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Da polarix – polarizacijski disk
pomaga tudi ‘ivalim, smo v
reviji Misteriji ‘e pisali. Po

tem se nam je javila bralka, ki poro~a,
da je polarix njenega {tirinajstletnega
ku‘ka Nika, ki je bil ‘e tako onemogel,
da zadnji dve leti ni mogel ve~ hoditi
po stopnicah, vrnil nazaj v polno pasje
‘ivljenje. Zdaj ‘ivahno teka in hodi na-
okoli, po stopnicah pa gre kot prerojen.
O tem si lahko na spletu ogledate
video (goo.gl/Lc6FSU), ki smo ga
posneli z njenima ‘ivahnima ku‘-
koma, Nikom in devetletnim Oxy-
jem. Zgodbo o svojih ku‘kih pri-
poveduje Ljubljan~anka Sabina
Richter.

Bilo je pred pribli‘no dvema
mesecema. Z znancem je sedela ob
kavi in se mu poto‘ila, kako je njen
ku‘ek slabega zdravja. In da ne
more ve~ hoditi po stopnicah. Zna-
nec iz ‘epa povle~e polarix in ji
pravi:

»Poskusite s tem!«
»In res sem potem doma takoj

dala polarix pod eno od treh pasjih
le‘i{~. Poleg omenjenih ku‘kov
imam doma {e 28-mese~no psi~ko
Yorkico. Presenetilo me je, da se je
bolni Nik vedno premaknil na le-
‘i{~e, pod katerega sem dala pola-
rix. Stla~i se celo na majhno le‘i{~e
Yorkice, ~eprav mu ven {trli pol
glave. Rekla sem si, da nekaj pa je
na tem, ~e ku‘ku tako ustreza le‘ati
na tej stvari,« pripoveduje.

SPET PO STOPNICAH
Nikovo zdravje je bilo iz dneva

v dan bolj{e. Polarix mu je zelo
pomagal, postajal je vedno bolj
‘ivahen, spet se je rad igral, pojedel

je vse, kar mu je dala, prej pa je bil zelo
izbir~en. In seveda, spet lahko hodi po
stopnicah.

»Dve leti sem preizku{ala razne meto-
de, da bi mu pomagala, od zdravil, masa‘e
do fizioterapije. Ni~ mu ni povrnilo zdrav-
ja. Mislila sem ga ‘e dati evtanazirati, ker
je bilo to zame prenaporno, saj imam tudi
sama zdravstvene te‘ave,« pravi.

Psi imajo zdaj mali polarix ves ~as na
ovratnici, pod le‘i{~e pa jim daje
veliki polarix. V~asih ga Niku dr‘i
tudi na glavi. Ker je pred dvema
letoma tudi oglu{el, upa, da mu bo
morda pomagal tudi pri izbolj{anju
sluha.

BOLJ MIRNA
Sabina Richter polarix preizku{a

tudi na sebi. Opa‘a, da je zelo umi-
ril njen ‘iv~ni sistem, saj je prej po-
gostokrat kaj na~elo njene ‘ivce.
Zdaj ohranja mirnost. Polaga si ga
na ~akre, vsak dan, na obmo~ju
bole~ine ga zadr‘i dlje ~asa. Menja-
je ga nosi tudi okoli vratu, na sr~ni
~akri ali na obmo~ju pod popkom.
Ko za~uti, da ga ima na nekem
obmo~ju dovolj, ga odlo‘i ali pre-
makne na kateri drug del telesa. Po-
maga ji tudi pri bolj{i telesni vzdr‘-
ljivosti. Vsak dan zjutraj te~e in
pravi, da je njen korak zdaj hitrej{i,
manj je upehana.

Za konec pravi:
»Polarix priporo~am tudi dru-

gim. Spra{ujejo me, ali res deluje.
Povem jim, naj ga preizkusijo. In da
naj bodo vztrajni, saj pri nekaterih
glede na vrsto te‘ave ne more delo-
vati kar takoj. Vsako stvar je treba
za celostne globlje u~inke uporab-
ljati nek dolo~en ~as.«

Polarix je Nika, ki je bil ‘e
tako onemogel, da zadnji

dve leti ni mogel ve~
hoditi po stopnicah,
vrnil nazaj v polno

pasje ‘ivljenje.

@IVALI IN ZDRAVJE, POLARIX

Prej onemogel ku‘ek je spet ‘ivahen, spet se rad igra in poje vse, kar dobi

Nik vedno spi na polarixu

Sabina Richter je dve leti preizku{ala razne metode, da
bi pomagala Niku, od zdravil, masa‘e do fizioterapije, a
pomagal mu je {ele polarix.
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VE^ ENERGIJE IZ OKOLJA
Polarix deluje tam, kamor ga polo‘i-

mo. In {e posebno dobro dene na ~ak-
rah. Tudi preventivno. Psi, pa seveda tu-
di ma~ke in druge ‘ivali, denimo konji,
imajo energijska telesa in vsako od njih
ima svoje ~akre. @ivalske ~akre prav
tako kot ~love{ke oddajajo razli~ne barv-
ne vibracije, ki so odvisne od oblike in
intenzivnosti energije v vsaki ~akri. ^e
je energije manj, tudi na ‘ivalsko ~akro
polo‘imo polarix. In ta, v resnici je to
polarizacijska logaritemska antena, pri-
vede iz okolja na mesto, kjer je polo‘en,
ve~ energije. Ve~ ‘ivljenjske energije,
prane. Nikoli ne more {kodovati, saj
telesu ne dovaja nobene elektri~ne ali
magnetne energije, marve~ le ve~ tiste
energije, ki nas obdaja in je obolele celice
brez pomo~i ne morejo dobiti dovolj.

VE^ ^UTNIH
INFORMACIJ

Barvna shema ‘ivalskih ~aker je po-
dobna ~love{ki, funkcije pa so skoraj ena-
ke. Pri {tirino‘nih ‘ivalih je edina razlika
ta, da so ~akre vodoravne, ne navpi~ne.

@ivalsko energijsko polje je
v ve~ini primerov veliko ve~je
od ~love{kega. Zaradi narav-
nega pre‘ivetvenega instinkta
‘ivalska avra absorbira veliko
ve~ ~utnih informacij kot ~lo-
ve{ka. @ivali sprejemajo in po-
{iljajo energijo skozi vsako
~akro posebej, zaradi ~esar so
bolj senzitivne za bolj subtilne
vibracije in tudi na spremembe
v ozra~ju in okolju. Zato jim
polarix pogosto pomaga {e
hitreje kot ljudem.

[E OSMA ^AKRA
@ivali imajo podoben ete-

ri~ni sistem kot ljudje. Ve~ina
‘ivali ima osem glavnih ~aker,
tudi do enaindvajset manj{ih
~aker ter {est manj{ih energijs-
kih to~k, znanih kot »popek«
~aker – {tiri blazinice na ta~kah

in na ko‘i pri u{esih. Poleg sedmih glav-
nih ~aker, ki so enake kot pri ljudeh (te-
menska, tretje oko, grlna, sr~na, son~ni
plete‘, kri‘ni~na in korenska), imajo
‘ivali {e dodatno, osmo ~akro. Imenuje
se brahialna (nadlaktna) ~akra. Ve~ina
‘ivali ima osem aktivnih ~aker, ki imajo
pomembno vlogo pri njihovem splo{-
nem vedenju. Te ~akre je mo‘no spod-
buditi in zdraviti na razli~ne na~ine.

ENERGIJSKO
ZDRAVLJENJE

Energijsko zdravljenje lahko ‘ivalim
zelo koristi. Ko so ‘ivalske ~akre blokira-
ne ali ko imajo premalo energije, telo ni
ve~ v ravnovesju, podobno kot pri lju-
deh. Neravnovesje lahko s~asoma povz-
ro~i vedenjske in ~ustvene motnje ali
fizi~ne bolezni v obmo~ju ~aker. Metode
in tehnike za zdravljenje neravnovesij v
~akrah, ki se uporabljajo za zdravljenje
ljudi, lahko uporabljamo tudi za zdrav-
ljenje ‘ivali, saj pomagajo ponovno
vzpostaviti ravnovesje.

T. S.
Prihodnji~: @ivali in ~akre

Polarix ve~kratno oja~a dotok
vitalne energije v na{ organizem in
ga spodbudi, da se sam naravno
pozdravi

Najve~ji Polarix je namenjen za
uporabo doma, Polarix-M imate
lahko vedno s seboj kar med svoji-
mi karticami, Polarix-S je predviden
za obesek in polaganje po telesu.

Polarix© – 29,90 €
Polarix© M – 19,90 €
Polarix© S – 9,90 €

Polarix©
Disk za zdravje in pomlajevanje

Nakup in informacije:
Misteriji.si, 051/307 777

Nik ima zdaj mali polarix ves ~as na ovratnici.

NIK VEDNO SPI NA POLARIXU
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