
Tudi rastline vsebujejo zlato, kot 
enega od mineralov. A ni vam 
treba brskati po zeliščarski knji

gi, katere rastline ga imajo največ. Al
kimist enaindvajsetega stoletja, Ita
lijan dr. Dominick Cannillo, je po 
starodavnih spagiričnih oziroma alki
mističnih postopkih pripravil pripra
vek DMG gold, ki vsebuje najbolj
še, kar lahko rastline dajo človeku. In 
med temi snovmi je tudi zlato. To jam
či s prestižnim farmacevtskim certifi
katom GMP. Z njim zagotavlja ponov
ljivost, vsebnost in doslednost 
bioloških učinkovin v vsaki šar
ži.

Zeliščni pripravek DMG gold 
je mešanica rastlinskega zlata in 
drugih dragocenih snovi, kot so 
dimetilglicin ali DMG, trimetilgli
cin, inozitol ali B8 ter drugi vita
mini B skupine, ki olajšujejo in 
zmanjšujejo utrujenost in izčrpa
nost.

In zakaj zlato?
Zlato je znan življenjski eliksir, 

blagodejni napoj. V rastlinah je or
gansko vezano, zato organizem 
zlahka dostopa do njega. Pomla
juje in preprečuje srčne bolezni. 
Kot katalizator pomaga srcu, da 
enakomerno in nemoteno poga
nja kisik po ožilju in skozi kapilar
ni sistem do celic. Pomirja živčni 
sistem, razbremenjuje um, izbolj
šuje spomin in intelektualno ostri
no. V indijski tradicionalni me
dicini ajurvedi je organsko veza
no rastlinsko zlato čislano kot po
moč človeku, ko ima nizko telesno 
energijo, ko mu pešajo organi in 

srce. A tudi pri izgubi umskih sposob
nosti pri boleznih, kot sta Alzheimerje
va in Parkinsonova. Rastlinsko zlato na
mreč zavira degenerativne bolezni mo

žganov in drugih delov telesa ter sode
luje pri obnovi tkiv.

SODOBNI ALKIMIST
Dr. Dominicku Cannillu pravijo »so

dobni alkimist«. V Združenih državah 
je bil direktor velikega farmacevtskega 
koncerna. A ko je hudo zbolel, mu far
macija ni mogla pomagati. Začel je iska
ti naravne rešitve. Navdušil se je za spa
giriko oziroma alkimijo.

Beseda alkimija izhaja iz arabske be
sede al-kimia, ki pomeni 'božja kemija'. 

Vendar pa ta »kemija«, ki so ji nekoč 
rekli spagirika, ni enaka današnji 
znanosti. Glavna razlika je v filozof
skem, duhovnem in transcendental
nem značaju alkimije.

Izraz spagirika pa je sestavlje
na iz dveh starogrških besed: spao – 
'ločiti' in ageiro – 'povezati', 'združi
ti'. Spagirična metoda torej omogoča 
izločevanje posameznih učinkovin 
rastline, kot so eterična olja, aktiv
ne sestavine in soli, ki jih nato loče
no predelajo in prečistijo, na koncu 
pa znova združijo v koncentriranih 
formulah.

Dr. Dominick Cannillo to počne 
v »kozmičnem rastlinjaku« in tako 
imenovanem dvojnem demižonu – 
dveh velikih med seboj povezanih 
trebušastih steklenicah. Tako lahko 
pridobi in potencira vse učinkovine 
rastlin, ne da bi bile te poškodovane 
zaradi stresa, ki ga povzroča strojno 
izločevanje učinkovin rastline.

Cannillo se je posvetil raziskova
nju in pripravi spagiričnih zdravil
nih zeliščnih izvlečkov za svojo bo

Dr. Dominick Cannillo poveča moč rastlinskih učinkovin
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Spagirika je naraven, 
»alkimističen« način 

priprave izvlečkov 
blagodejnih učinkovin 

iz zelišč.

RASTLINE ZA ZDRAVJE, SPAGIRIKA

Dr. Dominick Cannillo – »sodobni alkimist«
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lezen. Našel je prave formule in kmalu 
povsem ozdravel od neozdravljive bo
lezni, ko se je soočil z nevarnim tumor
jem. Po tem je svoje življenje posvetil 
spagiriki. Ni se mogel več vrniti v stare 
tirnice. V velikem farmacevtskem pod
jetju je dal odpoved in se vrnil v rodno 
Italijo. Odprl je svoje podjetje Erbenobi
li za raziskave in pripravo avtentičnih 
spagiričnih pripravkov po prvotnem iz
ročilu Paracelsusa in dr. Zimpla, uteme
ljiteljev spagirike.

Od leta 1990 pripravlja več kot sto 
petdeset različnih spagiričnih priprav
kov za razne težave. Uporablja metodo 
naravnega izločevanja rastlinskih učin
kovin v mikrokozmičnem rastlinjaku na 

površini več sto kvadratnih metrov. Pri 
tem izkorišča energijo Lune, Sonca in 
glasbe. Njegov laboratorij je edinstven 
spagirični laboratorij na svetu, kjer izlu
ževanje poteka na naraven način in ne 
s stroji, ki posnemajo sile narave. Stroji 
izdelek lahko pripravijo v štiriindvajse
tih urah, v spagiričnem laboratoriju dr. 
Cannilla pa ta postopek traja kar štiride
set dni. Potrpljenje na kvadrat in poniž
nost pred naravo, bi lahko rekli.

MIKROKOZMIČNA 
CIRKULACIJA

Spagirika je naraven način pripra
ve izvlečkov blagodejnih učinkovin iz 
zelišč. Ta način so ponekod v izročilu 
uporabljali že pred več stoletji in morda 
celo tisočletji. Ko še niso poznali strojev 
za hitro in agresivno izdelavo zeliščnih 
izvlečkov s topili, podtlakom ali destila
cijo. Spagirika zajema izključno naravne 
ter rastlini in človeku prijazne metode, 
obogatene s tradicionalno tehnologijo.

Oče zdravilstva Paracelsus (1493–
1541) je bil okoli leta 1530 na področju 

sedanje Švice prvi utemeljitelj spagirike. 
Zbral je starodavne zeliščne recepture 
in jih dopolnil z lastnimi izkušnjami pri 
zdravljenju ljudi. S svojo prakso je do
segal izjemne rezultate in pozdravil je 
veliko neozdravljivih bolezni. Njegova 
tankočutnost in pronicljivost sta mu po
magali razkriti značaj bolezni, zdravil
nih zeli in usvojiti nevsakdanje postop
ke zdravljenja.

Eden od utemeljiteljev homeopatije 
zdravnik Carl Friedrich Zimpel (1801–
1879) je okoli leta 1850 zaokrožil podo
bo tedanje spagirike. Povzel je postop
ke priprave zeliščnih izvlečkov od Pa
racelsusa. Mikrokozmična cirkulaci
ja zdravilnih esenc v alkimiji obdelave 
zelišč je pod njegovim skrbnim nadzo
rom nad Paracelsusovo tradicijo izluže
valnih postopkov obdržala svojo origi
nalno podobo. Tudi dr. Zimpel je imel 
globlji uvid v naravo bolezni.

Dr. Dominick Cannillo pa je oko
li leta 1990 zajel podobo in spoznanja 

Stroji izdelek lahko 
pripravijo v 24-ih urah, v 
spagiričnem laboratoriju 
dr. Cannilla pa postopek 

izluževanja traja kar 
štirideset dni.

»Ko sem zbolel zaradi tu
morja, me je prav to naj
bolj povezalo s spagi

rično medicino. Okreval sem več 
mesecev. Po operaciji sem bil v bol
nišnici za intenzivno nego in v isti 
sobi je bil še osemletni John. Zdra
vil se je zaradi možganskega tumor
ja. Postala sva dobra prijatelja. Več 
mesecev sem hodil na kemoterapi
je. V čakalnici je sedel tudi John. Ko 
sem čakal, da pridem na vrsto, me je 
John pri tem spodbujal. Neverjetno 
je, kako mi je ta mali otrok dal pogu
ma. Imel je dve majhni kristalni kro
glici. Dal mi je eno, rekoč, da bova 
s temi steklenimi kroglicami vedno 
povezana,« pripoveduje dr. Domi
nick Cannillo.

»Prišel je čas, ko sem končno odšel 
domov. A stalno sem obiskoval male
ga prijatelja Johna v bolnišnici. Vse do 

Procesne faze spagirike, najstarejše zeliščne tradicije na svetu
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avtentične spagirike po Paracelsusu in 
Zimplu in jih pripeljal v sodobne znan
stvene laboratorije.

Že več kot tri desetletja se torej po
sveča spagiriki in mikrokozmični cir
kulaciji. Dr. Cannillo je alkimist poseb
ne vrste z vrhunskimi laboratorijskimi 

in znanstvenimi možnostmi današnje
ga časa. Razvil je unikatne znanstvene 
metode za laboratorijske raziskave spa
giričnih pripravkov. Ohranil je idealno 
razmerje med najstarejšo zeliščno tradi
cijo in znanstveno standardizacijo spa
giričnih pripravkov, za katere je pridobil 

prestižni farmacevtski certifikat GMP. 
Ta dokazuje odličnost, konsistentnost, 
učinkovitost in unikatno ponovljivost 
sestave sodobnih spagiričnih kapljic in 
granul. GMP certifikat mu omogoča, da 
pripravlja zeliščne izvlečke z dokazljivo 
in izbrano sestavo za podporo različnim 

neke posebne noči. Sanjal sem, da me 
je John prijel za roko in rekel: ›Zdravo, 
Dominick, končno se počutim odlič
no. Tako sem srečen. Prosim, ne poza
bi me!‹ Naslednji dan sem šel v bolni
šnico k Johnu, a nikjer ga nisem mogel 
najti. Njegov zdravnik mi je povedal, 
da je umrl ponoči med spanjem. ›Ven
dar mi je pred smrtjo rekel, naj ti dam 
to njegovo majhno kristalno kroglico.‹ 
Imel sem zlomljeno srce.

Mali John mi je prinesel veliko spre
membo v življenju. Sedaj pomagam 
drugim. Vse, kar človek potrebuje za 
zdravje in ozdravitev, je v naravi že za
gotovila višja sila. Izziv znanosti je, da 
to najde. Ko bolezen vstopi v telo, se 
morajo z njo boriti vsi zdravi deli tele
sa –  sicer lahko bolezen pomeni njiho
vo skupno smrt. Narava to ve in zato 

napade bolezen z vsako pomočjo, ki jo 
lahko pridobi.

Paracelsusa in alkimijo sem začel 
proučevati z izumom terapevtskega 
patentnega sistema v kombinaciji rde
čega vina z vinskim alkoholom. Sku
paj z zeliščno rastlino postane vinski 
alkohol rdeč, ker ga potenciram tako, 
da mu dodam grozdne olupke in pe
ške, da dobim z izločevanjem kar naj
več resveratrola. To je ključno, saj živi
mo v svetu, kjer umiramo od bolezni, 
ne od starosti.

Vino so kot zdravilo uporabljali že 
v antiki. Vendar pa so ga z novimi raz
iskavami na novo odkrili in zaneslji
vo potrdili. Vino je med prvimi doku
mentiranimi zdravili, ki jih ljudje poz
najo in uporabljajo iz obdobja še izpred 

petih tisoč let pred našim štetjem. Prvi 
dokazi segajo v čas mezopotamske kul
ture, ko je nastala najstarejša sumerska 
farmakopeja na svetu – glinene plošči
ce, od katerih nekatere vsebujejo vin
ske recepte za terapijo. Naslednje po
membne dokumentirane dokaze naj
demo v kitajskotibetanski farmakope
ji, egiptovskih medicinskih papirusih, 
Bibliji, sveti knjigi Judov Talmud in 
starodavnih indijskih medicinskih be
sedilih ajurvede. V stari Grčiji so prvi 
dokazi o zdravilnih učinkih vina v Ho
merjevih pesnitvah Iliada in Odiseja. Z 
razvojem medicinskega znanja v času 
Hipokrata se je terapevtska uporaba 
vina razširila. Hipokrat je vino vklju
čil v prehrano skoraj pri vseh boleznih, 
zlasti v obdobju okrevanja,« razlaga 
dr. Dominick Cannillo.

ŽIVLJENJSKA ZGODBA DR. DOMINICKA CANNILLA

LEVO – V rdečem vinu namočena zelišča odcedijo in zažarijo v žarilni peči pri skoraj tisoč stopinjah. DESNO – Tako pridobljene mi-
nerale nato raztopijo v prvotnem pripravku. Z biološko impregniranim trakom »luta modrosti« povežejo grli dveh buč. V zgornji buči 
se zbira pod naravnimi in neagresivnimi pogoji izhlapeli kondenz, ki se ob zgornji stekleni buči skozi ozko grlo vrača v spodnjo bučo. 
Postopek traja vse dokler se minerali ne raztopijo v prvotnem pripravku. Ko luta modrosti poči, je to znak, da je naravna izločitev us-
pešno zaključena in da je prvotni pripravek obogaten tudi z minerali iz odcejenih zelišč.
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telesnim sistemom ter da lahko ob tem 
dodatno vključi še vitamine in minerale, 
ki so ključni za posamezna zdravstvena 
stanja. Za pravne poznavalce še poda
tek, da imajo spagirični pripravki Erbe
nobili tudi patent Brevetto.

ALKIMISTIČNI POSTOPEK
Dr. Dominick Cannillo izvlečke 

zdravilnih zelišč pripravlja v zastekle
nem kozmičnem laboratoriju z namaka
njem v rdečem vinu ob posebnih Luni
nih, Sončevih in drugih energijskih po
gojih. Odcejena zelišča nato zažari v 
žarilni peči na tisoč stopinjah. Tako do
bljene minerale z mikrokozmično cirku
lacijo raztopi v prvotnem pripravku.

Omenili smo že, da spagirika po
meni ločiti in ponovno združiti. Zato 
Cannillo enako kot v izvirnem postop
ku uporablja postopek naravnega izlu
ževanja. Z »luto modrosti« poveže ozki 
grli dveh steklenih buč, tako da je dru
ga z grlom navzdol poveznjena na grlo 
prve. Luta modrosti je z naravnimi učin
kovinami impregniran trak, ki povezu
je ozki grli obeh steklenih buč. Nekaj 
tednov poteka naravno mikrokozmič
no izločevanje brez segrevanja in topil, 
pri katerem aktivne zeliščne učinkovine 
hlapijo iz spodnje buče v zgornjo. Nato 
se s kondenzacijo vračajo nazaj v spo
dnjo. Pri tem so izpostavljene naravnim 
vplivom Lune, Sonca in frekvenci lju
bezni. Postopek je končan, ko luta mod
rosti dozori in poči. Ko poči, je to poka
zatelj dokončane mikrokozmične cirku
lacije.

 Anja Drašler 

SPAGIRIČNI IZDELKI NA VOLJO NA MISTERIJI.SI
Naročniki na revijo Misteriji imajo 10odstotni popust na vse spagirične izdel

ke dr. Dominicka Cannilla pod blagovno znamko Erbenobili:
DMG GOLD – za krepitev imunskega in živčnega sistema

Prehransko dopolnilo s podporo duševnemu in teles
nemu zdravju pomaga pri delovanju živčnega in imun
skega sistema. Prav tako opravlja pomembno antioksida
tivno funkcijo z zaščito organizma pred prostimi radikali.

Poleg rastlinskega zlata vsebuje trimetilglicin ali TMG, 
ki varuje genetski sistem, da se celice ne izrodijo v rakave, 
iz telesa odpravlja težke kovine in strupene kemikalije, ki 
v sodobnem času zaidejo v naše telo s čistili, kozmetiko in 
industrijsko predelano hrano. Zmanjšuje tveganje za srčne 
bolezni in mnoge druge bolezni.

Inozitol vpliva na optimizacijo v možganih, poveča go
stoto serotoninskih in dopaminskih receptorjev. Serotonin 
je hormon občutka ugodja in sreče, dopamin pa nagrajuje 
z dobrim počutjem v lastni koži. Inozitol izboljša koncen
tracijo, osredotočenost, motivacijo in spomin.

Naravni Bvitamini (B1 ali tiamin, B2 ali riboflavin, B3 
ali niacin, B6, B9 ali folat in B12) so nujno potrebni telesu za boljšo presnovo sno
vi in energije, v osiromašeni industrijsko predelani hrani jih primanjkuje, v table
tah pa so sintetični in polni neželenih kemikalij. Primanjkljaj vitaminov B se poz
na v neustrezni presnovi, napihovanju v črevesju, utrujenosti in slabših umskih 
sposobnostih.

Cena pakiranja je 33,50 evra. Priporočeni odmerek je ena kapalka pripravka 
dnevno; zadostuje za dva meseca.

MULTIMAGNESIO – za zmanjševanje utrujenosti in izčrpanosti
Multimagnesio vsebuje magnezij, ki ima vlogo pri sin

tezi beljakovin, prispeva k normalnemu psihološkemu de
lovanju ter k ohranjanju zdravih kosti in zob. Magnezij je 
na voljo v obliki različnih soli, ki povečujejo njegovo bio
razpoložljivost in učinkovitost. Vsrkavanje magnezija, ena
ko velja za druge minerale, je namreč odvisno od vrste soli, 
s katero se uživa. V pripravku Multimagnesio se magne
zij pojavlja v obliki kar petih različnih soli, kar zagotavlja 
najboljše možno vsrkavanje. Kot edini proizvod na tržišču 
vsebuje tudi bor in tavrin, dva bistvena elementa, zaradi 
katerih je učinek magnezija v telesu za sto odstotkov boljši.

Magnezij je priporočljivo dodatno uživati v primeru 
osteoporoze, alkoholizma, migren, predmenstrualnega 
sindroma, ledvičnih kamnov, cerebrovaskularnega obole
nja, tesnobnosti in živčnosti, dolgotrajnega stresa.

Magnezij prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, ravnotežju elek

Nekaj tednov poteka 
naravno mikrokozmično 

izločevanje brez segrevanja 
in topil, pri katerem aktivne 
zeliščne učinkovine hlapijo 
iz spodnje buče v zgornjo.
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trolitov, sproščanju energije pri presnovi, delovanju živčnega 
sistema, delovanju mišic, normalnemu psihološkemu delova
nju, ohranjanju zdravih kosti in zdravih zob. Ima tudi vlogo pri 
sintezi beljakovin ter pri delitvi celic.

Eno pakiranje vsebuje šestdeset tablet po petsto miligra
mov. Priporočeni odmerek je dve do štiri tablete na dan, najbo
lje med obroki. Cena pakiranja je 18,60 evra.

ALLERGVIN – za blaženje alergij
Allergvin je prehransko dopolnilo 

iz ribjega olja, metilsulfonilmetana ali 
MSM, vitaminov ter rastlinskih izvle
čkov golostebelnega sladkega korena, ki 
je koristen za povečanje pretočnosti pljuč 
in bronhialne sluzi z ugodnim učinkom 
na nos in žrelo.

Ribje olje je bogato z maščobnimi ki
slinami omega3, ki so zelo pomembne 
za naš organizem. Sladki koren učin
kovito deluje na dihalni trakt, prebavo, 
mentalno zdravje, imunski sistem, kožo 
in zdravje gastrointestinalnega trakta.

Kamilica blagodejno deluje na zdrav
je dihal in kože. Podpira telesno vital
nost.

Kopriva učinkovito deluje na zdravje urina, prostate in 
kože.

MSM podpira sintezo cisteina in ima lahko učinke raz
strupljanja. Pomaga pri izgradnji in obnavljanju vezivnega tki
va, zmanjšuje vnetje sklepov in mišic. Zagotavlja elastičnost 
vezivnih tkiv. Izboljša strukturo kože, las, nohtov in sklepov. 
Podpira uravnavanje pH ravnotežja organizma. Pomaga iz
boljšati regeneracijo in prehrano hrustanca.

Eno pakiranje vsebuje šestdeset tablet po petsto miligra
mov. Odmerek je dve do štiri tablete na dan, po obrokih. Cena 
pakiranja je 18,60 evra.

INFLUVIN-T – proti prehladom
InfluvinT je prehransko dopolnilo za naravno krepitev 

imunskega sistema, ki temelji zlasti na rastlinskih izvlečkih 
ameriškega slamnika, grahovca, islandskega lišaja in bezgovih 
jagod. InfluvinT omogoča učinkovit obrambni mehanizem, ki 
telo varuje pred virusi in bakterijami.

Pripravek krepi imunski sistem, saj spodbuja delovanje be
lih krvnih celic, ki so obramba našega organizma. Pomaga pri 
prehladu in gripi, proti kašlju, dihalnim težavam, sprošča bron

hije, pomaga pri izkašljevanju. Pri 
prehladu lajša simptome, pa tudi od
pravlja vzroke. Kot antioksidant od
pravlja škodo, ki jo v celicah povzro
čijo prosti radikali. Ima protivirusne 
in antibiotične lastnosti. Uniči škodlji
ve bakterije, ko se pojavijo prvi zna
ki okužbe dihal. Če se bolezen vse eno 
razvije, skrajša in ublaži njeno moč. 
Poveča odpornost pri okužbah, kot 
so herpes, vneto grlo, okužba dihal ali 
ušes. Pomaga pri prehladih, pljučnici, 
vnetju grla, kašlju, bronhitisu.

Eno pakiranje vsebuje šestdeset ta
blet po petsto miligramov. Priporoče
ni odmerek je dve tableti zjutraj pred 
zajtrkom in dve tableti popoldne pred kosilom. Cena paki
ranja je 20,90 evra.

FORTIF 4 – probiotik za uravnavanje črevesne flore pri 
antibiotikih in zdravilih (brez laktoze)

Prehransko dopolnilo s fruktooligosaharidi (naravnimi 
ogljikovimi hidrati) in inulinom za podporo ravnotežju čre
vesne bakterijske flore, z izvlečkom baobaba za podporno in 
obnovitveno delovanje ter mlečnim fermentom.

Vsebuje seve: Saccharomyces Boulardii (20 milijard živih 
enot/gram), Lactobacillus acidophilus (100 milijard živih 
enot/gram) in Lactobacillus casei (100 milijard živih enot/
gram). Spodbu
ja ponovno urav
novešanje čre
vesne bakterijske 
flore v primeru 
disbioze zaradi 
potovanja, sla
be higiene živil, 
uporabe antibi
otikov. Koristno 
za osebe, ki po
tujejo v tropske 
države. Pomaga pri sindromu razdražljivega črevesja. Ima 
prehranskofiziološki učinek: koristen je za uravnovešenje 
bakterijske flore črevesja in povečuje naravno obrambo te
lesa. 

V pakiranju je dvanajst kapsul, priporočeni odmerek je 
ena do tri kapsule na dan. Cena pakiranja je 10 evrov.


