FREKVEN^NO ZDRAVLJENJE

Obujen pripomo~ek: polarizacijski disk, imenovan polaris

Zdravljenje in pomlajevanje
M

edtem ko pije{ kavo, sedi{
na Polarisu. Malo poklepeta{ in se znebi{ najbolj banalnih vaginalnih infekcij pa tudi zelo
resnih ginekolo{kih te‘av. Ob tem pojenjajo {e urinarne tegobe, izginejo zoprni hemoroidi …« Tako zatrjuje srbski ginekolog in porodni~ar dr. Dino
Tomi}. Polaris pa, o katerem pripoveduje, ne deluje le na ‘enske in njihove
te‘ave. Mo{ki si z njim pomagajo pri
te‘avah s prostato, si izbolj{ajo libido
in s tem tudi spolno ‘ivljenje … Tako
polaris deluje, kadar sedemo nanj. Lahko pa ga polagamo po vsem telesu in
si odpravljamo najrazli~nej{e tegobe.
Polaris, ki ga kot izjemen pripomo~ek za zdravljenje in pomlajevanje vsem
ljudem priporo~a srbski zdravnik, je
okrogla plasti~na plo{~a, na katero je
koncentri~no nanesenih sedem prekinjenih kovinskih krogov, ki se tanj{ajo od
oboda proti sredi{~u kroga. Obodni prekinjeni krog je {irok pet milimetrov, sedmi najmanj{i v centru je {irok le en
milimeter.
»Ni prav, da marsikatero bolezen
prepoznavamo za neozdravljivo in da
zdravljenje omejimo na dosmrtno
odvisnost od zdravil, ~e pa vemo,
da so te bolezni pred desetletji
uspe{no zdravili,« je dejal na
za~etku pogovora zdravnik,
ki dela tudi v beograjski
ordinaciji Quantum One
in se ‘e kaki dve desetletji ukvarja z raziskovanjem na~inov
zdravljenja zunaj
okvirov klasi~ne
medicine. Ukvarja
se s kvantno in bioenergijsko medicino,
je homeopat in

Polaris ve~kratno oja~a
dotok vitalne energije v
na{ organizem, da se sam
naravno pozdravi.
akupunkturist, poznavalec ponovne
povezanosti, reikija, nove tehnologije
zavesti …
Kaj vas je pritegnilo v zdravljenja, ki
niso priznana v medicini?
Kot ginekolog sem v klasi~ni medicini
kmalu dosegel gornjo mejo, do katere
lahko pomagam bolnicam, potem pa so
se za~ele stvari vrteti v krogu. To me je
vzpodbudilo, da
i{~em {e druge na~ine
zdravljenja.
Delal sem in
delam z
najsodobnej{imi
napravami.
Absurd je,

da diagnostike z EKG, EEG, EMG, magnetno resonanco in drugimi podobnimi
napravami ne spremlja tudi tak{no zdravljenje. Da ostajamo pri uporabi farmakolo{kih preparatov, ki so vse bolj vpra{ljivi zaradi neuspe{nosti in grozljivih
stranskih u~inkov.
Kje je re{itev?
V spoznavanju ‘e znanega; dr. Georges
Lakhovsky in Nikola Tesla sta z uporabo svojih visokofrekven~nih oscilatorjev
in vortex anten mnogim ljudem re{ila
njihove raznolike zdravstvene te‘ave.
Poglejte tri slike pacientke, ki govorijo
same zase in so posnete v {tiridesetih letih prej{njega stoletja. Z visokofrekven~nim oscilatorjem ni le odpravljena po{kodba na obrazu, temve~ so tudi izginile gube, ko‘a je napeta, lasje so gostej{i. Oseba ni samo ozdravljena, temve~
tudi pomlajena. ^e je bilo to mogo~e tedaj, zakaj ni mogo~e
tudi sedaj?

Foto L. Z.

»

Dr. Dino Tomi} s Polarisom. Bralci
mu lahko po{ljete svoja vpra{anja na
e-naslov polaris.expo@gmail.com.
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In?
Prav zato se s kolegi zdravniki in in‘enirji ukvarjam s to problematiko. Kupili
in naredili smo naprave, ki so jih nekdaj
‘e uporabljali, pridobili smo izvirne
sheme iz Muzeja Nikole Tesle v Beogradu in od drugod, kjer so bile pa~ dostopne. Rezultati, ki smo jih dosegli s temi
napravami, so presenetljivi.
Na primer?
Z aparatom za lokomotorni sistem smo
‘e po nekaj obravnavah odpravili te‘ave
s hrbtenico, sklepi, tetivami … ljudem,
ki so imeli dolga leta zdravstvene te‘ave
kljub klasi~nim medicinskim postopkom. Nekatere tako imenovane neozdravljive bolezni, kot je denimo hipoti-
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Z visokofrekven~nim oscilatorjem Nikole
Tesle je oseba ozdravila po{kodbo na obrazu
in se tudi pomladila.

reoza, Hashimotov tiroiditis, nam je
uspelo ozdraviti v kratkem ~asu, tako
kot jim je uspelo pred desetletji.
Od vse tehnike, ki jo uporabljamo,
me je najbolj navdu{ila polarizacijska
antena oziroma polarizacijski disk, ki
mu pravimo Polaris.

In to je …
To je napravica, ki brez kakega elektri~nega napajanja ali magnetnega delovanja dosega take u~inke in rezultate, da
si zaslu‘i vso na{o pozornost in se ji lahko samo ~udimo. Polarizacijski disk je
povsem enostaven in zelo u~inkovit. Ob
njem so postala vpra{ljiva vsa moja leta
u~enja in prizadevanja, saj sem spoznal,
da lahko vsak ~lovek, brez enega samega dne kakr{nega koli u~enja s to preprosto anteno postane najmo~nej{i vrhunski zdravilec.
Kaj vas je najbolj navdu{ilo?
Zdravljenje {~itnice. Za to ‘lezo vemo,
da je dirigent celotnega organizma. Kadar je v hipo funkciji, za~nejo organi na-

@iva bitja oddajajo vibracijsko energijo in jo tudi prejemajo

Zdravljenje z elektri~nimi polji
eorge Lahkovsky je v
letih od 1900 do 1940
povzro~il pravcato zdravilsko revolucijo. Za zdravljenje
je za~el uporabljati ve~valovno napravo za ustvarjanje
elektri~nih polj, ki jo {e danes uporabljajo zdravilci po
vsej Evropi in tudi v Sloveniji; bakrene zapestnice, s
katerimi si {e dandanes ve~
kot milijon ljudi odpravlja ali
vsaj laj{a bole~ine; in prekinjene bakrene kroge – dana{nja naprava z imenom Polaris.
Briljantni znanstvenik je
postavil hipotezo, da ‘iva bitja oddajajo vibracijsko energijo in jo tudi prejemajo. Da
bi teorijo preizkusil, je izumil
radijski celi~ni oscilator, s katerim je dokazoval, da je celica prenosnik in sprejemnik
valov. Napravo je testiral v
Franciji v bolni{nici Salpêtrière na pelargonijah, ki so jim
vcepili raka. Oscilirajo~i krogi, sprva bakreni in kasneje iz
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razli~nih kovin, so bili brez
umetnega spodbujanja u~inkoviti pri zdravljenju pelargonij. Tako tudi Polaris zajema bioenergijo iz prostora
brez vsakega vzpodbujanja,
bodisi elektri~nega ali magnetnega.
Zaradi omejenega dosega
in u~inkovitosti prvega kratkovalovnega oscilatorja je Lak-

hovsky razvil MWO – bolj
u~inkovito ve~valovno napravo za ustvarjanje elektri~nih polj, ki deluje na razli~nih
valovnih dol‘inah. V resnici
je bila to ideja Nikole Tesle,
na katerega se je Lakhovsky
ve~krat obrnil po pomo~. U~inek MWO-ja je preizkusil v
ve~ francoskih klinikah in s
pomo~jo te naprave ozdravil
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George Lakhovsky v svoji napravi s terapevtskim u~inkovanjem

nekatere rakave paciente. Na
vpra{anje enega od prijateljev, zakaj ni vzel pla~ila za
zdravljenje, je Lakhovsky odgovoril:
»Svoje ‘ivljenje in ves svoj
denar sem posvetil boju proti
raku. Najve~ja nagrada je, ko
vidim, da so ubogi ljudje ozdravljeni s pomo~jo moje naprave. Ni lep{ega, kot videti
paciente po mnogih letih {e
vedno zdrave in polne mo~i
in v njihovih o~eh videti zahvalo in spo{tovanje. Zame je
to ve~ vredno kot vse nagrade in zahvale na svetu!«
Leta 1940 se je Lakhovsky,
da bi se izognil nacizmu, preselil v ZDA. V New Yorku ga
je pozdravil in sprejel zdravnik Disraeli Kobak, z MWO
pa naj bi od leta 1941 do 1958
pozdravil ve~ tiso~ bolnikov,
ki so trpeli za raznimi boleznimi. Umrl je leta 1942 v bolni{nici v Brooklynu, za posledicami nesre~e. Med biva-
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glo propadati. Pojavijo se te‘ke avtoimunske bolezni, organizem se hitro stara. ^e za {~itnico s polarisom poskrbimo
le pet do deset minut na dan, tako da
na vrat polo‘imo ta lahek plasti~ni disk,
se ne samo re{imo hipotireoze, temve~
pri zdravih ljudeh dose‘emo izjemno
vitalnost in pomlajevanje.

Polaris dobite na
www.misteriji.si ali 015/307 777.

njem v Ameriki ga je povozil
avto in kljub njegovemu nasprotovanju so ga sprejeli v
bolni{nico, iz katere se ni nikoli vrnil ‘iv, kar je bilo mnogim sumljivo.

CELICE VIBRIRAJO
Po kakih petnajstih letih
so ve~valovno napravo za
ustvarjanje elektri~nih polj
za~eli uporabljati veterinarji,
zdravniki in kirurgi za zdravljenje ve~ bolezni, predvsem
v Avstriji, Belgiji, Kanadi,
Nem~iji, Luksemburgu, Monaku, Maroku, Italiji, na Filipinih, Portugalskem, v Rusiji,
[paniji, San Marinu, [vici in
ZDA.
George Lahkovsky kot odli~en znanstvenik razlaga svojo teorijo celi~ne oscilacije, po
kateri so celice majhni vibrirajo~i krogi, ki oddajajo ultrakratke elektromagnetne valove. Podobno kot valovi, ki jih
oddajajo zvezde. @ivljenjski
procesi na Zemlji se zgodijo
zaradi resonance med celicami in valovi zvezd. Posledi~no kristalna struktura vpliva

Kako polaris pomlajuje?
Zmanj{ana hormonska aktivnost jaj~nikov pospe{uje staranje in povzro~a vrsto
bolezni, denimo osteoporozo, sr~no‘ilne
bolezni itd. Ko polo‘imo polaris na
spodnji del trebuha, stimulira in revitalizira jaj~nike in s tem vzpostavi normalen
hormonski status ter podalj{uje vitalnost in upo~asnjuje staranje organizma.

na absorpcijo in refleksijo
vesoljnih valov. Lakhovsky je
v knjigi L’Universion opisal
teorijo univerzalnega vira ‘ivljenja in materije.
Bistvo njegove tehnike ni
mo~no elektromagnetno ali
elektrostati~no polje, ampak
{irok frekven~ni spekter s
svojimi harmonijami in zelo
visokimi napetostmi. Ob pravilni uporabi lahko ustvari
ogromne koli~ine kozmi~ne
energije.
Kozmi~na energija je glavni dejavnik pri ponovni vzpostavitvi ravnovesja in harmonije v du{evnem in fizi~nem
smislu. Ker oddaja pravilno
vibracijo in polarnost, si ~lovek lahko zelo hitro opomore
in celo obnovi po{kodovane
celice.

ODPRAVLJA DEBELOST
Da bi se znebili odve~ne telesne
te‘e, polagamo disk vsak dan na
sredo trebuha med popek in prsnico za pet do deset minut.
In ~e ga damo vi{je na trebuh?
^e stimuliramo vi{je dele na trebuhu, se
re{ujejo dolgoletne te‘ave s prebavo in
zaprtjem; glede na hitrej{e delovanje
~revesja in vsega metabolizma pa se
uravnove{a tudi telesna te‘a.
Kaj pa ~e damo disk na ~elo?
Deluje na sinuse; nekateri bolniki niso
mogli verjeti, kaj vse je pri{lo iz njihove
glave.

ne dobimo le del energije, ki
jo potrebujemo. Preostalo potrebno energijo dobimo drugje. Prav tako lahko shranimo
te oblike energije v obliki ~iste
snovi.
Ve~valovno napravo za
ustvarjanje elektri~nih polj
uporabljajo marsikje, na primer za pove~anje u~inka homeopatskih zdravil. Z napravo lahko polariziramo vodo
in tako razstrupljamo ne~isto~e oziroma strupene snovi.
Okus vina postane polnej{i,
okus kave bolj gladek. Nekaj
kapljic take vode omogo~a, da
rastline rastejo hitreje, lep{e
cvetijo in hitreje obrodijo sadove.

RESONAN^NI
CIKEL
Ve~valovna naprava za
ustvarjanje elektri~nih polj
omogo~a, da ustvarimo red iz
kaosa; omogo~a, da kozmi~na energija spet te~e. Saj smo
vsi energijske antene. Iz hra-

IN POMLAJEVANJE

Priro~nik o delu Lakhovskega

-

Lahkovsky je verjel, da
ima sleherna na{a celica minuto dolg resonan~ni cikel in
~e celice nihajo pravilno, smo
lahko ljudje ali katerokoli drugo bitje zdravi. ^e nek zunanji vir povzro~i, da na{e
celice nihajo z razli~no hitrostjo, pa nastopi bolezen. V
svoji knjigi Skrivnost ‘ivljenja
(The Secret of Life) je zapisal:
»Kaj je ‘ivljenje? To je dinami~no ravnovesje vseh celic,
harmonija, ki nastane zaradi
multiplega sevanja, zaradi
katerega se celice odzivajo
druga na drugo.
Kaj je bolezen? Bolezen je
neuravnove{eno nihanje celic,
vzrokov za to pa je ve~. Bolezen je boj med sevanjem mikrobov in celi~nim sevanjem.
^e prevladuje sevanje mikrobov, to vodi v bolezen.«
Dokazal je, da ve~valovna
naprava za ustvarjanje elektri~nih polj omogo~a, da na{a
telesa nihajo pravilno, medtem ko premo~no ali moteno
sevanje povzro~i nepravilna
nihanja.
B. ^. D
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Pomaga pri spanju?
Da, polo‘imo ga poleg postelje ali pa
pod vzglavnik.
So polarisu prilo‘ena kaka navodila?
Da, dokaj natan~na. Najbolj enostavno
ga uporabimo tako, da ga damo na mesto, kjer je kaj narobe. Sicer pa nas navodila usmerjajo, kako ga polagamo na
~akre. Tako polnimo energijske centre,
ki oskrbujejo organe z vitalno energijo.
Deluje na vse telo?
Seveda. Ni nobenega vidika zdravja, na
katerega se ne bi odzval pozitivno. In
pomembno je, da ni nobenega sevanja,
nobenih magnetnih valov, nobenih stranskih u~inkov. In da deluje prek obla~il.
Kaj pa ~e ga nimamo na sebi?
Deluje tudi v prostoru. O~isti prostor,
denimo spalnico, dnevno sobo, pisarno,
kjer delate s sodelavci. Izni~i negativne

IZKU[NJE UPORABNIKOV
B. [.: Disk sem sino~i imela na no~ni omarici in sem spala do jutra kot
dojen~ek. Sicer se ‘e dva tedna pono~i zbujam s povsem preznojeno
glavo, sem namre~ v menopavzi.
V. D.: Spim s Polarisom poleg blazine. Zbudim se spo~ita in nimam
ve~ trdega vratu.
T. K.: Po{kodovala sem si roko.
Disk sem imela 10–15 minut na bole~em mestu in bole~ina je povsem
izginila, fantasti~no!
L. K.: Tri leta sem imela kljuvajo~e
bole~ine v glavi 2 cm levo od temena. Vse so mi snemali, a niso ni~
na{li, zdravila pa slabo primejo.
Dajala sem si polaris na to mesto
po 2 do 3 minute in bole~ina je popolnoma izginila.
A. F.: Sedemletnemu sinu sem dr‘ala disk deset minut na trebuhu in
potem ni zahteval hrane do pol
devetih zve~er. Sicer je stalno la~en
in bi jedel vsaki dve uri.
M. J.: Kupila sem Polaris in sem ve~
kot zadovoljna. ^utim njegovo
~udovito energijo. Najlep{a hvala.
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POLAGANJE NA ^AKRE
1. ~akra – Za 10 minut polo‘ite disk med noge, med genitalije in anus. Ali pa
enostavno sedite nanj. (Za vse analne infekcije in infekcije zunanjih spolnih
organov, neurejeno menstruacijo, srbenje vagine, vaginitis, vulvitis, vnetje urinskih kanalov, hemoroide, bole~ine v penisu, impotenco, hipertrofijo prostate.)
2. ~akra – Za 10 minut polo‘ite disk na spodnji del trebuha, nad sramno kost,
na predel nad mehurjem. To je va‘na ginekolo{ka to~ka. (Za vse menstruacijske motnje, vaginitis in pove~an izcedek, srbenje vulve, sterilnost mo{kih
in ‘ensk, urinarne te‘ave, vnetja se~evodov, nekontrolirano in no~no mokrenje, hipertrofijo prostate, impotenco, napihnjenost ~revesja, zaprtost, drisko,
leno ~revesje, kr~e, te‘ave z ledvicami, lumbago, splo{no slabost.)
3. ~akra – Za 10 minut polo‘ite disk nad ‘elodec, v vdolbino pod stikom
rebrnih lokov. (Za prebavne in gastriti~ne motnje, bole~ine ‘elodca, razjede
na ‘elodcu in dvanajsterniku, slabost, prebavne motnje, napihnjenost, glavobol, nespe~nost, razbijanje srca, povi{an krvni tlak, depresijo, vznemirjenost.)
4. ~akra – Za 10 minut polo‘ite disk na sredino prsnice. (Za bronhitis, astmo,
ka{elj, probleme s srcem, bole~ine v prsih, razbijanje srca, bole~ine v dojkah,
vznemirjenost.)
5. ~akra – Za 10 minut polo‘ite disk na spodnji del vratu, v vdolbino nad
prsnico. (Za tiroiditis, hipotireozo-Hashimoto, vse motnje {~itnice, bronhialno
astma, bronhitis, te‘ave v ustni votlini, te‘ave z obzobnim tkivom in zobmi,
vnetje grla in mandljev, apopleksijo.)
6. ~akra – Polo‘ite disk na sredino ~ela, ne ve~ kot dve do tri minute. Starej{i
{e manj ~asa! (Za glavobole, te‘ave z o~mi in sluhom, sinuzitis, vrtoglavico.)
7. ~akra – Polo‘ite disk na vrh glave, na ~rto, ki povezuje vrhove u{es. Ne
ve~ kot dve do tri minute. Starej{i {e manj ~asa! (Za ‘iv~ne motnje, nespe~nost,
vse cerebralne motnje, apopleksijo, spazme, kontrakture.)
energije, ki prihajajo od ljudi. Zato svetujem, da ga imate vedno v svoji bli‘ini. Je
neusahljiv vir ‘ivljenjske energije. Opazujte razpolo‘enje dru‘inskih ~lanov ali
sodelavcev. Prijetno boste presene~eni.
Kaj pa »pravijo« ‘ivali?
^e polo‘ite polaris na le‘i{~e psa ali
drugega hi{nega ljubljenca, vam ne bo
pustil, da mu ga vzamete. Instinktivno
~uti, da mu dobro dene. Tako se odzivajo tudi majhni otroci. Godi jim in ga ne
dajo nazaj. Deluje seveda tudi na rastline. ^e ga polo‘ite pod cvetli~ni lon~ek,
boste opazili dobrodejno spremembo na
rastlini. Svetujem tudi, da ga polo‘ite
pod kozarec, iz katerega pijete, pod hrano, ki jo jeste. Izbolj{a okus, o~isti negativne energije …
Kako deluje?
Na principih ~iste fizike, ve~kratno oja~a
dotok vitalne energije v na{ organizem

in ga vzpodbudi, da se sam pozdravi na
povsem naraven na~in. Pove~a priliv
bioenergije. V na{em organizmu imamo
vse mehanizme samozdravljenja in vsa
naravna zdravila, ki delujejo brez napak
in se ne morejo predozirati.
Se ~uti, kako deluje?
Vsakdo brez izjeme ob~uti neko dogajanje na dolo~enem delu telesa. To je lahko
pove~ana bole~ina, peko~ ob~utek, pritisk, trganje, {~ipanje, mravljin~enje,
toplota pa tudi okrepljeno delovanje
~revesja in podobno. Tisti s slab{im
zdravjem imajo na za~etku ve~ tegob.
Ampak to nas ne sme prestra{iti. To le
dokazuje, da imamo na dolo~enem mestu te‘avo in da je organizem ‘e krenil,
da to popravi. Vsak dan je teh neprijetnih ob~utkov manj in po nekaj dneh
izzvenijo. Tedaj pa~, ko je problem re{en
ali so strupi odstranjeni.
J. V.

D

