
Rusinja Tatiana Grigoryeva, dr. 
med., je prišla prvič v Slovenijo 
leta 2002 s skupino ruskih zdrav-

nikov, ki je zdravila pokojnega pred-
sednika Slovenije Janeza Drnovška. V 
Sloveniji ji je bilo všeč in ker smo se ji 
ljudje, pa tudi zdravniki, zdeli zelo do-
jemljivi in odzivni za rusko informa-
cijsko medicino, je kasneje pri nas kar 
ostala. Tu je namreč videla ogromno 
dela, saj je naš zdravstveni sistem da-
leč od idealnega. Svoje poslanstvo po-
moči ljudem zato nadaljuje v Sloveniji. 
Pri svojem delu uporablja rusko napra-
vo Scenar.

Grigoryeva je po izobrazbi zdrav-
nica ginekologinja porodničarka in ki-
rurginja. V Rusiji je sanjala, da bo poleg 
dela v porodnišnici naredila še dokto-
rat, a se je na koncu odločila za Sloveni-
jo. Ker ima izkušnje s porajanjem novega 
življenja, ve, kako je za razvoj otroka po-
membno njegovo počutje v materni-
ci, potek poroda in njegova poporo-
dna obravnava.

»Čim bolj zapleten je porod, tem 
prej je treba dojenčka obravnavati, 
da se pri njem odstrani zapise strahu 
in šoka, ki ju je doživel pri rojstvu. 
Strah in šok zakrčita dojenčkovo 
telo in se pri njem lahko razvije otro-
ška cerebralna paraliza. Zato so zdaj 
moje sanje, da bi z informacijsko me-
dicino pomagali že dojenčkom, da se 
ta bolezen pri njih ne razvije in da ne 
bi toliko otrok pristalo na vozičku. V 
Sloveniji zaradi tega vsako leto pride 
na voziček okoli šestdeset otrok, kar 
je ogromno,« pripoveduje.

Pravi, da je osemindevetdeset od-
stotkov bolezni psihosomatskega iz-

vora, pri tem pa navadno ne upošteva-
mo prvega šoka pri nosečnosti, rojstvu, 
zgodnjem odstranjevanju popkovnice in 
posteljice. Zato prihodnost medicine vidi 
v preventivi in pomoči informacijske me-
dicine že dojenčkom, ker so začetki živ-
ljenja ključni za nadaljnji razvoj. Morda 
bo njene sanje nadaljevala hči, ki v Slove-
niji končuje študij medicine.

RUSKI SCENAR
Pri svojem delu uporablja rusko na-

pravo Scenar. Scenar terapija izboljšu-

je delovanje celega telesa, pomaga po-
vrniti, ohranjati in optimizirati splošno 
zdrav stveno stanje ter okrepiti imunski 
sistem.

Naprava je velika kot televizijski da-
ljinec, z njo pa prek kože deluje na celo-
ten organizem s posebnimi električnimi 
impulzi, ki so podobni živčnim impul-
zom v našem telesu. Scenar učinkuje za-
radi zakonitosti, da so notranji organi in 
človeška koža tesno povezani prek živč-
nega sistema. Koža je zemljevid, ki odra-
ža stanje notranjih organov in sistemov v 
človeškem organizmu. Hkrati pa je naj-
večji organ, ki omogoča zaznavo zuna-
njih dražljajev. Zato je s to napravo mo-
goče uravnavati stanje notranjih organov 
prek delovanja na koži.

Terapija s Scenarjem je povsem nein-
vazivna in neboleča, brez vnosa kemič-
nih snovi in nezaželenih učinkov. Scenar 
ne zdravi kot naprava, ampak le spodbu-

ja endogene rezerve organizma k sa-
mozdravljenju, pravi zdravnica.

Elektrode Scenarja postavlja na 
različne predele kože, odvisno od 
tega, kakšne težave ima oseba. Izbor 
stimulacijskih con pa temelji na staro-
davnih znanjih vzhodne medicine in 
sodobne nevroznanosti.

»Telo je sestavljeno iz simpatične-
ga in parasimpatičnega sistema. Med 
njima mora biti ravnotežje. Če tega 
ni, nismo zdravi. Simpatični del nas 
spravlja v stres in stisko, stiska pa blo-
kira nemoten energijski pretok po te-
lesu. Če je nekje energijski pretok mo-
ten, prihaja do zmanjšane funkcije 
dela telesa, slabega počutja, pomanj-
kanja energije in na koncu lahko zbo-
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Scenar so razvili za 
sovjetske astronavte kot 

majhno, a zelo učinkovito 
napravo, ki ohranja zdravje 

ter vrhunsko telesno in 
psihično stanje.

INFORMACIJSKE TERAPIJE

Tatiana Grigoryeva s Scenarjem
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limo. Zato se trudim s preventivo, po-
tem ko pri človeku pomagam vzpostavi-
ti zdravje, da vzpostavim pretok energi-
je, da oseba ne zboli,« pravi.

Terapijo lahko uporablja tudi pri no-
sečnicah in otrocih, tudi pri dojenčkih.

KLJUČNA JE PREVENTIVA
Scenar v Sloveniji uporabljajo na Uni-

verzitetnem rehabilitacijskem inštitutu 
Republike Slovenije – v Soči, a le kot pro-
tibolečinsko terapijo; ne izkoriščajo vseh 
možnosti, ki jih nudi terapija s Scenarjem 
in ki se lahko dotakne tudi vzroka težav.

»Današnje zdravstvo je usmerjeno 
tako, da vsak zdravnik zdravi le tisti or-
gan, za katerega je specializiran. Žal je 
danes tako tudi v Rusiji, ne le v Sloveniji; 
pravzaprav že povsod po svetu v uradni 
medicini. Zdravniki se v okviru javnega 
zdravstva nimajo časa ukvarjati z bolni-
ki, čeprav je Scenar tehnologija v Rusi-
ji sprejeta tudi v uradno zdravstvo. Vsa-
ka terapija namreč traja štirideset minut, 
zdravniki pa imajo na razpolago od pet 
do deset minut na bolnika.«

Bolnika najprej preveri, da vidi, v 
kak šnem stanju je. Če je potrebno, nare-
di terapije, potem pa oseba prihaja le na 
preventivne preglede, tako kot avto po 
potrebi ali vsaj enkrat na leto pripeljemo 
na tehnični pregled. To je princip kitajske 
tradicionalne medicine, ko je bil zdrav-
nik plačan po tem, koliko ljudi je bilo 
zdravih, ne bolnih. Tudi ruski zdravnici 
je preventiva na prvem mestu.

 Eva Majnik 

BI IMELI SCENAR DOMA?
Ruski Scenar, ki ga lahko upo-

rabljate doma za samozdravljenje, 
je dosegljiv na Misteriji.si. Cena je 
700 evrov. V ceno je že vključen tečaj 
uporabe aparata. Za tečaj se prijavite 
pri Tatiani Grigoryevi na telefon 
031/834 226 ali 040/580 902 ali 
grigoryeva.tatiana@gmail.com.

UČINKI SCENAR TERAPIJE
Terapija deluje v splošnem na treh ravneh:
• Biokemična raven: aparat spodbuja izločanje nevropeptidov – naravnih 

zdravilnih učinkovin.
• Bioenergijska raven: aparat čisti in ureja živčne in energijske poti ter tako ob-

navlja pretok energije in informacij.
• Informacijska raven: aparat »bere« informacije s površine kože in jih upo-

rabi za generiranje prilagodljivega električnega impulza, ki ga prenese na isti del 
površine kože.

Učinki Scenar terapije: reanimacijski, proti-
bolečinski, protivnetni, protialergijski, norma-
lizirajo žilni tonus, delujejo proti oteklinam, 
ustavljajo krvavitve, znižujejo previsoko te-
lesno temperaturo, popravljalni, obnovitveni, 
kozmetični, normalizirajo vse vrste presnov-
nih procesov, normalizirajo delovanje orga-
nov in sistemov, zmanjšujejo izraženost bole-
zenskih procesov in pospešujejo rehabilitacijo, 
omogočajo zmanjšanje terapevtskih odmerkov 
zdravil in s tem morebitne nezaželene učinke terapije z zdravili.

Scenar terapija je namenjena uporabi v različnih vejah medicine kot sestavni 
del kompleksnejšega zdravljenja ali kot samostojni niz terapij. Uporablja se lah-
ko pri vseh starostnih skupinah. Namenjena je za uporabo strokovnjakov z me-
dicinskega področja in zahteva vsaj osnovno medicinsko znanje in razumevanje 
fizioloških procesov kot tudi patologijo bolezenskih stanj.

Scenar lahko uporabljamo tudi nestrokovnjaki, da si lahko z njim pomagamo 
pri blažjih zdravstvenih težavah. Uporabljamo lahko namreč osnovne nastavi-
tve, ki so namenjene blaženju značilnih bolezenskih težav, denimo glavobola in 
prehlada.

Napravo so razvili v okviru sovjetskega vesoljskega programa. Cilj je bil ustva-
riti majhno, prenosno, energetsko varčno, a hkrati zelo učinkovito napravo, ki oh-
ranja zdravje astronavtov in jim omogoča vrhunsko telesno in psihično stanje.

Metoda temelji na načelih tradicionalne kitajske medicine, na znanju akupun-
kture in akupresure, ter na sodobnih dosežkih elektroterapije.

Originalne naprave Scenar in protokole zdravljenja sta izumila Aleksander 
Revenko in Aleksander Karasjev. Po razpadu Sovjetske Zveze je postal Scenar 
dostopen tudi za širšo medicinsko skupnost. Aparat je registriran v Registru me-
dicinske tehnike pri Ministrstvu za zdravje Rusije in je odobren za uporabo v me-
dicinskih praksah.

Danes ga uporabljajo v več državah, med drugim v Kanadi, ZDA, Avstraliji, 
Nemčiji, Švici, Nizozemski, Angliji in tudi v Sloveniji.

Je tudi prva elektroterapevtska naprava, ki deluje po načelu upoštevanja po-
vratne bioinformacije med telesom in napravo. Naprava zaznava stalno spremi-
njajočo se električno impedanco kože ter modulira obliko in moč impulzov. Tako 
je vsak impulz drugačen od prejšnjega, da se organizem ne navadi in ne oslabi 
njegov orientacijski odziv.
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