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Moč SaloMonove frekvence

Kognitivni testi pri ljudeh 
so pokazali izboljšanje kogni
cije in spomina. Izboljša se 
tudi pretok krvi v možganske 
celice in sprostijo se hormoni, 
odgovorni za dobro počutje, 
kot sta serotonin in oksitocin, 
zato ljudje poročajo o dobrem 
počutju.

Salomonova frekvenca laj
ša in blaži bolečine že v nekaj 
minutah. Uravnava krvni tlak 
in sladkor v krvi in ljudem 
omogoča, da brez posebne di
ete in vadbe izgubijo odvečne 
kilograme. Izboljšuje sluh in 
za petdeset odstotkov zmanj
šuje jakost zvonjenja v ušesih, 
je pokazala neka slepa razi
skava.

In še več, prav v tej fre
kvenci se skriva ključ do dol
goživosti, saj se lahko izogne
mo negativni spirali staranja. 
Indijski znanstvenik Ranjie 
Singh je poročal, da Salomo
nova frekvenca pomaga akti
virati žlezo češeriko. Novejše 
znanstvene raziskave na ma
lih sesalcih pa so odkrile, da 
kemična snov, ki jo izloča če
šerika, zaustavi proces stara
nja za petindvajset odstotkov. 
Pri ljudeh to pomeni zaustavi
tev staranja za povprečno de
vetnajst let.

 Andreja Paljevec 

Celice, ki so 
izpostavljene 

frekvenci 8 kHz, 
rastejo kar za sto 

petdeset odstotkov 
hitreje.

Moč samozdravljenja raka in ostalih »ubijalcev«

Spontane ozdravitve
SAMOZDRAVLJENJE

Zaradi opaznega po-
manjkanja zanimanja 
širšega kroga strokov-

njakov spontane ali nepriča-
kovane ozdravitve, ki imajo 
toliko vidikov, še vedno ve-
ljajo za redkost ali so obrav-
navane celo kot »čudeži«. 
Zato dvomijo v njih in jih 
vidijo celo kot nepriljublje-
ne pojave ali odstopanja od 
norme. Tako meni Andreas 
von Rétyi, avtor knjige Moč 
samozdravljenja, v kateri 
razgrinja spoznanja o našem 
notranjem zdravniku in nas 
uči, kako naj izkoristimo in 
spodbudimo čudežno moč 
samozdravljenja za zdravlje-
nja raka in ostalih »ubijal-
cev«. Članek povzemamo iz 
njegove knjige.

Dejstvo pa je, da sponta
ne ali nepričakovane ozdravi
tve niti niso tako redke. In ne
navadno se vedno znova zgo
dijo, ko bolniki, včasih tudi v 
že zelo napredni fazi bolezni, 
izpeljejo notranjo in zunanjo 
spremembo v prepričanjih in 
izbiri terapije. Povedano dru
gače: ko se obrnejo na alter
nativne in dinamično-biolo
ške načine zdravljenja.

Če bi to opazovanje prite
gnilo širše kroge, bi verjetno 
manj ljudi zaupalo »klasični 
medicini« in »blagoslovom« 
farmacevtske industrije. To bi 
vplivalo na veliko dragih kla
sičnih postopkov. Velika po

slovna izguba.
Ne da je vse nesmiselno 

ali slabo. Kljub temu se poja
vi vtis, da je sodobna onkolo
gija z ogromnimi (a ne tako 
neproblematičnimi) uspehi 
diagnostike dosegla le navi
dezne uspehe. Predvsem pa 
se je že zdavnaj odmaknila 

od pravega zdravljenja in na
mesto tega naredila umiranje 
še posebej boleče in drago. Če 
to zveni komu preveč drastič
no – podobno izjavljajo pre
nekateri zdravniki, ki trobijo 
v isti rog.

ZMANJŠEVANJE 
SIMPTOMOV

Zaradi svojih izjav na
paden zelo znan ameriški 
zdravnik in avtor dr. Andrew 
Weil je eden izmed njih. Tudi 
zanj je sodobna medicina še 
zelo oddaljena od tega, da bi 
zdravila. Po končanem štu
diju medicine se je Weil od
ločil, da ne bo prakticiral to
vrstne medicine, saj se sam, 
dokler obstaja alternativa, 
ne bi nikoli zdravil na ta na
čin. Poleg tega večina postop
kov ni kurativnih, temveč le 
zmanjšajo simptome. Zdrav
niki, ki jih zadene huda bole
zen, vedno znova povedo, da 
se ne želijo zdraviti z zdravili 
in običajno navedenimi meto
dami. Vedo, da se z večino od 
njih zastrupijo in uničijo.

Zdraviti je treba v soz
vočju z naravo. Vsekakor ni 
naključje, da se izredno veli
ko nepričakovanih ozdravi
tev zgodi, ko so izbrane bi
ološke poti za sprostitev sa
mozdravilnih moči. Ena od 
glavnih nalog sodobne me
dicine bi morala biti, da čim 
bolj intenzivno proučuje sub

Spontane ozdravitve 
se vedno zgodijo, 

ko bolniki izpeljejo 
notranjo in zunanjo 

spremembo v 
prepričanjih in izbiri 

terapije.

Knjigo je mogoče naročiti na 
Misteriji.si ali 051/307 777.



tilne mehanizme te zelo in
dividualne aktivacije. Toda 
ta zahteva stoji v nasprot
ju z nekaterimi interesi. V tej 
smeri ni financirana nobena 
raziskava, češ da to podro
čje ni pomembno in sodi med 
obstranske pojave.

Heidelberški zdravnik dr. 
György Irmey je oktobra 2010 
v publikaciji Naturarzt obja
vil poročilo, v katerem je za
pisal: »Spontane ozdravitve v 
medicini niso običajne, ven
dar so veliko pogostejše, kot 
je splošno znano; nepričako
vano koristni in znanstveno 
nepojasnjeni procesi zdravlje
nja. Golo dejstvo, da obsta
jajo, je izraz človekovih izje
mnih zdravilnih in regulacij
skih moči, do katerih bolni
ki in zdravniki redko iščejo in 
najdejo ključ.«

ENA NA STO?
Dr. György Irmey, direk

tor Društva za biološko ob
rambo proti raku (Gesell
schaft für Biologische Krebs
abwehr), je v svoji zdravniški 
praksi opazil številne prime
re nepričakovanih ozdravitev 
in ne more potrditi izjemno 
nizkega števila primerov, kot 
to navaja klasična medicina. 
Po njihovih podatkih je sto
pnja spontanih ozdravitev le 
ena na 60.000 do 80.000 pri
merov. Dr. Irmeyjeve osebne 
izkušnje kažejo, da so spon
tane ozdravitve veliko pogo
stejše. Govori o razmerju vsaj 
ena na 600 primerov. To je še 
vedno zelo redko, vendar ni
kakor ni zanemarljivo. Irmey 
tako in tako dodaja, da so šte
vilke verjetno še ugodnejše. 
Znanstveniki so se večkrat 

pritoževali zaradi nezado
stnih osnovnih informacij, 
tako da ozdravitve niso bile 
potrjene. Ampak je šlo za ne
pojasnjene poteke bolezni. S 
tem bi po Irmeyju lahko bilo 
razmerje celo ena na sto. Kot 
opozarja, tudi danes ni zanes
ljivih izjav o tem, koliko je de
janskih spontanih ozdravitev 
raka, in dodaja, da je podob
no tudi glede drugih bolezni 
in njihovih spontanih ozdra
vitev.

Pogosto so čudeži spon
tanih ozdravitev povezani z 
rakom, kar pusti ljudi, ki tr
pijo zaradi drugih hudih bo
lezni, na videz praznih rok. 
Dejstva so drugačna. A zara
di zelo velikega števila pri
merov rakavih obolenj se zdi, 
da je ta pojav najbolje doku
mentiran ravno pri tej bolez
ni. Dr. György Irmey ugota
vlja, da tudi tukaj ni zaneslji
vih podatkov o številu spon
tanih ozdravitev. In imenuje 
razloge za to.

Obstajajo bolniki, ki se ne 
želijo zdraviti in zato niso 
vključeni v statistiko. Obstaja
jo pa tudi klinični primeri, ki 
niso objavljeni. Irmeyjev za
ključek: »Zato lahko domne
vamo, da so spontane ozdra
vitve pogostejše, kot kažejo 
uradni podatki.« R. M. 
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 Spontane ozdravitve

Sodobna onkologija 
je ob ogromnih 

uspehih v 
diagnostiki naredila 
umiranje še posebej 

boleče in drago.

Vonj, gostota in barva določajo zdravje

Kaj pove urin?
Urin lahko veliko pove 

o nas. Njegov vonj, 
gostota in barva so 

glavni pokazatelji našega ži-
vljenjskega sloga in dobrega 
počutja; od tistega, kar smo 
jedli in pili v zadnjem času, 
do bolezni, za katere morda 
ne vemo, da jih imamo.

Urin je večinoma voda, 
vsaj petindevetdeset odstot
kov, preostanek pa je meša
nica sečnine, klorida, natri
ja, kalija, kreatinina in drugih 
raztopljenih ionov ter različ
nih anorganskih in organskih 
spojin. Najpogostejša barva 
urina je rumena, ki jo povzro
ča urobilin, biokemična odpa
dna snov, ki nastane pri raz
padu starih rdečih krvnih ce
lic. Naše telo tvori približ
no dva milijona novih rdečih 
krvnih celic na dan in se znebi 
enakega števila starih.

POMEN BARV URINA
Prozorna. Brezbarven urin 

lahko kaže na čezmerno hi
dracijo. Čeprav ni tako ne
varna kot dehidracija, lahko 
čezmerna hidracija razredči 
esencialne soli, na primer ele
ktrolite, kar povzroči proble
matično kemično neravno
vesje v krvi.

Bleda slamnata bar-
va. Normalna, zdrava, dobro 
hidrirana oseba.

Prozorno rumen. Običa
jen urin.

URINSKA TERAPIJA

Temno oranžna ali 
rjava barva urina 

je možen simptom 
zlatenice ali močne 

dehidracije.

Samoanaliza urina po barvi
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