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V prej{nji {tevilki Misterijev
smo objavili prvi del inter-
vjuja z dr. Frankom Kinslo-

wom, v katerem je predstavil kvantno
sinhronizacijo – svojo revolucionarno
metodo samoobvladovanja in zdravlje-
nja, ki omogo~a trenuten globok po~i-
tek in hitro ozdravitev. V drugem delu
pogovora opisuje delovanje kvantne
sinhronizacije na razli~nih ravneh in
pojasni, da je pri kvantni sinhroniza-
ciji zdravljenje le »stranski produkt«
ozave{~anja ~iste zavesti v na{em ‘iv-
ljenju …

Ali je v va{em ‘ivljenju obstajal nek
»Hevreka!« trenutek, ko ste spoznali, da
bi ~ista zavest lahko spro‘ila ozdra-
vitev?
Nekaj mesecev sem bil resno bolan.
Moje telo in um sta bila tako {ibka, da
mi je bilo ‘e sámo vstajanje iz postelje
velik telesen in emocionalen napor.
Nekega dne sredi te teme in depresije
pa se je moj svet ustavil, kot da je vesolje
zadr‘alo dih. Zunanji svet se je {e naprej
gibal, ljudje in stvari so se obna{ali tako
kot prej, ampak jaz sem za vsem tem ra-
zumel in do‘ivljal nepomi~nost. Odkril
sem skrivnost Jaza – globoko, prodira-
jo~o univerzalno ljubezen, rojeno iz ~iste
zavesti. Telesno in duhovno sem vedno
bolj ozdravljal, ampak tudi to je bilo
moje relativno ‘ivljenje – »jaz«, ki je bil
pred tem spoznanjem moje célo ‘ivlje-
nje. Za tem ‘ivljenjem je bila prelepa,
nediferencirana nepomi~nost ~iste za-
vesti. Od zmeraj je bila tam, le da nisem
bil pozoren nanjo. Udele‘encem delav-
nic kvantne sinhronizacije najprej poka-
‘emo polnost, ki obstaja zunaj njihovega
»jaza«.

Kaj se je zgodilo z va{o boleznijo in de-
presijo?

Nisem do‘ivel spontane ozdravitve.
Moje telo in um sta trpela {e leto ali dve.
V hipu pa se je takrat pozdravila moja
du{a, moja univerzalna bit. Z nara{~a-
njem miru in harmonije je bila izku{nja
bolezni vedno manj v ospredju. Moje
zunanje ‘ivljenje se ni veliko spremeni-
lo, toda v sebi sem bil osvobojen trplje-
nja. To je bilo fantasti~no! Z nogama sem
trdno stal na zemlji, medtem ko je moja
du{a prosto letala po neomejenih nebes-
nih {irjavah. To izku{njo sem uporabil
pri razvijanju kvantne sinhronizacije. S
pomo~jo kvantne sinhronizacije lahko
hitro ustvarimo to resni~nost dveh sve-
tov, ki zdru‘uje vsakdanji svet poln nag-
lice in mnogih opravkov z bla‘enostjo
vesoljne enosti. To se zdi neverjetno v

primerjavi z na{im vsakdanom, a je ne-
kaj ~isto normalnega, ko za~nete ‘iveti
s ~isto zavestjo.

Kako kvantna sinhronizacija deluje v
‘ivljenju va{ih strank?
Kvantna sinhronizacija deluje v vsem.
Deluje vsakokrat, ~eprav ne vedno tako,
kot mi mislimo, da bo delovala. ̂ ista za-
vest ima namre~ svoj lasten um – univer-
zalni um, ki presega omejitve na{ih
individualnih umov. Na telesni ravni so
izvajalci kvantne sinhronizacije ubla‘ili
ali pozdravili artritis, zlome in izvine,
‘elod~ne probleme, zaprtje … Kvantna
sinhronizacija je izjemno u~inkovita na
~ustveni ravni. Travme in ~ustvene mot-
nje, ki so trajale vse ‘ivljenje, lahko po-
zdravimo v nekaj minutah. Pred nekaj
dnevi je bil pri meni {tirinajstletni fant,
ki je {tiri leta trpel za hudo depresijo.
Po eni kvantni sinhronizaciji se je popol-
noma spremenil. Njegova mama se mi
je zahvaljevala, da sem ji vrnil sina – am-
pak te‘ko sprejema{ zasluge, ko pa sam
nisi ni~ naredil.

A pri kvantni sinhronizaciji je najbolj
opazna duhovna rast. Agresivni ljudje
se umirijo, zmedeni in nesre~ni »uzrejo
lu~«, dolgoletni iskalci najdejo, kar so
iskali v lastni tradiciji. To je resni~no
~ude‘no opazovati na vseh ravneh.

Kaj pravzaprav ob~uti ali do‘ivlja
»partner« – prejemnik kvantne sinhro-
nizacije?
Najprej ob~uti telesno sprostitev zaradi
globokega po~itka, ki spremlja kvantno
sinhronizacijo. Potem se mir prelije v
um. Ta izku{nja se hitro poglobi in telo
se za~ne nihati ali zvijati, medtem ko
vsako celico pre‘ema ~ista zavest. V tej
fazi lahko um do‘ivlja dolga obdobja
brez misli. Nastopi lahko bla‘enost ali
radost in ob~utek imamo, da je s svetom
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vse v redu, kot tudi je. Po kvantni
sinhronizaciji partnerju re~em, naj
ponovno oceni svojo te‘avo. Rezul-
tati so pogosto dramati~ni ali celo
~ude‘ni. ^ude‘ni so seveda le za
zunanjega opazovalca; za izvajalce
kvantne sinhronizacije je to nekaj
obi~ajnega.

Pri kvantni sinhronizaciji se torej
ne le zdravimo, temve~ vse bolj
ozave{~amo ~isto zavest v svojem
‘ivljenju in s tem hkrati spodbu-
jamo tudi svojo ozdravitev.
Tako je. Najprej razvijete zavest, po
tem je vse drugo ~e{nja na torti
‘ivljenja. Ko se zavedate, nimate kaj
delati in nimate kam iti. Kot ~ista zavest
ste namre~ ‘e povsod in ‘e delate vse.

Ali je kvantna sinhronizacija uporabna
tudi za zdravljenje na daljavo?
Da, kvantna sinhronizacija na daljavo
deluje enako dobro kot ob fizi~ni nav-
zo~nosti; nekateri pravijo, da {e celo
bolje. Deluje zato, ker je ~ista zavest
povsod.

Ali deluje tudi na hi{ne ljubljence in
rastline? Pa na ra~unalnike, ki nam
nagajajo?
Da, ker je vse pre‘eto s ~isto zavestjo, se
vse odziva na kvantno sinhronizacijo –
ljudje, hi{ni ljubljenci, rastline, pa tudi

ne‘ivi predmeti, kot so ra~unalniki.
Hi{ni ljubljen~ki jo obo‘ujejo. Imeli smo
psi~ka, kateremu so se zravnali kolki, in
stare pse, katerim so izginile krvave cis-
te; ma~ke in pse, ki so pozdravili nevro-
ti~no obna{anje; pti~e, ki so si opomogli
od infekcij … Ni~ neobi~ajnega ni, da s
kvantno sinhronizacijo popravimo po-
kvarjen me{alnik, vzgojimo ve~ji para-
di‘nik, si podebelimo denarnico, najde-
mo prijatelja ali ubla‘imo stres v slu‘bi.
Ni~ ni zunaj vpliva ~iste zavesti.

Ali izvajate kvantno sinhronizacijo
tudi v skupinah?
Da. Zdravilna mo~ skupinske meditacije
je dobro znanstveno dokumentirana in
skupinska kvantna sinhronizacija je
izjemno u~inkovita v ustvarjanju »sku-
pinskega u~inka«. Vpliv ene osebe se
eksponentno pove~uje s {tevilom ljudi
v skupini. V skupini vsaka oseba pove
svojo ‘eljo, potem pa ostali ~lani skupine
obdajajo to ‘eljo s ~isto zavestjo.

To je podobno, kot da posejete seme
v najbolj plodno zemljo. V skupini stotih
ljudi, na primer, vsaka ‘elja dobi pozor-
nost sto na kvadrat ali deset tiso~ ljudi
v ~isti zavesti. To vam zagotavlja kar
dober prihodek od za~etnega vlo‘ka!

To me spominja na eksperimente ~lanov
Transcendentalne meditacije, v katerih so
skupine meditantov dejansko zni‘ale stop-
njo kriminala v raznih mestih, ko je do-
lo~eno {tevilo ljudi meditiralo za mir …
Prav imate! Svetovnega miru ni mogo~e

dose~i na ravni vlad. Noben med-
vladni sporazum ne more zagotoviti
svetovnega miru. Svetovni mir ust-
varjajo miroljubni posamezniki. In
niti ni potrebno, da ~isto zavest do-
‘ivijo vsi ljudje na svetu. Potrebu-
jemo le majhen odstotek prebivalst-
va: vi, jaz in {e nekaj ljudi in svetov-
ni mir bo zavladal hitro in brez na-
pora. Lynne McTaggart, avtorica
knjige Eksperiment miselne namere,
pi{e, da potrebujemo samo 8084
ljudi v ~isti zavesti, da pripeljemo
svet v stanje trajnega miru. Mar ni
to ~udovito? Ali ni to preprosto?

Ali ni lahko? Ali ni zabavno? Svetovni
mir prek poobla{~encev … Mi imamo
enkrat na teden konferenco, na kateri se
lahko vsi, ki i{~ejo pomo~ za svoje indi-
vidualne probleme in ki jim je tudi mar
za mir na svetu – ~e poznajo kvantno
sinhronizacijo ali ne – za nekaj minut
pridru‘ijo v kvantni sinhronizaciji za
svetovni mir. Ko izvajate kvantno sin-
hronizacijo za svetovni mir, izbolj{ujete
svoje lastne ‘ivljenjske razmere. Sami
sebi privo{~ite obilno porcijo miru in
dobrega zdravja, kot stranski u~inek pa
re{ujete svet!

Kaj pa, ko je meditacija kon~ana? ̂ e je
mir na svetu ali na ‘elenem podro~ju
odvisen od miru oseb, ki sodelujejo v
meditaciji za mir, bi morali »biti« mir
{tiriindvajset ur na dan in ne samo
ob~asno posku{ati ustvarjati mir …
Res je. Skupinska izku{nja bi morala biti
trajna, zato je pomembno individualno
izvajanje kvantne sinhronizacije. Moj cilj
je na tiso~e kvantnih sinhronizatorjev,
ki jo bodo izmeni~no izvajali ~ez dan po
vsem svetu. Prav temu je namenjena
Mojstrska kvantna sinhronizacija. Os-
novno tehniko zdravljenja s kvantno
sinhronizacijo smo tako prilagodili, da
lahko vzdr‘ujemo ~isto zavest skozi
dolga obdobja ~ez dan. Ko bo to {tevilo
doseglo osem tiso~ ljudi, ki bodo v kate-
rem koli trenutku izvajali kvantno sin-
hronizacijo, bo spontano nastopila nova
doba miru in razcveta.

dr. Patricia Donworth

VIKEND KVANTNE
SINHRONIZACIJE

V ZAGREBU
Za~etnik kvantne sinhronizacije

dr. Frank Kinslow bo oktobra pri{el
v Zagreb. Vodil bo delavnice, na kate-
rih boste spoznali in obvladali celo-
ten postopek kvantne sinhronizacije.

V petek 26. oktobra bo brezpla~-
no uvodno predavanje.

V soboto 27. oktobra bo za~etna
delavnica, v nedeljo 28. oktobra pa
nadaljevalna delavnica; cena za vsa-
ko je 150 €.

Za informacije in prijave pokli~ite
040/888 590 (Nevenka).

Hrva{ki izdaji uspe{nic dr. Kinslowa lahko naro~ite na
www.misteriji.si.
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