
Tudi pri hudih telesnih in dušenih 
nelagodjih je samopomoč telesa 
zelo pomembna, morda tudi od-

ločilna. Da bi telesu omogočili, da se čim 
uspešneje znebi težav, to moč ima vsa-
ko živo bitje v sebi, mu lahko pomaga-
mo na več načinov. V svetu se vse bolj 
uveljavlja »zaščita« telesa pred 
vplivi iz okolja z večplastno ode-
jo. Z njo se popolno ali delno 
zaščitimo pred zunanjimi elek-
tromagnetnimi in elektrostatični-
mi polji, hkrati pa nas izpostavlja 
našemu lastnemu dobrodejnemu 
ekstremnovisokofrekvenčnemu 
elektromagnetnemu sevanju. Po 
površju telesa porazdeli naše ele-
ktrične naboje in omogoča obno-
vitveno delovanje naših lastnih 
odbitih infrardečih žarkov.

Originalna večslojna odeja, ki 
prihaja iz Rusije, je naprodaj na 
vseh celinah. Preizkušena je na 
številnih klinikah, je patentno za-
ščitena in ima celo vrsto znanstve-
nih priznanj uglednih zdravstve-
nih ustanov.

Razvili so jo ruski strokovnjaki 
po načelih bioenergetike in znanja 
o telesnih mehanizmih, ki delujejo 
kot celovit samostojno uravnavan 
sistem. Odeja, pravijo ji terapevt
ska večslojna odeja, deluje podob-
no kot izolirana komora.

NADOMESTI KOMORO
S temeljnimi raziskavami in 

razvojem na tem področju se je 
prvi ukvarjal Wilhelm Reich s so-
delavci v tridesetih, štiridesetih 
in petdesetih letih prejšnjega sto-

letja. Najprej na univerzah v Københav-
nu in Oslu ter nato, po preselitvi v ZDA, 
v raziskovalnem središču v New Yorku.

Začelo se je z izolirano komoro, v kate-
ri se v osebi sprožijo mehanizmi za samo-
uravnavanje in samozdravljenje. To razi-

skujejo v ZDA v Biofizikalnem razi-
skovalnem laboratoriju El Kerrito v 
Kaliforniji, v zahodni Evropi v Inšti-
tutu Wilhelma Reicha v Berlinu ter 
v Ruski federaciji v raziskovalnem 
središču Victoria TM v Taganrogu.

Ruski strokovnjaki so ubrali dru-
gačen pristop kot zahodni kolegi; 
človeka ne dajo v komoro, ampak 
ga ovijejo z odejo, ki ima vse last-
nosti komore, ter ga tako izpostavijo 
blagim dejavnikom biofizikalne na-
rave. Odejo so zasnovali v oddelku 
za raziskave in razvoj Victoria TM 
na podlagi informacijskobioener-
gijskih načel.

Terapevtsko odejo sestavlja 
več slojev, ki skupaj ustvarijo že-
len celovit učinek. Najpomemb-
nejša je kovinska opna; sevanja, ki 
jih oddaja telo, odbija nazaj v telo. 
Ta odbita sevanja popravijo more-
bitne okvare v sistemih, ki nadzo-
rujejo celotno homeostazo v orga-
nizmu.

Klinični preizkusi v vodilnih raz-
iskovalnih ustanovah Ruske akade-
mije medicinskih znanosti dokazu-
jejo, da nam večslojna odeja poma-
ga vzpostaviti pravilno uravnavanje 
psihološkočustvenih in somatsko-
vegetativnih funkcij. Kako in zakaj 
deluje zdravilna odeja, povzemamo 
iz ruskih in angleških virov.

Spodbuda samozdravljenju telesa in duha
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SAMOZDRAVLJENJE

V svetu se vse bolj uveljavlja 
»zaščita« telesa pred 

negativnimi vplivi iz okolja z 
večplastno terapevtsko odejo.

Terapevtska odeja, ki nas varuje pred zunanjimi elektro-
magnetnimi polji, povzročitelji številnih bolezni, je na vo-
ljo na Misteriji.si ali 051/307 777 (160 x 200 cm; 359 €).
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BOLEZNI ZARADI SEVANJ
Odeja nas varuje pred zunanjimi ele-

ktromagnetnimi in elektrostatičnimi po-
lji. Danes na nas vpliva vse več novih ne-
bioloških učinkov, predvsem umetna ele-
ktromagnetna in elektrostatična polja, ki 
povzročajo ali spodbujajo nastanek števil-
nih bolezni. Radijsko in televizijsko odda-
janje ter komunikacijska oprema so močni 
viri elektromagnetnega sevanja. Največ-
je učinke na ljudi kaže visokofrekvenčno 
elektromagnetno sevanje, ki se po vsem 
svetu uporablja v radijski meteorologiji, 
radiolociranju (števci, ki jih imamo doma 
in jih odčitajo na daljavo), jedrskih fizikal-
nih raziskavah, fizioterapiji in podobnem.

Učinki sevanja na človekov organizem 
so odvisni od sposobnosti elektromagne-
tnih valov, da prodrejo v telo: centimetr-
ski valovi, ki jih vsrka koža, delujejo na 
odbojne mehanizme organizma; decime-
trski valovi lahko prodrejo deset do pet-
najst centimetrov in neposredno prizade-
nejo notranje organe, metrski valovi zlah-
ka prebijejo vse telo in vplivajo predvsem 
na osrednje in periferno živčevje.

LASTNO SEVANJE
Polja v naših celicah urejajo celično 

presnovo in določajo njihovo sposobnost, 
da obnovijo pravilno delovanje. Spek-
ter celičnega elektromagnetnega sevanja 
prenaša bistvene informacije o spremem-
bah in nenormalnostih v telesu. A še ve-
liko dragocenejše je, da ta spekter zmore 
normalizirati dogajanje v telesu, namenje-
no za obnovitev pravilnega celičnega de-
lovanja in ohranjanje celične homeostaze.

Ker je normalno življenje organizma 
mogoče samo ob ustreznem delovanju 
posameznih celic in pravilnih medcelič-
nih povezavah, normalizacija dogajanj, ki 
vzdržujejo in obnavljajo celično delova-
nje, vodi tudi do normalizacije mehaniz-
mov za obnavljanje in ohranjanje home-
ostaze vsega organizma.

Če smo oslabljeni in telo ni sposob-
no urejati pravilnega nastajanja beljako-

vinskih podstruktur, odgovornih za skla-
dne biooscilacije, ali če je nastajanje upo-
časnjeno, lahko ovijanje telesa v odejo 
znatno pripomore k obnovitvi te celič-
ne funkcije, saj je organizem dodatno iz-
postavljen lastnemu odbitemu visokofre-
kvenčnemu sevanju.

Zdravilna odeja ustvari bolj enovito 
elektromagnetno okolje okoli nas, blizu 
optimalnemu. To omogoči pravilno de-
lovanje aktivnih točk in celotnega siste-
ma meridianov, ki se lahko potem zaradi 
boljše prerazporeditve telesne bioenergi-
je učinkoviteje spopada z morebitnimi ne-
normalnostmi v organizmu.

PREDVSEM SRCE IN ŽILE
Radiofrekvenčna elektromagnetna 

polja vplivajo na človeški organizem na 
različne načine; glavni učinki teh polj se 
odražajo na živčevju in srčnožilnem sis-
temu. Zaradi izpostavljenosti elektroma-
gnetnim poljem nas lahko doletijo previ-
sok krvni tlak v arterijah (arterijska hiper-
tenzija), prepočasno bitje srca (bradikardi-
ja), prezgodnji srčni utripi (ekstrasistole), 
vrtoglavica in podobno. Pojavijo se lahko 
povečana utrujenost, zaspanost, glavobo-
li …

Vse te simptome lahko spremljajo 
motnje uravnavanja temperature, zmer-
no povišana telesna temperatura, toplo-
tna asimetričnost telesa, povečano znoje-
nje, kronična utrujenost, pa tudi motena 
občutljivost dlani in prstov, žilne nevral-
gije, hipotenzija, ki prehaja v hipertenzi-
jo, hitro bitje srca (tahikardija). Tem simp-
tomom se lahko pridružijo hematološke 
spremembe (levkocitopenija, tromboci-
topenija), motnje delovanja reproduktiv-
nega sistema, kot so boleče menstruaci-

je (dismenoreja) pri ženskah in zmanjša-
na spolna moč pri moških, pa tudi tesno-
ba ali strah.

Odeja je ščit proti zunanjim elektro-
magnetnim poljem in prekine zapored-
je patogenih sprememb, da lahko organi-
zem sproži svoje nadomestne mehaniz-
me na ravni tkivne presnove, nevrološke-
ga odziva in uravnavanja delovanja žlez 
z notranjim izločanjem, vključno z višjimi 
nadzornimi središči v možganih.

KDAJ KORISTI?
Terapevtska odeja je bila zasnovana za 

pomoč in preprečevanje širokega razpo-
na bolezni, tako v ambulantnem in bolni-
šničnem zdravljenju kot tudi doma. Ode-
jo lahko uporabljamo samostojno ali v 
okviru razširjenega programa pomoči or-
ganizmu.

Ruska akademija medicinskih znano-
sti priporoča uporabo blazine pri motnjah 
srčnožilnega sistema, motnjah dihal, pa 
pri boleznih prebavnega trakta, pri pre-
snovnih motnjah in sorodnih spremem-
bah, kot sta sladkorna bolezen in sindrom 
menopavze, pri možganskih motnjah in 
poškodbah, pri motnjah perifernega in 
avtonomnega živčevja, pri nevrozah in 
duševnih motnjah.

Popolnoma pa odsvetuje uporabo 
odeje, tudi za krajši čas, pri naslednjih sta-
njih: akutnem miokardnem infarktu, po-
puščanju delovanja obtočil, hemoragični 
možganski kapi, akutnih in kroničnih kr-
vavitvah, nagnjenosti h krvavitvam, ne-
zavesti, komi, vročini zaradi neznanega 
vzroka, pogostih epileptičnih napadih, vi-
soki dovzetnosti za krče, akutnih haluci-
nacijah, akutni delirijski psihozi in indivi-
dualni intoleranci.

UPORABA ODEJE OB 
MOTNJAH SRCA IN OŽILJA

Pri ishemični srčni bolezni s koro-
narno insuficienco prve do tretje stopnje, 
vključno s poinfarktno kardiosklerozo 
(razrastom vezivnega tkiva v srčni mišici) 

Večslojna terapevtska odeja 
nas tudi izpostavlja našemu 

lastnemu dobrodejnemu 
elektromagnetnemu sevanju.
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s primanjkljajem krvi s kisikom v srčnem 
tkivu pod drugo stopnjo, uporabljamo te-
rapevtsko odejo nujno skupaj s predpisa-
nimi zdravili. V odejo ovijemo vse telo ali 
pa z njo pokrijemo samo kožo na obmo-
čjih, kjer je simpatično živčevje povezano 
s kožo, na območjih, kjer bolnik čuti bole-
čine, in na območjih nad srcem.

Namen ovijanja telesa je razširitev žil, 
pomirjanje, zmanjšanje obremenitve srca, 
blaženje bolečin, preprečevanje nastajanja 
strdkov, zmanjšanje sistemske žilne upor-
nosti ter izboljšanje presnove in delovanja 
srčne mišice.

Pri hipotenziji, prenizkem krvnem 
tlaku v arterijah, se zavijemo v odejo naj-
manj dvajsetkrat. Priporočljivo je, da prva 
uporaba odeje traja 10 do 15 minut, po-
tem pa terapijo vsakič podaljšamo za tri 
do pet minut, dokler ne dosežemo 40mi-
nutne uporabe. Priporočeno je štiri do pet 
ponovitev na leto.

Motnje perifernih krvnih žil je prav 
tako mogoče blažiti z večslojno blazi-
no. Cilj zdravljenja je funkcionalno urav-
noteženje višjih vegetativnih uravnalnih 
središč, izboljšanje lokalnega periferne-
ga krvnega obtoka, povečanje pretočnih 
lastnosti krvi, zmanjšanje žilnih spazmov, 
normalizacija prepustnosti kapilar, izbolj-
šanje presnovne izmenjave in normaliza-
cija splošnih reakcij organizma. Zavijemo 

lahko vse telo, lokalno, po delih pokrije-
mo kožo in ovijemo posamezne ude.

Odejo uporabljamo samostojno v ob-
dobjih mirovanja bolezni oziroma zazdra-
vitve ali v povezavi z drugimi terapevt
skimi sredstvi na akutnih stopnjah bolez-
ni.

Odejo uporabljamo po 15 do 40 mi-
nut naenkrat v 20 ali več terapijah. Skup-
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Priporočeno je, da je telo ovito v odejo 
15 do 40 minut in da to ponavljamo 15 do 
20 dni, štiri do petkrat na leto.

Pri povišanem krvnem tlaku je namen 
uporabe odeje pomirjevalno delovanje, 
razširitev žil, uravnavanje hormonskega 
ravnovesja, normalizacija višjih nadzor-
nih funkcij perifernega uravnavanja. 

Odejo uporabljamo vedno skupaj s 
predpisanimi zdravili. Z njo ovijemo vse 
telo, lahko pokrijemo samo kožo na ob-
močjih, kjer je simpatično živčevje pove-
zano s kožo, ali pa se uporabi povezava 
obeh metod.

Priporočeno je dolgoročno zdravlje-
nje. V odejo smo oviti po 30 do 40 minut v 
15 do 20 seansah, štiri do petkrat na leto.

no število terapij je navadno štiri do pet 
na leto.

Če imamo krčne žile, uporabljamo 
odejo za lajšanje bolečin, izboljšanje pre-
točnosti krvi, protivnetno delovanje in 
zdravljenje venskih razjed.

V odejo zavijemo spodnje okončine ali 
pa lokalno ovijemo boke in spodnji del 
hrbta. Priporočljiva uporaba je 20 do 40 
minut v 10 do 15 terapijah, štiri do šest-
krat na leto.

OB MOTNJAH DIHAL
Odeja pomaga pri akutnih boleznih 

dihal, akutnih virusnih okužbah dihal, 
astmatičnem bronhitisu, bronhialni astmi, 
pljučnici, bolezenski razširitvi bronhijev 
(bronhiektaziji), pljučnih ognojkih (absce-
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sih), vnetju pljučne mrene (plevritisu) in 
podobno.

V akutnih primerih lahko odejo upo-
rabimo kot podporo drugi obliki zdravlje-
nja. Po prenehanju jemanja predpisanih 
zdravil je smiselno odejo uporabiti za od-
pravo stranskih učinkov zdravil. Pri kro-
ničnih motnjah lahko odejo uporabljamo 
kot obliko samostojnega odpravljanja mo-
tenj ali kot preventivni ukrep.

Cilj ovijanja je izboljšanje odvajanja 
bronhialnih izločkov, pospeševanje red-
čenja pljučnih infiltratov in izboljšanje 
vnetja tkiva okoli bronhijev, zmanjša-
nje bolečin, blaženje kliničnih znakov ter 
skrajšanje obdobja kliničnega poslabša-
nja, povečanje splošne telesne odporno-
sti in zmanjšanje alergijskih reakcij orga-
nizma.

V odejo lahko zavijemo vse telo ali pa 
z njo lokalno pokrijemo kožo na prsnem 
košu na predelih, povezanih z bolezen-
skimi dogajanji. Uporaba naj traja 30 do 
40 minut, z 20 do 25 uporabami na eno 
zdravljenje. Priporočljivo je ovijanje v 
času sezonskih poslabšanj bolezni.

Opozorilo! Če imamo visoko telesno 
temperaturo, je treba začeti s segmentno 
uporabo terapevtske odeje.

OB MOTNJAH PREBAVIL
Med remisijami gastritisa (akutnega 

in kroničnega vnetja želodčne sluznice) se 
odenemo v odejo za vzdrževanje redne-
ga izločanja; ob povečanem ali zmanjša-
nem izločanju lahko odejo uporabimo kot 
preventivno sredstvo. V odejo lahko zavi-
jemo vse telo ali pa z njo lokalno ali se-
gmentno pokrijemo telo. Cilj je norma-
lizacija povišanega ali zmanjšanega iz-
ločanja, stabiliziranje motorike preba-
vil, lajšanje bolečin, zmanjšanje povišane 
razdražljivosti osrednjega živčevja.

Med obdobji poslabšanja je priporo-
čljivo, da odejo uporabljamo dva do trik-
rat na dan po 24–26 minut. Pri stanjih kro-
ničnega gastritisa odejo uporabljamo po 
30 do 37 minut enkrat do dvakrat na dan. 
V obeh primerih naj bo 20 ponovitev.

Odeja koristi na vseh stopnjah razjede 
želodca in dvanajstnika, pri motnjah delo-
vanja želodca in črevesja; tako ob akutnih 
epizodah kot ob delnih ali očitnih remisi-
jah za preprečevanje morebitnega poslab-
šanja.

Namen ovijanja je lajšanje bolečin, 
normaliziranje izločanja iz želodca, spod-
bujanje celjenja razjed in lajšanje želodč-
nočrevesnega vnetja, blaženje duševne 

napetosti ter izboljšanje nevrasteničnih in 
depresivnih stanj.

V odejo lahko ovijemo vse telo ali pa z 
njo pokrijemo dele telesa in območja kože, 
povezane z bolečimi organi.

Priporočeno je daljše obdobje uporabe. 
Ob poslabšanju je priporočljivo 20 do 25 
ovijanj po 30 do 40 minut. Za preventivo 
se ovijamo pred sezonskimi obdobji pos-
labšanja bolezni.

Opozorilo! Uporaba terapevtske ode-
je je strogo prepovedana v primeru hudih 
peptičnih razjed (ulkusov), akutnih epi-
zodnih razjed, malignega peptičnega tu-
morja, notranje trebušne krvavitve ali mo-
žne trebušne krvavitve.

OB MOTNJAH  
MIŠIČJA IN OKOSTJA

Odeja nam dobro dene pri vnetjih ali 
prehranskem primanjkljaju sklepov in ob-
sklepnih tkiv: artritisu (revmatoidni artri-
tis, kronični infekcijski ali alergijski poliar-
tritis, ankilozni spondilitis), artrozi (osteo-
artroza, deformantna artroza, deforman-
tna osteoartroza), osteomielitisu.

Mišična vnetja (miozitis): polimiozi-
tis, toksični miozitis, vnetje živcev in mi-
šic (nevromiozitis) in podobno.

Poškodbe: zlomi kosti, udarnine, izpa-
hnjeni sklepi, poškodovane ali nategnjene 
mišice in vezi.

S terapevtsko odejo si lahko pomaga-
mo samostojno v blažjih primerih ali pa 
kot dodatno sredstvo v mnogostranskem 
zdravljenju hudih primerov akutnih ali 
kroničnih bolezni.

Delovanje večslojne odeje blaži bole-
čine ter izboljša pretok krvi in presnovno 
izmenjavo. Ovita odeja spodbuja boljše 
oživčenje mišic in prenos hranilnih sno-
vi v tkiva ter pomaga izboljšati gibljivost 
sklepov.

V odejo lahko zavijemo vse telo ali pa 
z njo lokalno pokrijemo območja kože 
nad prizadetimi sklepi. Uporabljamo jo 
30 do 40 minut naenkrat z 20 do 25 upo-

Preglednica prikazuje zelo pozitivne rezultate zavijanja bolnikov v večslojno terapevtsko ode-
jo, zbrane v letih od 1993 do 1997 na klinikah, v preventivnih terapijah in na domu.

REZULTATI TERAPIJ Z RUSKO ODEJO
KATEGORIJA BOLEZNI IZBOLJŠANJE DELNO IZBOLJŠANJE NESPREMENJENO
SRČNO-ŽILNE BOLEZNI 46 % 48 % 6 %
BOLEZNI DIHAL 82 % 10 % 8 %
BOLEZNI PREBAVIL 76 % 24 % 0 %
BOLEZNI MIŠIC IN KOSTI 58 % 42 % 0 %
PRESNOVNE MOTNJE IN SORODNE 
NEHOTENE SPREMEMBE

40 % 40 % 20 %

MOŽGANSKE MOTNJE IN POŠKODBE 83 % 17 % 0 %
MOTNJE PERIFERNEGA ŽIVČEVJA 92 % 8 % 0 %
MOTNJE AVTONOMNEGA ŽIVČEVJA 86 % 14 % 0 %
NEVROZE 71 % 16 % 13 %
DUŠEVNE MOTNJE 7 % 45 % 47 %
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rabami na terapijo. Priporočeno število te-
rapij, tako za terapevtske kot preventivne 
namene, je pet do šest na leto.

OB PRESNOVNIH MOTNJAH
Menopavza. Odejo lahko uporablja-

mo kot dodatek ali samostojno za blažitev 
motenj vegetativnega živčevja, kot so na-
vali vročine, znojenje in spremembe raz-
položenja, presnovnih in endokrinih mo-
tenj, pa tudi za blažitev psihočustvenih 
sprememb.

Odeja pomaga zmanjšati sistolični in 
diastolični krvni tlak ob zvišanem krv-
nem tlaku, lajšati glavobole, odpraviti ali 
zmanjšati pogostost globoke bolečine v 
prsnem košu (angine pektoris) ter izbolj-
šati odpornost organizma na podnebne 
spremembe. Odeja pomaga popravlja-
ti pretirano občutljivost (hiperestezijo) 
in normalizirati spanje; odpravi občutke 
vročine ali mrzlice in zmanjša pojavnost 
vročinskih oblivov; lajša bolečine v miši-
cah in sklepih, stabilizira psihočustveno 
stanje in olajša znaten dvig splošne teles-
ne vzdržljivosti.

V odejo lahko zavijemo vse telo ali 
samo dele telesa. Priporočljiva je daljša 
uporaba, 15 do 20 uporab po 15 do 40 mi-
nut, štiri do petkrat na leto.

Sladkorna bolezen. Terapevtska odeja 
uporabimo kot dodatek jemanju predpi-
sanih zdravil; ustvari hipoglikemični uči-
nek in učinkovito popravi celotno sliko 
kliničnih zapletov pri sladkorni bolezni.

V terapevtsko odejo zavijemo vse telo. 
Priporočljivo je daljše obdobje uporabe; 
od 15 do 40 minut naenkrat, odvisno od 
resnosti bolezni, po 15 do 20 uporab, štiri 
do šest terapij na leto.

OB MOŽGANSKIH MOTNJAH
Odejo je smotrno uporabiti pri po-

apnenju žil v možganih (možganski ate-
rosklerozi), kroničnem vnetju mehkih 
možganskih ovojnic (leptomeningitisu), 
vnetju možganov (encefalitisu), multipli 
sklerozi, otroški paralizi, možganski kapi, 
parkinsonovi bolezni in podobno.

Terapevtska odeja lahko pomaga v 
okviru celovitega zdravljenja ali služi kot 
ločeno terapevtsko sredstvo.

Med uporabo terapevtske odeje in po 
njej navadno opazimo naslednje koristne 
učinke na bolnikov napredek: izboljšanje 
zmanjšanega mišičnega tonusa; normali-
zacijo aktivnih točk pri nevrocirkulator-
ni distoniji ter stanjih zvišanega ali zniža-
nega krvnega tlaka, odpravo ali zmanjša-
nje čezmerne mišične aktivnosti telesa (hi-
perkinezije); izboljšanje gibljivosti hotnih 
in nehotnih mišic; v nekaterih prime-
rih obnovitev zavrtih ali odsotnih funk-
cij (obnovitev normalnega sedenja, hoje, 
usklajenih gibov in podobno); zmanjša-
nje pogostosti in intenzivnosti glavobo-
lov; izboljšanje psihočustvenega stanja 
in sposobnosti za obvladovanje stresa (iz-
boljšanje razpoloženja in vedenja, norma-
lizacija spanja, izboljšanje splošne teles-
ne vzdržljivosti, izboljšana sposobnost za 
skrb zase in podobno); izboljšanje vegeta-
tivnih motenj; lajšanje bolečin ter znatno 
zmanjšanje vremenske občutljivosti (me-
teoropatije).

Odejo porabimo tako, da vanjo za-
vijemo vse telo (z glavo ali brez nje) ali 
pa z njo pokrijemo posamezne dele te-
lesa (vrat ali območje ovratnika, obmo-
čje vzdolž hrbtenice ali območje spodnje-
ga dela hrbta). Uporaba naj traja 15 do 40 
minut, terapija naj vključuje 20 uporab ali 
več s petimi do šestimi terapijami na leto.

Odejo je dobro uporabiti tudi pri zapr-
tih možganskih poškodbah, kot so pretres 
možganov po izzvenitvi možganskih 
simptomov ter različno hude udarnine 
možganov tri do štiri tedne po poškodbi.

Odejo lahko uporabimo kot dodatek 
oskrbi za preprečevanje zapoznelih pos-
ledic, saj ustvari ugodne razmere, ki učin-
kovito pomagajo odpravljati glavobole, 
normalizirati spanje, izboljšati kroženje 
krvi in dinamiko cerebrospinalne teko-
čine ter ublažiti duševno obremenjenost. 
Njeno delovanje spodbuja odpravljanje 
nehotenih morfoloških sprememb v mo-
žganih ter izboljša prehranjenost živcev, 
koristno deluje na poškodovana tkiva, 
spodbuja rehabilitacijske procese v mož-
ganih, pomaga preprečevati ali zmanjšati 
vaskularne spazme in učinkovito poveča 
splošno odpornost.

Metoda uporabe je enaka kot v že 
omenjenih primerih.

OB MOTNJAH  
PERIFERNEGA ŽIVČEVJA
V odejo se zavijemo, ko nas pestijo: 

bolečina, ki izvira iz živca (nevralgija) in 

Ko se odenemo v terapevtsko odejo, imamo enake koristi kot v izolirani komori, v kateri 
se sprožijo mehanizmi za človekovo samozdravljenje.
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POSVET Z ZDRAVNICO
O vplivu ruske terapevtske odeje 

na vaše zdravje se lahko posvetujete 
z zdravnico dr. Tatiano Grigoryevo 
v Centru informacijske medicine v 
Ljubljani. Pokličite na 031/834 226.
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vnetje trivejnega živca (nevritis), vnetje 
obraznega živca, kronična bolečina v zad-
njem delu glave in zgornjem delu vratu 
(okcipitalna nevralgija), draženje koreni-
ne hrbtenjačnega živca v predelu glave, 
vratu in rok (brahiocervikalni radikulitis), 
draženje medrebrnih živcev (interkostal-
na nevralgija), draženje korenine hrbte-
njačnega živca v predelu ledvene hrbteni-
ce (lumbosakralni radikulitis), vnetje ko-
renin več živcev, ki izhajajo iz hrbtenja-
če (multipli radikulonevritis), vnetje več 
živcev (polinevritis), poškodbe perifer-
nih živcev in podobno. Uporabljamo jo 
kot dodatni pripomoček v okviru celovi-
tega zdravljenja bolezni ali samostojno v 
obdobjih remisije ali za preprečevanje za-
poznelih posledic bolezni.

Uporaba odeje spodbuja zmanjšanje 
odzivnosti na dražljaje (desenzitizacijo) in 
učinkovito duši distrofične in degenera-
tivne procese v živčnih strukturah. Ode-
ja zmanjša ali odpravi bolečine, izboljša 
limfni in krvni obtok, spodbuja presnov-
no izmenjavo ter znatno zmanjša vnetne 
procese v tkivih. Znatno izboljša prevo-
dnost živcev, odpravi ali zmanjša pare-
ze, izboljša vitalne funkcije notranjih or-
ganov in znatno poveča odpornost orga-
nizma na stres.

V odejo zavijemo vse telo ali pa z njo 
pokrijemo posamezna območja. Terapija 
naj obsega 20 do 25 uporab po 15 do 40 
minut; pet do šest terapij na leto.

OB MOTNJAH 
AVTONOMNEGA ŽIVČEVJA

Odeja nam pomaga, kadar nas priza-
denejo: vnetje živčnih vozlov debla sim-
patičnih živcev, hipotalamusni sindrom, 
migrene, raynaudova bolezen, poklicne 
bolezni zaradi tresljajev (vazonevroze). 
Omogoča znatno zmanjšanje ali ublaži-
tev vazonevralnega kompleksa simpto-
mov (trajna žilna distonija in nenadne po-
novitve ali poslabšanje bolezenskih zna-
kov) ter znatno izboljša odzivnost avto-
nomnega sistema in vegetativne funkcije 
organizma. Medtem ko smo odeti, pride 
do normalizacije splošnega telesnega sta-
nja, povezanega s psihočustvenim stre-
som in motivacijsko neorganiziranostjo, 
kot tudi do znatne ublažitve astenohi-
pohondričnega sindroma ter splošne ok-
repitve odpornosti organizma na različne 
vrste stresa.

Uporaba naj traja 30 do 40 minut, po-
samezna terapija pa naj vključuje 30 do 60 
uporab. Trajanje zdravljenja je pet do šest 
terapij na leto. V odejo zavijemo vse telo 
(z glavo ali brez nje) ali pa z njo lokalno 
ali segmentno pokrijemo ciljna območja.

OB NEVROZAH
Terapija z varovalno odejo lahko učin-

kovito pomaga pri običajni skrbi za bol-
nika ali kot samostojno sredstvo pri izčr-
panosti živčevja (nevrasteniji) in histerič-
ni nevrozi.

Uporaba terapevtske večslojne ode-
je privede do znatne pomiritve nevrotič-
ne odzivnosti, normalizacije čustvene la-
bilnosti in rdečice, nenormalno znižano 
temperaturo udov zviša do 1,5 °C in jo 
ustrezno zniža v aktivnih točkah, stabili-
zira srčni ritem, blagodejno vpliva tako na 
stopnjo glavobolov ter znatno ublaži izra-
žanje preobčutljivosti za bolečino.

Ob histeričnih nevrozah uporaba ode-
je znatno zniža raven preplaha, izbolj-
ša spanje, učinkovito popravlja čustveno 
stanje bolnika, na histerično osebo delu-
je pomirjujoče in antidepresivno ter spod-
buja zvišanje njene samopodobe.

Priporočljivo je daljše zdravljenje: čas 
enkratne uporabe naj bo 30 do 40 minut, 
odvisno od resnosti bolezni, v posamezni 
terapiji pa naj bo 30 do 60 uporab. Obdob-
je zdravljenja vključuje tri do štiri terapi-
je na leto.

V odejo zavijte vse telo (z glavo ali 
brez nje) ali pa z njo pokrijte lokalna ali 
segmentna ciljna območja.

OB DUŠEVNIH MOTNJAH
Odeja je lahko koristna kot dodaten 

postopek pri večstranski obravnavi ali 
kot samostojno sredstvo med remisijami 
stanj, kot so shizofrenija, maničnodepre-
sivni sindrom, epilepsija, predsenilna psi-
hoza in reaktivna psihoza.

Vpliv ovijanja v odejo znatno zniža ra-
ven psihočustvene odzivnosti in znatno 
izboljša bolnikovo odpornost proti stresu. 
Postopek ustvari stanoviten protinevro-
tičen učinek, znatno izboljša nevrodina-
miko in uravnoteži vznemirjenje, s čimer 
zagotovi splošno sproščujoč vpliv na pa-
cienta, odpravi žilne bolezni in motnje, 
spodbuja presnovne procese v možganih 
ter na splošno ugodno vpliva na bolnika.

Priporočljivo je daljše zdravljenje; čas 
enkratne uporabe naj bo 30 do 40 minut, 
odvisno od resnosti bolezni, v posamezni 
terapiji pa naj bo 30 do 60 uporab. Obdob-
je zdravljenja vključuje tri do štiri terapi-
je na leto.

V odejo zavijemo vse telo (z glavo ali 
brez nje) ali pa z njo pokrijemo lokalna ali 
segmentna ciljna območja. J. V. 

Predstavitveni video o lastnostih 
in učinkih ruske varovalne večslojne 
terapevtske odeje si lahko ogledate 
na Facebook strani »Revija Misteriji«.

Misteriji v živo 
Zadobrovška 88, Ljubljana

Organizira: MUNAJ, Taja Vetrovec s.p.
PREDSTAVITEV RUSKE ODEJE
Predstavitev delovanja ruske varovalne 
in terapevtske odeje, ki pomaga spod-
bujati in vzdrževati samozdravilne spo-
sobnosti, bo v sredo, 12. junija, ob 18. 
uri v klubskih prostorih revije Misteriji 
na Zadobrovški cesti 88, LjubljanaPo-
ljeZadobrova. Predstavitev bo vodila 
zdravnica dr. Tatiana Grigoryeva.
Prijavite se v Munay učilnici na spletni 
strani www.munay.si, pišite na info@
munay.si ali sporočite vašo udeležbo s 
SMS obvestilom na 041/677 089.


