
»Ne, nimajo prav, ne vedo, 
obstaja rešitev!« Te besede 
je Pipi Mili Dragici Rajić 

Racić izrekel pokojni dedek. S sopro-
gom je pila kavo v lokalu s pomenlji-
vim imenom »Nikoli ne umri«. Pred njo 
se je iz nič prikazal njen pokojni dedek, 
izgovoril te besede in se spet razblinil v 
nič. Bila je sredi najhujše krize v življe-
nju. Ugotovili so, da ima raka na prsih 
z razsevki. Zdravniki so ji dali le še tri, 
štiri mesece življenja … Dedek pa jo 
je, ravno ko ji je bilo najhuje, ohrabril, 
da zdravniki nimajo prav in da rešitev 
vendarle obstaja …

»Vse skupaj je trajalo le hipec, a pov
sem dovolj, da je v meni zanetil upanje, 
da bom našla rešitev. Dedkove besede 
so postale največji spodbujevalec mo
jega raziskovanja. Začela sem iskati re
šitev, čeprav nisem vedela niti tega, kaj 
pravzaprav iščem. A bila 
sem trdno prepričana, da 
bom rešitev na koncu naš
la,« pravi.

In je našla pot. Skozi 
ljubezen, milost, pogum, 
preobrazbo negativnega v 
pozitivno. »Danes vem, da 
sem to srečanje z dedkom 
ustvarila sama in da je bil 
moj ›pogovor‹ z njim ener
gija, ki me je rešila.«

Ko je prišla domov, je 
njeno pozornost pritegni
la knjiga Josepha Mur
phyja Moč vaše podzavesti. 
Prebrala je, med drugim, 
kako lahko vse negativ
ne misli, dogodke in dru
go spremenimo v pozitiv

ne. Strah v ljubezen. Nemoč v moč. Bole
zen v zdravje.

RAK NA DOJKI
Dragici Rajić Racić so v začetku leta 

2010 ugotovili raka na dojkah, metastaze 
na žlezah in okuženo kri. Tedaj je živela 
v Bellinzoni v Švici. Stara je bila enainšti
rideset let. Zdravniki so ji rekli, da je njen 
primer težji. Predpisali so ji štiri cikle ke
moterapije, operirati je niso mogli. A že 
po drugi kemoterapiji, po dveh mesecih, 
raka ni bilo več mogoče zaznati. Zato je 
hotela zaključiti s terapijami.

Pravi, da je imelo pri izničenju raka 
odločilno vlogo videnje dedka, ki ji je 

obrnilo tok energije iz negativne v pozi
tivno. Pa vizualizacija, da raka v telesu ni 
več, po knjigi Moč podzavesti.

Kljub temu, da raka ni bilo več moč 
zaznati, so jo zdravniki nagovarjali, da 
nadaljuje s kemoterapijami in prejme še 
dve infuziji.

»Pristala sem na to, ker še nisem bila 
dovolj notranje močna, da bi to odkloni
la. Potrebovala sem še podporo medici
ne. Kemoterapijo sem sprejela kot opor
nico, kot kadar si zlomiš nogo. Opora, 
da lahko telo v miru okreva. Ali človek 
ozdravi, pa je odvisno od notranje narav
nanosti.

A če bi mi danes kdo rekel, da imam 
raka, bi se le obrnila in odšla. Vedela bi, 
kako sama opraviti s tem. Res pa je tudi, 
da s to miselnostjo, ki jo imam danes, 
tudi zbolela ne bi. Tedaj pa nisem bila 

dovolj močna, potrebovala 
sem podporo zdravnikov. 
Zato sem na zdravniške te
rapije gledala zelo pozitiv
no, še posebno zaradi ener
gije, ki mi jo je dal dedek.«

OSTALA BREZ 
DOJKE

Švicarski zdravniki so jo 
nato prepričevali še v nuj
nost operacije dojk in žlez, 
čeprav o raku ni bilo več 
ne duha ne sluha. Pristala 
je. Operirali so jo decembra 
2010. Odrezali so ji dojko in 
izvlekli žleze. Nato je imela 
še plastično operacijo, nare
dili so ji silikonsko dojko.

»Zdravniki preprosto 

Energijo ustvarja pozitivno obnašanje

Premagala sem raka
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RAK, ENERGIJSKE TERAPIJE

Kemoterapije so takrat, ko 
je posameznik na vrhuncu 

univerzalne moči, absurdne.

Pipi Mila Dragica Rajić Racić: »Bolne celice sem z miselno preobrazbo 
spremenila v zdrave. Uspelo mi je, da so znova normalno delovale.«
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niso verjeli, da se mi rak ne 
bo ponovil. Ker se statistično 
gledano vselej vrne. Niso ve
deli, da sem se jaz v tem času 
povsem spremenila. A ker 
sem imela še nek strah pred 
avtoriteto, sem temu podleg
la, čeprav sem vedela, da ope
racija ni potrebna. Nisem še 
bila dovolj zrela, da bi bilo 
tako, kot sama hočem, in ne 
tako, kot odločijo drugi. Ven
dar sem tudi operacijo spreje
la kot dobronamerno.«

Operacija ni prinesla no
benih novih odkritij rakavih 
celic, zdravniki po vseh labo
ratorijskih analizah v odstra
njenem delu telesa niso našli 
nič rakavega. V to je bila tudi 
sama povsem prepričana. Saj 
ve, kako je dosegla zdravje in 

ga vzdrževala. S pomočjo po
zitivnega razmišljanja ter svo
je pozitivne energije. V veliko 
pomoč ji je bil tudi film Greg
ga Bradena V treh minutah se 
lahko rešite raka (Healing the 
Cancer in only 3 Minutes).

»Bolne celice sem z misel
no preobrazbo spremenila v 
zdrave. Uspelo mi je, da so 
znova normalno delovale.«

RAK JE 
OZDRAVLJIV

A v medicini žal še vedno 
velja, da je rak neozdravljiv, 
četudi daš skozi kemoterapi
je, operacije, obsevanje. Po nji
hovem se bolniku rak prej ali 
slej spet povrne. A rak se vrne 
le tistim, ki nimajo moči, je 
prepričana sogovornica.

»V dobri veri, da bi me 
pred ponovnim zagonom bo
lezni zaščitili, so mi predlaga
li ponovne kemoterapije. Pre
ventivno. A zdaj sem bila že 
dovolj močna, da sem zavrni
la vse njihove nadaljnje nas
vete. Vključno s tistimi o radi
oterapiji oziroma obsevanju, 
kajti po nekakšnih njihovih 
pravilih je tudi ta obvezna. 
Dogovorili smo se, da podpi
šem odpoved nadaljnjih tera
pij ter s tem prevzamem vso 
odgovornost za lastno živ
ljenje. Takrat sem bila že do
volj prepričana vase ter v 
to, da je izbrana pot pravil
na, tako da mi je preostalo 
le, da živim še naprej po na
čelih moči in vsem dokažem, 
da imam prav. Zdravniška tr
ditev je bila, da so takšne te
rapije obvezne, jaz pa trdim, 
da so, takrat ko je posameznik 
na vrhuncu univerzalne moči, 

absurdne. In vse to dokazuje, 
da je moja pot fenomenalna. 
Prepričana sem, da se zanjo 
lahko odloči vsakdo, ki se do
dobra spozna z mojo življenj
sko zgodbo.«

Svojo pot, kako je prema
gala raka, opisuje v knjigi Pre-
magala sem raka – pot, stkana 
iz svetlobe, ki je v slovenskem 
prevodu pravkar izšla pri 
Ara založbi (www.misteriji,si, 
19,90 €). V njej nas opogumlja, 
naj vzamemo svoje življenje v 
svoje lastne roke, naj ne sledi
mo sistemu kakor ovce. Naj 
premagamo strah. Kajti raku 
daje krila le strah. Strah pa je 
odsotnost ljubezni.

ZMAGA NAD 
RAKOM

»Glede na trenutno stanje 
naše družbe je premagati rak 
resnično velika zmaga vsake
ga posameznika. Ker vse to 
poznam, se lastne zmage še 
toliko bolj zavedam, kar mi 
še dodatno omogoča, da sem 
na vse to še posebej ponosna. 
Meni je to vsekakor uspelo.«

Rak sploh ni nevaren, s 
pravilnim razmišljanjem ga 
lahko sami premagamo, je 
prepričana. Pred boleznijo je 
tudi sama tako razmišljala, 
namreč, da je rak smrtno ne
varen ter da se nikoli ne ve, 
kdaj lahko zbolimo za njim. 
Vse to so bile njene negativ
ne, nezavedne misli, ki so 
tako samodejno prevzele ko
lektivno moč ter s tem hrani
le bolezen.

V knjigi se zahvaljuje tudi 
dedku, ki se je »pojavil« v naj
težjem trenutku.

»Danes dobro vem, da 
smo vsi skupaj energija, da 
smo povezani med seboj ter 
da je duša večna. Zato vem, 
da je to, kar se je zgodilo 
meni, normalno. Pravzaprav 
je duša stkana iz te neverjet
ne pozitivne energije, ki jo 
ustvarjamo s pomočjo pozi
tivnega vedenja. Zato je naša 
naloga, da na zemlji ustvari
mo čim več povezav z univer
zalno pozitivno energijo.«

Odkar je ozdravela, je nas
likala več sto slik, piše pesmi, 
napisala je tri knjige, je ener
gijska zdravilka in vodi psi
hične treninge. Ljudem po
maga do spoznanj, do katerih 
je prišla sama. Videoposnet
ke objavlja na Youtube kana
lu pod Pipi Mila Dragica.

 Tatjana Svete 
Informacije:  
pipimiladragica@gmail.com, 
www.pipi-mila-dragica.com

Negativne, nezavedne 
misli samodejno 

prevzamejo 
kolektivno moč ter s 
tem hranijo bolezen.

ENODNEVNI 
SEMINAR

Pipi Mila Dragica Ra
jić Racić bo imela 30. sep
tembra 2017 v Ljubljani, v 
M hotelu na Derčevi ulici 4, 
enodnevni seminar z naslo
vom »Življenje je zmaga – 
pot, stkana iz svetlobe«. Za 
prijave in več informacij o 
seminarju pišite na enaslov 
pisarna@drgifingcenter.si ali 
pokličite na telefon 031/244 
207. Bralci revije Misteriji 
imajo 15 % popusta.

Avtorica nas v svoji knjigi opo-
gumlja, naj vzamemo življe-
nje v svoje roke in premagamo 
strah, ki je odsotnost ljubezni 
in ki raku edini daje krila.


