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Vsak ~lovek lahko zdravi. Vsi se
lahko nau~imo upravljati ener-
gije, ki zdravljenje pospe{u-

jejo in olaj{ujejo. To je mogo~e storiti
na fizi~ni, ~ustveni, mentalni in duhov-
ni ravni. Tako zatrjuje v Priro~niku za
zdravilce, ki je oktobra iz{el v sloven-
{~ini, ameri{ki u~itelj metafizike in du-
hovnosti Ted Andrews. Iz knjige, ki jo
je izdala zalo‘ba Ara, povzemamo mi-
sli iz uvodnega dela.

^love{ka bit je res neverjetna! Njeno
sposobnost lastnega pomlajanja in ob-
navljanja omejuje zgolj na{e zavedanje.

Koli~ina energije, s katero razpolagamo
in jo lahko izrazimo v ‘ivljenju, fizi~no
in duhovno, omejuje le na{a zmo‘nost,
da raz{irimo ljubezen do sebe in do
drugih.

Danes poznamo {tevilne zdravilske
in medicinske metode, toda vsak ima

druga~no predstavo o tem,
katera je najbolj{a. Edina naj-
bolj{a metoda je tista, ki se
obnese pri nas samih. Vsak
~lovek je edinstvena ose-
ba. Vsakdo ima svoj las-
ten energijski sistem, za-
to zaradi posplo{enega
gledanja na zdravje -
ko se zme~ejo v isto
kategorijo vsi bole-
zenski simptomi in
njihovi vzroki ter
obolenja in zdra-
vila zanje - ljud-
je trpijo veliko
{kodo.

MALO VEMO O SEBI
Kot individualna, ustvarjalna ~love{-

ka bitja smo med drugim odgovorni, da
odkrijemo tisto metodo ali kombinacijo
metod, ki nam osebno najbolj odgovar-
jajo. To zahteva ~as in poglobljen {tudij,
na kar so v dana{nji dru‘bi pripravljeni
le redki. Vedno znova presene~a splo{na
nevednost ljudi o njihovem lastnem tele-
su in njegovem delovanju.

V preteklosti je ve~ina ljudi vso odgo-
vornost za poznavanje sebe prelagala na
druge, na primer na zdravnike. Zdrav-
niki niso bogovi. Lahko da na splo{no
vedo ve~ o ~love{kem telesu od ve~ine
ljudi, vendar pa nih~e ne ve ve~ o na{em
telesu kot mi. Ve~inoma se tega ne zave-
damo in nismo pozorni na signale, ki
nam jih posreduje lastno telo. V dru‘bi
smo dosegli to~ko, ko moramo zaradi
nara{~anja obolenj, zdravstvenih stro{-
kov itd. spet prevzeti ve~jo odgovornost
za skrb o lastnem telesu.

Nad portali starodavnih misterijev -
teh visokih centrov u~enosti, zdravilst-
va in duhovnosti - sta bili le dve besedi:
»Spoznaj sebe!« V tem nauku je klju~ do
vse u~enosti in ravnovesja na vseh pod-
ro~jih na{ega ‘ivljenja. »Spoznaj sebe« je
zelo preprost aksiom, a za mnoge izjem-
no te‘aven. Ljudje si ve~inoma niso pri-
pravljeni vzeti ~as za samospoznavanje,
zato to odgovornost in mo~ prelo‘ijo na
druge. Najamejo druge, da spoznavajo
zanje. To je podobno, kot ~e bi nekoga
zaposlili, da se namesto vas hrani, hodi
na strani{~e in podobno. Teoreti~no zve-
ni dobro, v resnici pa ni izvedljivo.

ZDRAVLJENJE
PRIDE OD ZNOTRAJ

Vse zdravljenje pride od znotraj. Telo
ima ogromno zmo‘nost, da obnovi zdra-
vo stanje. Zaradi genetike, pa tudi kar-
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me, smo bolj nagnjeni oziroma dovzet-
ni za dolo~ene vrste te‘av.

Zdravljenje z metodami uradne me-
dicine lahko odstrani problem, samega
vzroka problema pa ne more vedno
odstraniti.

Sodobna medicina si {e vedno ni na
jasnem, kako nastanejo razne bolezni.
Zakaj prizadenejo nekatere ljudi, druge
pa ne? Kaj je tisto, zaradi ~esar so neka-
teri ljudje nagnjeni k boleznim in drugim
neravnovesjem? Besede, kot so »virusi«,
»bakterije« in »{ibka konstitucija« v
resnici ni~ ne pojasnjujejo. Virusi in bak-
terije nas ves ~as obkro‘ajo; zakaj potem
v~asih zbolimo, v~asih pa ne?

V nekaterih primerih je pristop urad-
ne (alopatske) medicine, na primer ki-
rur{ki poseg, nujen za vzpostavitev rav-
novesja in zdravja. Toda ~e ga razglasi-
mo za edino veljavno metodo zdravlje-
nja, s tem zanikamo delovanje bo‘an-
skega izvora zdravja v vesolju. To je isto,
kot ~e bi rekli, da je ta sila do ~love{tva
ozkosr~na in pristranska. Po tej logiki je
zdravje dostopno le preko nekaterih
oseb, in samo za izbrane ljudi.

Vsi, ki so se pripravljeni malo potru-
diti, da prebudijo prirojeno zdravilsko
sposobnost, ki je prav v vsakem ~loveku,
lahko postanejo uspe{ni zdravilci. Ak-
tivno lahko sodelujemo pri zdravljenju
lastnega telesa, ~e se odpremo za nove
zaznave, raz{irimo znanje in spet pre-
vzamemo odgovornost zase. Vsak si
lahko sam olaj{a svoje bole~ine in te‘a-
ve. Lahko pripomoremo k zdravljenju
uradne medicine in se uravnovesimo na
vseh ravneh. Lahko pozdravimo svoje
‘ivljenje!

Tehnike, opisane v Priro~niku za zdra-
vilce, so sposobnosti, ki so jih skozi zgo-
dovino uporabljali mnogi ljudje. Da bi
jih uporabljali, ni potrebno, da smo po-
sebej »obdarjeni«. So preproste, prakti~-
ne in ne zahtevajo dolgotrajne in zahtev-
ne formalne izobrazbe. To je priro~nik
za samopomo~. Ne vsebuje univerzal-
nih receptov in absolutnega vedenja, po-
kazal pa vam bo, da lahko obvladujete
in zdravite ve~ podro~ij svojega ‘ivlje-

nja, kot ste si najbr‘ sploh kdaj predstav-
ljali.

Pregovor pravi, da je zdravje ve~
vredno kot najve~je bogastvo. Toda ‘al
svojega zdravja ne cenimo, dokler ga ne
izgubimo.

Ni potrebno, da smo posebej »obdar-
jeni«. Za obnovitev zdravja in ravnoves-
ja se moramo potruditi. Res je, da ima
telo naravno sposobnost povratnega de-
lovanja, vendar ta lahko s~asoma osla-
bi, zlasti ~e ji z ni~emer ne pomagamo.
Sposobnost samoobnavljanja ~love{ke-
ga telesa je omejena. ^e ji ne pomaga-
mo, lahko do‘ivimo zdravstvene krize,
ki zahtevajo radikalnej{e zdravljenje,
dokler ne pridemo do to~ke, ko lahko te-
‘ave samo {e olaj{ujemo, ne moremo pa
jih ve~ pozdraviti.

Uporaba tradicionalnih vibracijskih
metod je koristna iz ve~ razlogov. [iri
na{e zavedanje o tem, da ne delujemo
le na fizi~ni ravni. Dojamemo, da lahko
s pravilnim holisti~nim zdravljenjem
spremenimo telesna stanja. Poka‘e nam,
da moramo spoznavati sebe, kaj mora-
mo pri sebi spremeniti in kaj lahko pri
sebi obvladujemo.

Pristop sodobne medicine je za~arani
krog. Ko se pojavi neka te‘ava, ki je v
resnici simptom ne~esa ve~jega, za~ne-
mo zdraviti simptom. Ta izgine, ampak
~ez nekaj ~asa se poka‘e nekaj drugega.
Zdaj zdravimo novi simptom, in za~ara-
ni krog se nadaljuje. Iz tega kroga ni iz-
hoda, ~e gledamo na zdravje kot zgolj
nekaj fizi~nega in dokler se zdravimo sa-
mo tako, da si z ustreznimi tabletami
olaj{ujemo fizi~ne te‘ave.

Za resni~no zdravje ni »instant« re-
cepta. Res je sicer, da si lahko z dolo~e-
nimi sredstvi olaj{amo te‘ave, ko nam
na primer te~e iz nosa, vendar pa z nji-
mi ne pozdravimo tistega, zaradi ~esar
smo sploh postali nahodni. Sprevideti
bi morali, da je nahod le na~in, s kate-
rim telo posku{a izlo~iti strupene snovi
iz sistema. To je del naravnega postop-
ka telesnega ~i{~enja. ^e pa vzamemo
tableto, da nam ne bi teklo iz nosa, ~i{~e-
nje zaustavimo. Strupene snovi se tako
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nabirajo v telesu, dokler ~ez nekaj ~asa
ne povzro~ijo {e ve~jih te‘av.

OBNOVITEV
TOKA ENERGIJE

Pri zdravljenju, kot ga obravnava ta
priro~nik, je potrebno poiskati in odstra-
niti energijske blokade, kjer koli se po-
javijo, bodisi na fizi~nih ali na nefizi~nih
ravneh. To zahteva vi{je zavedanje in
ve~je razumevanje metafizi~ne narave
~love{kega telesa in njegovega energij-
skega sistema.

Zlorabljanje na{ega telesa ter ener-
gijske blokade v raznih telesnih delih,
zlasti ~e so tam dlje ~asa, povzro~ajo or-
ganske motnje. V tem priro~niku spo-
znamo preproste na~ine za obnovitev
naravnega toka energije na podro~ju z
blokado ali organsko motnjo.

To lahko dose‘emo na mnoge razli~-
ne na~ine, vendar je za nekatere potreb-
no ve~ {tudija in izobra‘evanja. Metode
v tej knjigi lahko uporabljajo vsi - celo
tisti, ki ne vedo ni~esar o metafiziki - in
prebudijo zdravilsko sposobnost, pa ~e-
prav le zato, da lahko odstranijo glavo-
bol. Metode niso zapletene, magi~ne ali
nerazumljive.

Ko jih enkrat do‘ivimo, na{e ‘ivljenje
ni ve~ isto. Ves svet dobi ve~ji pomen.
Vsaka misel, beseda in dejanje dobijo
ve~ji smisel, ko dojamemo njihovo tes-
no povezanost s fizisom. Za~eli bomo
spoznavati, da obvladujemo veliko tiste-
ga, kar je povezano z boleznimi in sla-
bim zdravjem. Videli bomo mo‘nosti, ki
se odpirajo pred nami. Ovedli se bomo
‘ivljenja in energije na vseh ravneh ter
dimenzijah znotraj in okoli nas.

Ko smo bili {e otroci, nismo poznali
omejitev. Vse je bilo mogo~e. Ponovno
uzrimo lesket tega sveta, kot da ga vidi-
mo prvi~. V ‘ivljenju nas {e ~akajo
dogodiv{~ine, radost in pravlji~nost;
moramo jih le obuditi.

Avtorjevo upanje in ‘elja je, naj se s
to knjigo za~ne preporod va{ega zdrav-
ja, bogatega ‘ivljenja in lu~i, da lahko
potem postanete lu~ {e za druge! !


