
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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Kaj pove urin?

Temno rumen. Običajen 
urin, vendar kaže na blago 
dehidracijo.

Jantarjeva ali medena bar-
va. Verjetno smo dehidrirani.

Svetlo oranžna bar-
va. Verjetno smo dehidrirani, 
lahko pa imamo tudi težave z 
jetri ali žolčnimi kanali, smo 
zaužili barvila za hrano ali pa 
gre za izločanje odvečnih vi-
taminov skupine B iz krvnega 

obtoka. Pogovorimo se s svojim 
zdravnikom.

Oranžna barva. Obarva-
nost lahko povzročijo neka-
tera zdravila, na primer ri-
fampin (bakterijski antibiotik) 
ali fenazopiridin (zdravilo za 
lajšanje bolečine pri urinira-
nju). Posvetujemo se z zdravni-
kom.

Temno oranžna ali rja-
va barva. To je možen simp-
tom zlatenice, rabdomioli-
ze (hiter razkroj skeletne mi-
šičnine) ali Gilbertovega sin-
droma (dokaj pogosta, dedna, 
zmerna okvara jeter, ki pripe-

lje do nepravilne presnove in 
povišanja količine bilirubina – 
barvila, ki je produkt razpada 
rdečih krvnih celic). Barva je 
lahko tudi znak močne dehi-
dracije. Posvetujemo se z zdrav-
nikom.

Roza barva. Verjetno smo 
zaužili rdečo peso, borovni-
ce ali rabarbaro. Če smo jedli 
peso in se je spremenila barva 
urina, nam seveda ni treba k 
zdravniku. Roza odtenek uri-
na pa je lahko znanilec kakšne 
večje težave – glejte pod rde-
čo barvo.

Rdeča barva. Ta barva bi 
lahko bila zaskrbljujoč znak 
mnogih stvari. Kri v uri-
nu, imenovana hematurija, 
je lahko benigna, idiopatska 
ali znak ledvičnih kamnov, 
okužbe ali tumorja v seči-
lih. Morda signalizira težavo 
s prostato. Možna je zastrupi-
tev s svincem ali živim sreb-
rom. Ali pa nakazuje skupino 
redkih dednih motenj, znanih 
kot porfirije. Rdeč urin je rdeči 
alarm, da takoj obiščemo zdrav-
nika.

Zelena barva. Najverje-
tneje je to posledica zaužijta 
špargljev. Lahko je tudi zara-
di nekaterih zdravil in barvil 
za hrano – ali pa je znak bak-
terijske okužbe v sečilih. Vpra-
šajmo zdravnika.

Modra barva. Nekatera 
zdravila in živila urin obar-
vajo modrikasto. Barva pa 
lahko nakazuje redko dedno 
presnovno motnjo, znano 
kot družinska hiperkalcemi-
ja ali »sindrom modre pleni-
ce«, za katero je značilna ne-
popolna črevesna razgradnja 
triptofana, prehranskega hra-

nila. Posvetujmo se z zdravni-
kom.

Temno rjava ali črna bar-
va. Med nenevarnimi vzro-
ki je zaužitje velikih količin 
rabarbare, fava fižola ali alo-
je. Urin potemnijo tudi neka-
tera zdravila. Bolj zaskrblju-
joči pa so potencialni vzroki, 
kot sta zastrupitev z bakrom 
ali fenolom, ali melanom, kar 
lahko povzroči črn urin, ime-
novan melanurija (preveč del-
cev v urinu). Posvetujmo se z 
zdravnikom.

Bela ali mlečna barva. To 
lahko povzroči čezmerna ko-
ličina nekaterih mineralov, 
kot so kalcij ali fosfati, okuž-
ba sečil ali preveč beljako-
vin. Posvetujmo se z zdravni-
kom. A. Š. 

Rdeč urin je rdeči 
alarm, da takoj 

obiščemo zdravnika.

Urin je tudi preizkušeno vse-
stransko zdravilo, pa še zas-
tonj povrhu. Kako se zdravi-
mo z njim, se poučimo v knji-
gi Angele Martens »Urin kot 
zdravilo« (Misteriji.si, 14,90 €, 
e-knjiga 10,90 €).

GENERATORJI BIOPOLJA S PETO MOČJO
»Če postavimo v prostor izdelek s poljem pete moči, 

ki je višje duhovno stanje od spodnjega sveta in naslednja 
duhovna stopnja »kačjega sveta« in zgornjega sveta, vsi 
ljudje polagoma preidejo na višjo duhovno lokacijo in 
tako so zapleti dokaj hitro in enostavno reše-
ni,« pravi raziskovalec biopolj Franc Šturm. 
Bili bi brezvestni, če vam tu ne bi predstavi-
li regulatorjev biopolja s peto močjo, ki jih je 
izdelal na podlagi svojih večdesetletnih pro-
učevanj in ki lahko močno dvignejo kakovost 
vašega življenja na vseh ravneh:

• Obesek Peta moč je pre-
nosni regulator biopolja za 
osebno rabo (Misteriji.si; 150 
€).

• Izdelek Ono je regula-
tor biopolja za hiše in poslov-
ne objekte (Misteriji.si; 487 €).

• Izdelek Oka je regula-
tor biopo-
lja za hiše 
in poslov-
ne objekte 
(Misteriji.si; 
1630 €).


