
Večina nas vidi in doživlja samo 
toliko, kot je nujno za vsakda-
nje življenje. Ne zavedamo se, 

da je naše telo energijski sistem in si 
pravimo: Zakaj bi se sami mučili, ko 
pa imamo zdravnike? Tako prelagamo 
odgovornost na druge ter se odpove-
dujemo moči in nadzoru nad lastnim 
zdravjem, ki sta nam prirojeni.

Če smo tako ravnodušni do lastnega 
telesa in njegovih energij, potem ni čud-
no, da imamo tako močne predsodke 
glede bolj subtilnih življenjskih energij. 
A mi se lahko naučimo povsem otipljivo 
doživljati bolj subtilne energije. Razvije-
mo lahko občutenje, da se naše energije 
ne končajo s kožo. Naše roke so točke z 
večjo občutljivostjo. Če razvijemo to ob-
čutljivost, lahko čutimo izsevanje subtil-
nih energij iz telesa in jih tudi sami pro-
jiciramo v telo. In se seveda zdravimo. 
To znanje nam ponuja Ted Andrews v 
knjigi Priročnik za zdravilce – vodič za za-
četnike v vibracijskih terapijah, od koder 
povzemamo ta članek.

Sposobnost projiciranja zdravilne 
energije skozi roke je znana pod različ-
nimi imeni. Francoska in angleška zgo-
dovina govorita o zdravilnem »kralje-
vem dotiku«. Danes tej sposobnosti ne-
kateri pravijo »terapevtski dotik«, dru-
gi pa preprosto »polaganje rok«. Za 
naše namene v tej knjigi jo bomo ime-
novali »eterični dotik«. To je metoda, 
pri kateri z rokami usmerjamo energi-
je – človeške in duhovne – za hitrejšo 
ozdravitev.

Naučili se bomo skozi roke občuti-
ti energijska neravnovesja okoli telesa 
in v njem, pa tudi projicirati vibracije 
za obnavljanje ravnovesja. Roke bomo 

znali uporabljati kot katalizator za sti-
muliranje drugih, da se sami pozdravi-
jo.

Ta oblika vibracijskega zdravljenja je 
najbolj učinkovita za lajšanje bolečin in 
splošno sprostitev. Katera je prva stvar, 
ki jo naredimo, kadar se udarimo v ko-
molec ali si opraskamo koleno? Položi-
mo roko na boleči del in jo podržimo 
na njem. To pomaga ublažiti bolečino. 

Naše roke so naraven zdravilni pripo-
moček in vsi imamo sposobnost, da jih 
še bolj razvijemo.

Žal pri zdravljenju s tako subtilno 
metodo pogosto pridemo navzkriž s 
človekovim sistemom verovanja. Kljub 
pozitivnim rezultatom in znanstvenim 
dokazom človek zelo težko sprejme 
takšno metodo, če ne verjame, da je kaj 
takega sploh možno. Večina ljudi od-
raste z malo ali nič vedenja o subtilnih 
energijah. Vsako takšno izkušnjo pripi-
šejo bodisi čudnemu naključju ali pre-
napeti domišljiji. Vaje in metode v nada-
ljevanju tega poglavja nam bodo poma-
gale odstraniti vse misli in predstave, 
ki nas še omejujejo. Povečale bodo tudi 
našo senzitivnost.

Rezultati bodo različni od posame-
znika do posameznika. Ključ do us-
peha je v vztrajnosti, saj lahko vsakdo 
doseže otipljive rezultate. Na začetku 
nam bodo najbrž nekatere vaje šle bo-
lje od rok in nekatere slabše. Ne izgubi-
mo poguma, če takoj ne občutimo sub-
tilnih energij, ki nam tečejo skozi roke. 
Kot vsaka druga veščina tudi ta zahteva 
čas in vajo. Sposobnost eteričnega doti-
ka je bila v nas uspavana veliko let. Te 
neizrabljene sposobnosti moramo začeti 
razgibavati počasi in vztrajno. Vaja dela 
mojstra!

Vedno se zavedajmo, da z razvija-
njem eteričnega dotika koristimo sebi 
in drugim. Iskreno pristopimo k vajam 
z zavestjo, da se podajamo na pot samo-
izpopolnjevanja, ki traja vse življenje. 
Na tej poti bomo globlje spoznali sebe 
in druge. Zdaj vstopamo v področje sve-
tega zaznavanja.

Naše roke so naraven zdravilni pripomoček
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ZDRAVILSTVO

Če razvijemo občutljivost 
v dlaneh, lahko čutimo 

izsevanje subtilnih energij 
iz telesa in jih tudi sami 

projiciramo v telo za 
zdravljenje.

Priročnik za zdravilce (Misteriji.si, 
051/307 777, 14,90 €) nas nauči, kako za 
zdravje uporabljamo dotik, barve, zvoke, 
dišave, zelišča, kristale …
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EtErični dotik

Za hitrejše napredovanje lahko vadi-
mo skupaj s partnerjem, od katerega do-
bimo objektivne povratne informacije. 
Naučimo se tudi sproščene koncentra-
cije. Prenapeto prizadevanje lahko zavre 
naš napredek. Pred vajami vedno me-
ditirajmo in sprostimo telo. Opravimo 
kratko, postopno sprostitev. Za nekaj 
trenutkov zaprimo oči in dihajmo globo-
ko iz trebušne prepone. Osredotočimo 
se na vsak posamezen del telesa, tako da 
začnemo s stopali in končamo na vrhu 
glave. Mentalno pošljimo tople, sprošču-
joče občutke v ta del telesa. Lahko jih vi-
dimo, čutimo in si jih predstavljamo!

Bolj ko smo sproščeni, lažje se kon-
centriramo in bolje občutimo subtilne 
energije, s katerimi delamo. Sprostitev 
ustvari stanje, v katerem postanemo hi-
persenzitivni. To je podobno stanju člo-
veka, ki ga zvonjenje telefona ali glasen 
hrup vrže iz sanjarjenja.

Kadar smo sproščeni, v spremenje-
nem stanju zavesti, intenzivneje doživ-
ljamo zunanje energije. Zvonjenje telefo-
na se nam zdi glasnejše. Vonjave so moč-
nejše. Svetloba in barve so bolj žive. Naš 
dotik je bolj občutljiv. Sprostitev nam to-
rej pomaga, da z rokami učinkoviteje za-
znavamo in usmerjamo energije.

PRVA VAJA:
ČUTENJE IN DOŽIVLJANJE 

LASTNIH SUBTILNIH 
ENERGIJ

Namen te vaje je, da razvijemo več-
jo senzitivnost za subtilne energije okoli 
fizičnega telesa. Izvajamo jo sami, lahko 
pa tudi s prijateljem ali prijateljico.

1. V sedečem položaju opravimo 
splošno, postopno sprostitev.

2. Petnajst do trideset sekund živah-
no drgnimo dlani drugo ob drugo. Naše 
roke so močne točke občutljivosti, saj so 
v dlaneh manjše čakre. Z drgnjenjem jih 
stimuliramo in povečamo njihovo sen-
zitivnost.

3. Iztegnimo roki trideset do štiride-
set centimetrov od sebe. Dlani sta obr-
njeni druga proti drugi in naj bosta kaka 
pol metra narazen.

4. Počasi približujmo dlani drugo 
proti drugi. Zbližajmo jih toliko, kot še 
lahko, ne da bi se dotaknili.

5. Počasi jih spet ločimo na razdaljo 
kakih petnajst centimetrov. Ponavljaj-
mo te počasne gibe, skupaj in narazen, 
noter in ven. Gibi rok naj bodo počasni, 
stanovitni in mirni. Oglejmo si sliko, ki 
to ilustrira.

6. Med vajo bodimo pozorni, kaj 
naše roke občutijo in zaznavajo. Mor-
da bomo občutili naraščajoč pritisk. Mo-
žni so tudi drugi občutki, kot so razteza-
nje, ščemenje ali zgoščevanje. Med roka-
ma lahko zaznamo tudi toploto ali hlad, 
včasih celo pulziranje.

7. Vzemimo si nekaj časa, da oprede-
limo svoje občutke. Naj nas ne skrbi, ali 
si jih mogoče samo predstavljamo. Prav 
tako naj nas ne skrbi, če čutimo druga-
če kot drugi. To je popolnoma v redu. 

Vsak ima namreč svoj lasten in edin-
stven energijski sistem, zato so lahko 
naša občutenja različna. Zdaj razvijamo 
svoje lastno subtilno zaznavanje.

8. S to vajo razvijamo koncentracijo. 
Pomaga nam tudi do spoznanja, da naša 
energijska polja sežejo dlje od kože. Ko-
ristno je, da si v poseben zvezek zabele-
žimo svoje vtise in izkušnje iz te vaje, da 
jih lahko pozneje primerjamo z novimi 
izkušnjami. Tako lažje spremljamo svoj 
napredek v zaznavanju subtilnih ener-
gij.

9. Ko končamo zgoraj opisano vajo, 
lahko gremo korak naprej. Zavihajmo 
si rokav na svoji šibkejši roki. Podrži-
mo močnejšo roko kakih trideset centi-
metrov nad golo roko. Oglejmo si nasle-
dnjo ilustracijo in njen opis.

10. Počasi spuščajmo roko proti goli 
roki in bodimo pozorni na vse, kar ob-
čutimo med tem. Kako blizu pridemo 
do podlakti gole roke, preden začuti-
mo njeno energijo? Tudi v tem prime-
ru so lahko občutki različni: naraščajoč 
pritisk, zgoščevanje, hlad, toplota, mra-
vljinci itd. Občutki bodo najbrž podob-
ni kot med dlanmi. Morda ne bodo tako 
močni, vendar bi jih morali zaznati. Če 
nič ne čutimo, vajo počasi ponovimo in 
ne skrbimo, saj zdaj šele prebujamo spo-
sobnost zavestnega zaznavanja subtil-
nih energij okoli nas. R. M. 

Naše roke so močne točke 
občutljivosti, saj so v dlaneh 

manjše čakre.

Ko roki približujemo in oddaljujemo, se 
energija okoli njih zbere med dlanmi in jo 
lažje zaznamo. Roke postajajo bolj senzi-
tivne za subtilne energije.

Ko naše roke postanejo bolj senzitivne, lah-
ko z njimi zaznamo tudi avrične energije, 
ki jih oddajajo drugi deli telesa. Te zaznave 
lahko občutimo kot toploto, naraščajoč pri-
tisk, ščemenje itd.


