolezni, smo o
rezultatih tega lahkó le ugibali; zgolj naštevanje simptomov
nič ne pomaga. In tó je razlog. On sicer poizve, kaj se z nekom
dogaja, z vsako boleznijo, ki jo je slednji lahkó prej prebolel,
a mora tak bolnik biti pri njem, ker bo on le na takšen način
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zares razkril notranje delovanje in morebitne disfúnkcije bolnikovega telesa.
Njegovo znanje zdravljenja ni posledica njegovih lastnih
zavestnih misli in on si glede tega ne ustvarja nikakršnih
utvar, da je. Ko bolna oseba stojí ali sedí pred njim, on uglasí
svojo frekvenco z višjo frekvenco univerzalnega valovanja in
je s tem pod direktnim nadzorom Najvišje Inteligence. Ko se
takšen stik vzpostavi, se tó zgodí hipoma, in ker gre za hitrost
in delovanje elektrike, je on istočasno v stiku z valovno dolžino človeka, ki se nahaja pred njim.
Nató se mu v delčku sekunde pred očmí razkrijejo bolnikove težave in njihov vir. Hipoma se razkrijeta čas in vzrok
prvotne živčne nepravilnosti, ki ovira ravnotežje motorja in
magnetnega polja bolnika. S tem sta locirana vzrok in vir.
Istočasno pa Modróst usmeri rabo energetskega toka, ki sledí
vzorcu. Takšna navodila ostanejo kot v jedkanici in se občasno še dodajajo, če je seveda potrebno.
Od trenutka, ko je on položil svoje uhó na bolnikove prsi,
so navodila že popolna. Vibracije med utripi v srcu zaznajo
lokacijo prizadetih živcev. Število in tip vibracij pa potrdí trajanje takšnih razmer. On na tak način zazná vzrok – vibracije
srcá pa razmere le potrdijo – nakár on lahkó začné s svojim
delom.
Njegovi prsti gredó nezmotljivo preko prizadetih živcev
in on napolni potreben energetski tok v telesu zaznana živčna
središča. On natančno sledí navodila, ki jih prejema. Njegova
lastna osebna naloga je distribuiranje in spajanje pravilne
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količine energetskega toka. To je takrat njegova odgovornost
in tudi na vsaki naslednji terapiji, ko ga bolnik znova obišče.
A ko je energetski tok enkrat vstopil v bolnikovo teló in začné
krožiti, se njegova odgovornost preneha. Nató skladno z vzorcem energija sama deluje ali vpliva na živčni sistem. Nakár
teló začné delovati normalno.
Napetost v živčevju je torej tista, ki poraja nestrpnost,
nezadovoljstvo, razočaranje in nevoščljivost, kar povratno
ustvari poželenje po moči, ki pa je vir pohlepa; takó se tó potem širi naprej. Napetost v živčevju je preprosto pomanjkanje
ustreznega živčnega goriva, in ko nekdo prejme zadostno
količino tega, se njegovo teló umirí in postane razum zadovóljen.
A ko se teló zaradi močne in ustrezne polnitve živčnega
sistema zadosti okrepí, se možgani temu prilagodijo. Potem
si vsakdo, ker v sebi začuti mir in zadovoljstvo, zaželí delati
dôbro, pomagati drugim ljudem, svojo srečo podeliti z drugimi ter v svojo okolico širi skrbnost in prijaznost.
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Kdo je bil William E. Gray
William E. Gray je bil izjemno uspešen energetski zdravilec, rojen 1895 v Minnesoti, ZDA. Pri svojem delu je bil takó
uspešen, da so mu ameriške zvezne države Nevada, Kalifornija in verjetno tudi Arizona ter Utah podelile zdravniško
licenco, čeprav je svoje šolanje končal že v četrtem razredu in
imel težave z branjem. A leta 1940 je kalifornijsko zdravstveno združenje pregovorilo državo, da so proti njemu sprožili
kazenski pregon zaradi prevare. Senzacionalno sojenje v
Valleju je pregnalo novice o drugi svetovni vojni s prvih strani časopisov, dokler ni bil odmevno oproščen, potem ko so
njegovi odvetniki prejeli številne pisne izjave njegovih bivših
bolnikov, v katerih so pričali o rešitvi njihovih težav z njegovo
pomočjo in želeli pričati na sodišču njemu v bran.
Neverjetno uspešen je bil pri energetskem zdravljenju
nevroloških težav in bil razred zase tudi zaradi tega, ker je
s svojo čudovito sposobnostjo zdravljenja lahko pomagal pri
okrevanju številnim bolnikom, ki so jih pestile razne bolezni.
On je takó imenovani Čudežni Človek. Tá naziv in sklicevanje na čudeže ga je sicer vedno motil. Gre pravzaprav za
dar, ki ga je dobil od Sile vseh Sil. Sebi ne pripisuje nobenih
uspehov, nobenih zaslug; on je le sprejemnik in oddajnik
Univerzalne Sile. On je le spoštljivo sledíl navodilom in sredstvom, ki jih je prejel od Vira, medtem ko je bilá Sila tista, ki
je naredíla vse, kar je biló treba narediti.
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