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Varujejo hiše in družine ter odganjajo zle duhove

Kukle prišle tudi v Slovenijo
Pred spanjem položite lutko
na fotografijo svoje družine
in molite, da bi bilo tako,
kot si želite.
rim. Zdaj je prišel čas, ko dober človek
trpi nesrečo. Biti mora tudi moder, a da
bi bil moder, mora na svoji koži izkusiti,
kakšno breme nosi. Ko to dojame, postane previden.
Vsa zgodovina je nekak boj med dobrim
in zlim …
Obstajajo dobri in zli ljudje. Po vojni se je začela rojevati nova vrsta ljudi,
nova vrsta otrok, ki so drugačni, imajo daljše roke, drugačno psiho … Prišel
je čas z veliko zla. Človek se ne rodi slab
in zloben, ampak proda dušo hudiču. To
se zgodi zato, ker sebe išče v nečem. Človek mora biti v življenju skromen. Vedno

Kdaj ste opazili, da imate nadnaravne
sposobnosti?
Že od otroštva. S tem sem rojen. Moj prapraded je bil duhovnik. Leta 1987 sem v Neaplju v Italiji končal ezoterično šolo. Potem me
je povleklo, da lahko pomagam ljudem. Zgodila se je neka nora sreča
v nesreči. V času vojne sem si poškodoval roko, glavo in kolk. Ozdravil sem se brez operacije. Poškodovan sem bil na dan velike svetnice
ognjene Marije, ki pomaga ljudem.
Bali so se je celo muslimani. Duhovno pomagam ljudem že od leta 1982
in opažam, da je vsako leto vse slabše in slabše. Veliko je zla, ljudje so
se obrnili proti Bogu. Vsi imamo v
sebi dobro in slabo stran. A nihče
ne more upati na dobro, če drugemu želi zlo. Dobro se vrača z dob- Željko Dedić z rusko lutko kukla.

moraš nekaj dati, da dobiš. Ne moreš biti
skopuški in ne gledati na nikogar drugega razen sebe. Ni več ravnovesja v svetu. Nihče več nikogar ne spoštuje, rod ne
spoštuje rodu. Ni ljubezni, otroci se težko radostijo. Kjer je več zla, tam so ljudje nesrečni …
Kako je z Balkanom, Slovenijo?
Kar zadeva zlo, je cel Balkan primitiven. Nekdo z nami na nek način upravlja.
Masoni upravljajo cel svet. Z Balkanci in
Evropejci je lahko manipulirati. Če pogledate samo politiko, ljudje vedno samo
kimajo politikom. Morali bi biti protesti.
Veliko tega zla bi moralo oditi, da bi prišlo do ravnovesja. Nihče več nikomur ne
pomaga. Nihče ne gleda, da če je dobro
vam, bo tudi meni. A tako se ne da živeti. Moraš dati, da dobiš.
Kako čistite negativno energijo ljudi?
Imam blagoslov patriarha Pavla. To je
največji blagoslov. Nihče ne more delati brez blagoslova. Iskal sem nasvet.
Pogosto obiskujem samostane, zlasti
Ostrog v Črni gori. Tam se polnim z
energijo, ker je tam sveto mesto. Hodim še na nekaj mest, v cerkvico v Beogradu. Obiskujem mesta in občutim, kje je dobra in kje slaba energija.
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eli mag, duhovni terapevt Željko Dedić* iz Laktašev v Bosni in
Hercegovini naj bi imel nadnaravne sposobnosti. Za mnoge je luč na
koncu temnega tunela. Odkar pomaga
ljudem, ki se jim v življenju dogajajo
nenavadne stvari in se jih drži nesreča,
opaža, da je v svetu vse več zla. Ljudje
so vse bolj osamljeni in nesrečni. Sam
je prestal ognjeni krst v zadnji vojni na
Balkanu in se pozdravil brez operacije. Za poslanstvo duhovne pomoči drugim je dobil blagoslov patriarha Pavla.
Po ruski tradiciji in verovanju v obredih uporablja ruske lutke kukle, ki varujejo hiše in družine ter odganjajo zle
duhove. Te originalne lutke s čudežno
močjo, ki jih ob molitvi in z ljubeznijo
ročno izdelujejo ruske nune, so zdaj na
voljo tudi v Sloveniji.

Kje v Sloveniji je dobra in kje slaba
energija?
V vsako veliko mesto se je zlilo
vsakršno trpljenje. Zdaj morajo meščani bežati iz mesta. Vsak je prinesel
svoje tegobe in to se nakopiči. Cerknica, denimo, je negativna. Del do jezera je v redu, potem pa ne več. Obstaja legenda, da se tam blizu zbirajo čarovnice. Cerknico poznam, ker je ženin rod tam kupil neko staro hišo
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Kukle prišle tudi v Slovenijo

Kdaj vas ljudje prosijo za pomoč?
Pomagam, kadar se ljudem dogajajo nenavadne stvari, nesreče, bolezni …
Bolezni nastanejo, ker je vse zastrupljeno. Zrak je zastrupljen, ne uživamo več
zdrave hrane. Ljudje največ prihajajo,
ker jim je narejeno zlo iz čiste zavisti,
ljubosumja … Pomagam lahko pri
vseh boleznih, ki niso prirojene.
Pomagam z molitvijo. So molitve za zdravje, za srečo in drugo. Brez težav zmolim tisoč molitev. Lahko pomagam pri zlu in
vsem, kar se dogaja negativnega, kjer ne prihaja z božje
strani. Ko pa je z božje strani, potem tu ni pomoči. Če
se zgodi zlo, je bog človeka opozarjal že prej, a ga ni
poslušal.
Tudi ko je najbolj črno v
življenju, lahko pomagam
človeku. Najprej ga preseLutka kukla varuje hiše in družine ter odganja zle duhove. Dosegljiva je v trgovini Misteriji.
si; 051/307 777; cena 122 €.
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Ljudje največ prihajajo, ker
jim je narejeno zlo iz čiste
zavisti, ljubosumja.
netim, sam ne vidim črno, ampak pisano. Ko pride človek k meni zaradi nekega problema, ga potisnem v še večji problem in gledam, kako se bo izvlekel. To
je tako kot pri majhnem otroku. Daste
mu roko, da vstane, a morate ga pustiti,
da sam vstane.

v karkoli drugega. Ta lutka je varuhinja
hiše za vse življenje. Postaviti jo je treba
nekam v hišo na mesto, ki ni vidno, najbolje nekam, kamor nihče ne prihaja. Ona
zaživi z družino. Ko se vam uresniči ena
želja, potem lahko zaprosite za drugo.

Pri obredih uporabljate tudi ruske lutke. Kakšne lutke so to?
To so čudežne ruske lutkice. Varuhinje hiše, družine in vsega. Edini v Evropi sem, ki sem zanje dobil blagoslov
prek samostana Ostrog. Prihajajo iz nekega samostana v Rusiji, kjer jih izdelujejo ročno. To pomeni, da niti dve lutki nista enaki. Vsaka je original. To niso vudu
lutke. Te lutke nimajo oči, saj gledajo z
vašimi očmi.

Kako pojasnjujete delovanje teh lutk?
Človek mora imeti nekaj, v kar verjame. Če ne verjame, potem ne more niti
obiskati zdravnika. Te lutke so čudežne, ker so narejene iz ljubezni. Izdelujejo
jih nune med molitvijo. Tu je zbrano vse,
kar je dobrega. In dobil sem še neko molitev, ki jo sam izrečem. Ko to naredim
in če je človek dober in družina dobra,
tu lutka pomaga. Če pa je družina slaba,
lutka ne pomaga. Ko človek izbira in želi
dobro, se mu vrne dobro. Če želi slabo,
kukla ne deluje. Če nekdo za to čuti potrebo, jo lahko nosi tudi pri sebi v torbici. Če se na primer boji, ko gre v množico
ljudi. Kukla deluje na petsto kvadratnih
metrih, da tej osebi ne more nihče nič narediti. Varuje človeka pred vsem.

Kaj je treba storiti, da delujejo?
V tednu dni napišete svoje realistične želje za zdravje, srečo, ljubezen … Pred spanjem sedem noči zapored položite lutko na fotografijo
svoje družine. In potem molite »Bog, prosim, pomagaj«, da bi
bilo tako, kot si želite.
Sam delam obrede
za ljudi petnajst dni,
potrebujem njihovo ime in priimek
ter datum rojstva.
Potem lutka zaživi
z družino in postane
varuhinja hiše. Rusi
imajo običaj, da to lutko, potem ko jim se nekaj uresniči, zažgejo in
zavržejo. V Rusiji lutko
imenujejo kukla. Ljudje
verjamejo v to bolj kot

Kakšne so povratne informacije ljudi, ki
imajo kukle?
V letu dni lahko dobim do tisoč lutk.
Ne morem jih dobiti, kolikor hočem. Do
zdaj je prišlo do ljudi okrog osemsto lutk,
tudi do Nove Zelandije. Cela Evropa je
pokrita. V zadnjem času pa so na voljo
tudi v Sloveniji. Vedno gledam, da je najbolje, če je to družina. Človeka je treba v
življenju usmeriti v nečem, da je duhovno močan. Če ste duhovno močni, boste
preživeli vse dobre in slabe dni v življenju. In vsi mi moramo preživeti dobro in
slabo. Ker po slabem pride dobro. A s to
lutko ne razmišljate o slabem, ker bo minilo. A če vas že mora zadeti nesreča v
življenju, se pred tem ne da rešiti. Vsak
ima svojo zvezdo vodnico. Ko zvezda
ugasne, se nekdo rodi, nekdo umre. Nekaj je v življenju, na kar človek ne more
vplivati. Pravijo, da si sami krojimo svojo usodo, vendar usode ni treba izzivati,
moramo paziti nase. Andreja Paljevec 
* 030/302 027 (Željko Dedić)
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in se je v njej marsikaj dogajalo. To so
hiše, ki imajo dušo. Očistil sem jo in tako
spoznal mesto. Medtem ko je Postojna z
jamo in s človeško ribico pozitivna. Pravijo, da se da videti človeško ribico celo
v Cerkniškem jezeru. Sicer pa je človek
kriv za vse stvari v življenju. Zahod ni
nikoli bil dober. Vzhod je bil vedno dober. S tem mislim na Kitajce. Sam sem bil
na Tibetu. Tam je sedem modrecev, ki te
lahko z mislimi vržejo s stola. Pri nas v
pravoslavju je zelo močan Hilandar, sveto mesto v Grčiji, kjer živi določeno število menihov. Ko določeno število menihov pade, to sveto mesto izgubi moč. V
življenju mora biti neko ravnotežje.
Danes je ogromna razlika med revnimi in bogatimi. Bog da nekomu denar, a
mu da tudi neozdravljivo bolezen. Naša
zemlja lahko sprejme kolikor hočete življenja, ampak se mora očistiti vsega zla.

