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KORONAVIRUS IN KRIZNI ČASI
DUHOVNI IN BIO-ENERGIJSKI VIDIKI ZDRAVJA IN BOLEZNI
RAZMIŠLJANJE 3
Vsako situacijo in vsako dogajanje je mogoče opazovati in videti iz različnih zornih kotov.
Iz različnih ravni zavedanja. Običajno mislimo, da je resnica ena; le ena sama. Toda
vsakdo vidi in razume svet iz svoje ravni zavesti. Svet pa je v človekovem umu pogosto
tudi takšen, kot ga želi videti. »Pojdi in naj ti bo, kot si verjel,« trdi celo krščansko Sveto
pismo. Zato je vsakršno drugačno mnenje oz. OPOZICIJA k na videz veljavnemu in
sprejetemu še kako pomembna! Kdo pa pravi, da vodeči vidijo prav? Morda pa tudi nočejo
videti trenutne situacije, kakršna je!? Smo slišali v teh dneh, da poslušajmo strokovnjake!
Kdo pa je strokovnjak? Je to tisti, ki dela zaključke in povzroča zmedo in paniko brez
predhodnih natančnih (znanstvenih) raziskovanj in analiz, ali tisti, ki svarijo, da je
situacija lahko tudi čisto drugačna od tega, kar se brezglavo sprejema in zatrjuje. Natančne
analize koronavirusa in njegovega učinkovanja npr. sploh še nimamo? Nasprotna
mnenja so lahko tudi pri tem dobra kontrola, da se ne zaide v škodljive skrajnosti.
Torej: kaj je res vse tako, kot nam želijo dopovedati trenutno dostopne trditve in
informacije, mediji (novinarji) in vladni uslužbenci po svetu, ki ponavljajo drug za drugim
tudi številne nepreverjene informacije? Le kakšno dramo (ali farso) morda ne vedoč
igramo? Na žalost so tisti, ki vidijo stvari širše in drugače, običajno utišani ali pa celo kar
»izginejo« (kot npr. zdravnik in bolnik na Kitajskem, ki sta opozarjala na drugačno stanje od
uradnih poročil). Stoletja stara praksa se vedno znova ponavlja. Pri nas v Sloveniji je v prvem
tednu aprila s pozicije vladnega svetovalca odstopila zdravnica, ki se ni strinjala z vladnimi
dokaj »vojaškimi« (prestrogimi!?) ukrepi. Sicer pa menda naša nova vlada sploh ne
upošteva mnenj Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Čemu ne? Kdo ima koristi od
tovrstnih postopkov in kakšne? Je oblast nekaterim res tako opojna?
Smo psihofizična bitja. Bitja telesa in duha. In ta duh lahko podivja bolj, kot si lahko
mislimo ali pričakujemo, kar dokazujejo tudi razni fanatizmi (tako verski kot politični), ki se
pojavljajo v mukotrpni planetarni zgodovini.
Ne mislim govoriti o nekakšnih teorijah zarote, temveč le o tem, na kar opozarja tudi vse
več zdravnikov in tudi širše osveščenih posameznikov: da letošnji KORONAVIRUS
(COVID–19) morda le ni tako »hudoben in hud«; pravih znanstvenih študij o njem
menda sploh še ni, statistični podatki so površni in napačni ter ne upoštevajo vsega. Lažno
in nenatančno je tudi testiranje okužb, mrtve se prešteva kar vsevprek, pa če smrt
povzročil virus ali ne. Kaj pa, če so panike in kolektivna psihoza odveč? Koronavirus v letu
2020 naj ne bi bil celo nič bolj nevaren in smrtonosen kot vsakoletne viroze pred njim ali
kot običajen prehlad. To trdi tudi hrvaška zdravnica dr. Lidija Gajski in nekateri drugi po

© Katedra Veduna 2020

www.veduna.si

1

dr. Mira Omerzel - Mirit

svetu (beri članek z naslovom: Dr. Lidija Gajski: Korona histerija .../Logicno.com). Doktorica
pristavlja, da so tudi predhodna leta umirali v času viroz predvsem starostniki in sicer
predvsem v starosti med 80 in 90 let. Toda ti so bili že pred okuženjem s koronavirusom
obremenjeni že z drugimi kroničnimi boleznimi in težavami. Dodaten virus je bil (in je še
vedno) zato lahko zanje usoden, vendar ni edini povzročitelj smrti. Izid je odvisen od
njihove odpornosti in vitalnosti. Dr. Gajski pravi, da so statistike o umrljivosti lažne, saj
ne upoštevajo pravih vzrokov smrti, kar pa naj bi bilo menda tudi skoraj nemogoče
ugotoviti ob večih kriznih boleznih. Tudi vsa prejšnja leta naj bi bilo dokaj podobno in sicer
tako pri nas kot po svetu. Veliko jih povsod umre tudi zaradi »običajne« gripe. Kaj se torej
dogaja? Je res virus letos bolj smrtonosen ali smo le mi bolj šibki in ranljivi? In če je tako
– zakaj je tako? Menda pa so nekateri okuženi celo povsem brez tegob. Če velja omenjeno,
se zastavlja vprašanje – čemu? Virus je vsako zimo pokosil določeno število ljudi,
predvsem šibke in nevitalne. Sosedov upokojeni kmet je včeraj izrekel zanimivo misel: »Pa
saj je vedno tako kot v naravi: 'plen' postanejo le šibki!« Skrb za starostnike je sicer
ganljiva, a se ne morem znebiti vtisa, da ima ta skrb še druge namene.
V rizični skupini naj bi se po letošnjih odredbah znašli vsi starejši od 65 let (v Srbiji ti sploh
ne smejo iz stanovanj!?). No, do te starostne višine tudi meni manjka le malo. Torej bodo v
prihodnje, ko se bo virus v novi (mutacijski) obliki spet pojavil, tudi meni še bolj kot
drugim kratili možnost gibanja. Pa saj za to NI KRIVA STAROST, temveč človekova
vitalnost in odpornost oz. NEVITALNOST IN ŠIBKOST! Povprečja so lahko v
statistikah zelo zavajajoča, odredbe vsevprek (in po izkustvih v domovih za ostarele) pa
lahko tudi napačne.
V začetku marca se me je (verjetno zaradi preobremenjenosti in preutrujenosti, zaradi
precejšnje izgorelosti, ki jo šaljivo imenujem kar prismojenost) lotil nekakšen prehlad.
Teklo mi je iz nosu in kihala sem. Ob malce slabšem počutju sem bila kljub temu zelo
ustvarjalna in sem vse dni veliko delala. To je bilo v času, ko pri nas še ni bilo odredb glede
korona virusa niti preverjanja obolenj. No, kihanje in smrkanje je pri meni trajalo le nekaj
dni. Nalezla pa bi se lahko tudi viroze (koronavirusa?), ker sem se pri energijskem
očiščevanju in polnjenju sklanjala nad ljudmi, ki so kihali vame. Pred tem več kot 35 let
nisem bila pri zdravniku. Ni bilo treba. Zadnja 3 leta pa sem se zimskih viroz nalezla tudi
jaz. Sem jih pa sicer vedno dokaj hitro prebolela. Zamislila sem se nad tem: kako to? Zakaj
je sedaj drugače? Kaj se je spremenilo? Mislim, da mi je vse bolj jasno – kaj (psiho-fizična
preobremenjenost me je načela). Ta spoznanja bi rada bolj detajlno delila z vami.
Šele kasneje, ko sem poslušala zdravnika zdravstvene ustanove na Golniku (na žalost sem
pozabila njegovo ime), mi je postalo jasno, da bi tudi moj »prehlad« prav lahko sodil med
koronavirusna obolenja; na srečo med lažja obolenja. Zdravnik je povedal, da se tudi
COVID–19 lahko izraža na različne načine: videti je lahko tudi le kot običajen prehlad s
kihanjem in smrkanjem (tako je, če okužba ostaja na področju nosu); lahko se preseli na
bronhije ali pa se usidra globlje v pljuča, kjer lahko povzroči nevarno in tudi smrtonosno
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pljučnico (a takšna je pljučnica tudi že sama po sebi). Prva oblika okužbe je blaga, tretja pa
je lahko tudi SMRTONOSNA, še zlasti pri ZMANJŠANI VITALNOSTI in VEČJI
ZASTRUPLJENOSTI ORGANIZMA. Zakaj po svetu za tem virusom, ki je lahko celo
dokaj blag, UMIRA VSE VEČ LJUDI? Morda pa bi morali poiskati odgovore in rešitve!
Toda – ne glede na to, kakšno škodo ali kako težko obolenje bo ljudem virus povzročil – se
vse bolj zastavlja vprašanje, ali so načini (podobno kot že leta poprej?) in vse restrikcije
(osamitve, izolacije, celo kaznovanja za nespoštovanje samoosame oziroma če se prepovedi
gibanja in druženja ne bomo držali) sploh PRAVA ZAŠČITA IN PRAVA POTEZA? Kaj
ne bo vse to, še zlasti pa številni spremljajoči STRESI ob vseh prepovedih, še bolj oslabili
mnoge? Posledice: še MANJŠA ODPORNOST. V prejšnjem razmišljanju (FB, 2. aprila)
sem opisala učinke stresov ter rušilnih misli in čustev na telo. Sedaj pa naj opozorim le na
to, da se PREPREČEVANJA VIRUSA MORDA NE LOTEVAMO PRAV! ČLOVEK JE
VSE OČITNEJE TUDI VSE MANJ ODPOREN na razmere v svojem okolju, s tem pa tudi
na VIRUSE, ki vsako leto ali celo mesečno mutirajo – postajajo vse močnejši, vse
agresivnejši, prave pošasti.
Vse več je zdravnikov, ki opozarjajo tudi na vse večjo nemoč oz. NEUČINKOVITOST
nam znanih ANTIBIOTIKOV. Zaradi dolgotrajnega vsesplošnega in preveč posplošenega
predpisovanja antibiotikov, vsako leto preživijo namreč le najodpornejši in najmočnejši
virusi. In ti virusi so semena za viroze v sledečem letu. Neodgovorno predpisovanje
antibiotikov ali za vsak slučaj, za vsako malenkostno težavo, se nam počasi maščuje. Tako
namreč negujemo nove »superviruse«. Na to opozarjajo tudi številni raziskovalci in
zdravniki po svetu. Zanje menda prav kmalu ne bomo imeli več nikakršnega zdravila (znani
antibiotiki bodo povsem brez moči). A to še ni vse. Antibiotiki namreč ZASLUZIJO
(podobno kot opijati in protibolečinska zdravila) naša ETRSKA TELESA (ti so ovojni del
vsakega živega bitja), zaradi česar vsaj pol leta skozi telo NE MORE polno in nemoteno
TEČI ŽIVLJENJSKA ENERGIJA. Brez nje pa smo utrujeni in brez moči, če je je
premalo, pa nam pade odpornost in zbolimo. Če je imamo dovolj, pa smo živi in zdravi. Če
temu pridamo še premalo gibanja – zlasti pri mladih (oh, če so pa mobiteli in spletne
informacije tako zanimivi!?), dobimo nezdrave nepokretneže. Menda otroci v vrtcih
dandanes komajda še pridejo na bližnji hrib ali bolje – na hribček. Taki lahko prav hitro
podležejo vsemogočim zunanjim vplivom, bakterijam, virusom, okužbam.
Kaj je glavni vzrok naše nevitalnosti? Vse bolj postaja jasno, da ONESNAŽENOST
OKOLJA IN VELIKA (prekomerna) ZASTRUPLJENOST ČLOVEŠKIH TELES,
čemur botrujejo tudi vse večji odmerki zdravil, ki povzročajo kemično zastrupljenost.
Kemija za vsak slučaj ali zato, de ne bi čutili bolečih svaril telesa, obremenjuje človeka in
njegov energijski potencial. VODA IN ZRAK STA ŽE LETA PREKOMERNO
ONESNAŽENA. Hrana je nezdrava: zamrznjena, instant, pogreta, brez vitalnih esenc,
polna umetnih gnojil .... Pa tudi zaradi tekmovalnosti in izčrpljujočega pehanja za
vsakdanji kruh LJUDJE IZGUBLJAJO SVOJ ODPORNOST. Nebo nad nami je
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prepreženo s TV, računalniškimi, mobitelskimi in drugimi tehničnimi sevanji, ki
RUŠIJO NARAVNE RITME TELESNIH CELIC, zaradi česar je VSE VEČ
TELESNIH OKVAR IN RAZNIH OBOLENJ. Znanstveniki sorbonske univerze so že
pred desetletji raziskali in opozorili javnost na tovrstne škodljivosti (beri knjigo Kozmične
ure). O tem piše in predava po svetu tudi ameriški mikrobiolog dr. Bruce Lipton, nekdaj
profesor na Stanfordski univerzi.
Toda to, kar nam obljublja prihodnost – na vsakem vogalu in že v vsakem temnem kotu – 5G
visokofrekvenčno tehnologijo (njeno učinkovanje na zdravje je še nepreverjeno),
novodobno digitalno tehnologijo in kamere, je ali bo očitno kaplja čez rob. Telesa živih
bitij se ne bodo mogla več braniti pred vso nesnago, ki jo vsakodnevno prejemajo. NAŠA
TELESA VENDAR NISO SMETNJAKI! Novodobna in 5G tehnologija je izjemno
agresivna za človekova (etrska) subtilna in fizična telesa, na kar spet opozarja cela četa
strokovnjakov po vsem svetu. V Ljubljani je menda ponekod 5G tehnologija že
postavljena, zaznavamo pa jo lahko še kilometer daleč v okoliških hribih. Tudi jaz sem
bila vznemirjena, ko sem nenadoma »neznane vibracije« začutila v naši hiši. Zaslišala sem
pritajene zvoke, ki niso prihajali od nobenega vira znotraj hiše. Sicer pa: poglejmo
zemljevide razširjene 5G tehnologije, pa bomo videli, da je ta (dodatna, prekomerna?)
tehnologija prisotna prav na področjih, kjer zboleva in umira v času koronavirusne
pandemije največ ljudi (Lombardija/Severna Italija; Vuhan/Kitajska ...). DIGITALNE
ONESNAŽENOSTI, ki smo je deležni za povrhu, OČITNO NAŠA TELESA NE
ZMOREJO PREDELATI, ker je je PREVEČ ali je PREMOČNA! KER JE PREVEČ
RUŠILNA.
Kapitalistična in materialistična pridobitniška miselnost – imeti in zaslužiti kolikor se le
da, čeprav tega človek tudi ne potrebuje! – mnoge peha v slepoto. Ne vidijo nič, ne slišijo
nič, ne vedo nič ... Nočejo vedeti! Sicer pa: menda se v tovrstni onesnaženi situaciji nič ne da
storiti, pravijo(!?): digitalizacija in računalniško-mobitelski posli so vendar vredni
milijarde! Le to je očitno pomembno. Le kdo bi se jim odrekel za obče dobro? Raje se
mnogi celo slepo trkajo po prsih, ker se je menda v tej krizi sprožila hitrejša
DIGITALIZACIJA, mnogo hitrejša kot v predhodnih letih!? Vanjo pa so razmere
prisilile celo starejše, vitalno vendar šibkejši, ki so bili primorani digitalno plačevati
položnice, kar spet služi nadziranju. V računalniško celodnevno delo so bili prisiljeni še
otroci v šolskem sistemu. Saj se ni za hvaliti s tem! Kako to, da le tako malo ljudi vidi te
nevarne sopotnike našega vsakdana? So res že vsi izgubili občutljivost za okolje, za nevidni
svet, ki pogojuje tudi snovni svet? Nekdaj so preživeli le občutljivejši, ki so pravočasno
zmogli zaznati nevidne in neslišne vibracije in tokove iz okolja, tudi npr. magnetno kozmično
sevanje. UBOGI OTROCI JUTRIŠNJEGA DNE, ki tako zelo ljubijo »pametne telefone«,
da jih imajo ves čas pri sebi. Še hujše pa je dejstvo, da sedaj jemljejo dojenčke materam, ki so
bile okužene s koronavirusom, ter jih osamijo. Prvi stiki novorojenca z materjo (in dojenje) so
vendar silno pomembni in življenjsko nujni. Če ti otroci že v prvih dneh čutijo manko
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ljubeznive pozornosti, bodo le-to zaman iskali vse življenje. Tega manka ne bo moglo prav
nič nadomestiti. Tovrstni odmik iz energijske avre in zaščite matere, pa je lahko tudi smrten.
Oh, in živali, ki so še občutljivejše kot ljudje, so v sobivanju z ljudmi povsem nemočne in se
ne morejo obraniti človeške lakomnosti in nespameti. A tudi živali so del svetega kroga
vseh živih bitij na Zemlji. Ukrepi zanje so v koronavirusni krizi prav neusmiljeni (na
sprehod ali na potrebo smejo le 1x ali 2x v 24 urah). Sem slišala, da se v Indiji sloni, ki imajo
odličen spomin (pa tudi izjemno dojemanje), vse pogosteje maščujejo ljudem za njihovo
brezčutje tako, da jezno pomendrajo cele vasi – z bivališči vred.
Pilot Lenarčič, ki raziskuje po svetu onesnaženost zraka, je pred kratkim po TV SLO
povedal, da zaradi onesnaženosti umre po svetu več ljudi kot zaradi koronavirusa. Še
eden ekolog vidi nastalo drugače kot nas strašijo vladajoči!
Ko je svet v drugi polovici marca 2020 za 14 dni obstal, se je zrak potrjeno izboljšal za kar
40%, vode pa so se zbistrile. V Benetkah so začudeno spet zrli v zbistrene vode. Kaj ni to
očiten dokaz, kako slabo človek ravna s svojim okoljem in kako narava komaj čaka v tej
dirki, da človek z onesnaževanjem malce popusti? Naravi velja dopustiti, da se brez
uničujočega vpletanja lahko samoobnavlja. Ima to moč. Podobno kot tudi naša telesa. Velja
pa tudi sebi dovoliti, da se očistimo in obnovimo. In kot vemo, v Butanu, kjer je oblastem
še mar za človekovo srečo in kjer je temelj vsega merjenja bruto družbena sreča, v tej
svetovni krizi ni bilo smrtnih žrtev, okužen pa je menda bil le en sam človek.
Zastavlja se tudi vprašanje, zakaj tak medijski slavospev DIGITALIZACIJI in celo
mobitelskemu nadziranju prebivalstva? NADZIRANJE, nadziranje ...V naši ustavi pa
obljuba temeljne pravice o svobodi ... Kakšne svobode? Prestiž in svobodo danes
predstavlja biti od digitalne tehnologije nezasužnjen in daleč stran. Čeprav številni (še) ne
mislijo tako in se brezglavo vdajajo novodobni tehnologiji in njenim rušilnim sevanjem,
čeprav vsi že tarnajo nad slabim počutjem po 8 – 10-urnem delu z računalniki. Digitalno
sevanje (zlasti 5G sevanje) je najverjetneje zelo škodljivo, kar kaže tudi VISOKA
SMRTNOST PRAV NA PODROČJIH, KJER JE TOVRSTNEGA SEVANJA VELIKO
ali je tamkaj že nekaj časa prisotno. A tudi o 5G tehnologiji še niso napravljene analize, pa se
že prodaja po vsem svetu.
Povedala vam bom še neko svojo zgodbo. Sem med tistimi redkimi senzibilci, ki še čutijo
kozmično in zemeljsko utripanje, pa »zvenenje« zvezd in planetov. Čutim podobno, kot so
to znali in zmogli tudi naši davni predniki, ki sta jim bila Zemlja in Nebo še sveta.
Pomemben del moje misije je, da ljudi spet povežem z zdravimi ritmi in jih naučim
zdravega povezovanja; da jih naučim urejajoče VSEPOVEZANOSTI s podpirajočimi
vibracijami (frekvencami), ki nam podarjajo MOČ TELESA IN DUHA TER
ODPORNOST na vse slabo. S tako imenovano kozmično zvočno-energijsko kirurgijo
očiščujem in utrjujem živa bitja, s čimer se vrača v telesa in duše polnina življenja. Ko
sem pred skoraj 25 leti dala svoj prvi mobitel v nahrbtnik in se odpravila na potep, sem že
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čez nekaj minut imela občutek, da mi bo izpadla srčna čakra (energijsko središče nad
srcem, med lopaticami), to je na tistem mestu, kjer je bil na telo prislonjen mali nahrbtniček.
Postalo mi je slabo. Zdrznila sem se. Glej no, glej! Pa pravijo, da te stvarce nič ne
škodujejo!? Pa kaj še! Na žalost ETRSKIH TELES IN ENERGIJSKEGA
POTENCIALA posameznika dandanašnja monopolistična MEDICINA (ŠE) NE
UPOŠTEVA, ZATO TUDI NIMA PRAVEGA VPOGLEDA V CELOSTEN USTROJ
ŽIVIH BITIJ, pa tudi v njihove energijske (beri: vitalne) potenciale, ki narekujejo
vitalnost, NE. Še ena nikakor ne nepomembna stvar za dobro diagnostiko! Nepoznavanje
poraja NEPRAVILNA MNENJA in spoznanja ter tudi ODLOČITVE o potekih in
zdravljenjih bolezni. Zato pa medicina z veliko količino kemijskih substanc pogosto še
dodatno obremenjuje človeške organizme. Ker zdravnik ne vidi, kaj se dogaja v etrskih
telesih – kakšna je pretočnost ali nepretočnost, zasluzenost, blokiranost, kakšen je
energijski tok ali energijski primanjkljaj ..., lahko kaj hitro z invazivnimi pregledi,
kemičnimi substancami ali operacijami dodatno obremeni že tako obremenjeno telo. Ko telo
podleže vsem na videz zdravilnim postopkom, bitje pa umre, ponavadi medicinci trdijo:
ja, pač ni zmogel!? Kdo ni zmogel? Lečeči bi morali vedeti, kdaj dodati kemijo, ki škoduje
subtilnim telesom, ali poseči v telo in kdaj ne. Če je vsega preveč, še bik ne zmore
»požreti«! pravi ljudski rek.
In tu je še nekaj, kar človek še vedno ne upošteva kot mogočega razdiralca dobrega
počutja: EKOLOGIJO HRUPA. Prav nič pozornosti ji še nismo namenili. Dandanes je
hrup prisoten povsod in ob vsaki uri. Toda, ker je zvok prav vse (tudi otipljivi tvarni svet, ki
vibrira v nižje valujočih vibracijah izven slušnega polja), bi morali biti na zvočno
učinkovanje še kako pozorni. Predniki živeči pred novim vekom so bili pripadniki
občutljivih ZVOČNIH CIVILIZACIJ (pred našim štetjem), mi pa sodimo predvsem v
NOVODOBNE VIDNE KULTURE. Prednamci so zaznavali, kar mi že dolgo ne več.
GLASBA NOVE DOBE, zlasti številne zvrsti popularne in zgolj zabavnjaške, so na žalost
povečini zelo rušilne. PRAV NIČ JIH NE ZANIMA, KAJ POVZROČAJO
ČLOVEŠKIM TELESOM IN DUŠAM. In tu je še hrup s cest, pri sosedih, v spodnjih
stanovanjih, v tovarnah, pa bombardiranje več računalnikov hkrati in z vseh strani v
pisarnah ... Glasnost, neurejajoči zvoki in ritmi (tudi še ne dovolj raziskani) niso prav
nikomur v prid. 5G vibracije, katerih učinki na ljudi prav tako niso še preverjeni, pa
senzibilni prav dobro čutimo. Celo slišimo jih lahko. Te vibracije niso nezaznavne, so pa
zelo moteče in vnašajo v živa bitja RAZGLAŠENOST ali nered, ki nato pogojuje številne
težave.
Zdravljenje je pravzaprav svojevrstno frekvenčno moduliranje. To vemo tudi »bioenergoterapevti«. TRANSFER HARMONIČNIH CELIČNIH VALOVANJ IN
RITMOV MORA POTEKATI IZ CELICE V CELICO NEMOTENO! V pravi temeljni
telesni in nepopačeni frekvenci. O tem so spregovorili tudi sorbonski znanstvenik in prof.
dr. Michel Gauquelin ter prof. dr. Bruce Lipton. Če so harmonični ritmi/frekvence moteni,
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nastanejo blokade (frekvenčni zastoji), organi z življenjsko energijo niso dovolj
preskrbljeni, zato pride do okvar in bolezni. Če dihamo onesnažen zrak, jemo slabo hrano,
pijemo okuženo vodo (nivo še dovoljenega se na žalost prilagaja trenutnim vrednostim tako,
da je voda zmeraj uradno primerna, pa če je ali pa ni), če pijemo alkohol in kavo, hitimo in
se jezimo ter smo prekomerno zaskrbljeni za preživetje ter z rušilnimi čustvi in mislimi
uničujemo lastno harmonijo, z vsem tem MOTIMO ZDRAV CELIČNI ENERGIJSKI
(ritmični, valovni) TRANSFER; če poslušamo rušilne zvoke, hrupne in neharmonične, ter
za povrhu vnašamo v telo še fizične strupe (kot so alkohol, cigaretni dim, kemična in
protibolečinska sredstva in to tedaj, ko nas telo le prosi in opozarja, da se ustavimo in mu
privoščimo potreben počitek, ali pa, ko jemljemo nekakšne dodatke in tabletke za boljše
počutje(?), bomo vnesli v telo nered in lažno (le hipno) dobro počutje. Vse bo zatem treba
očistiti iz telesa, ali pa bomo na vsem lepem omagali v nemoči zaradi zastrupljenosti.
Svojo »sobo« (telo) ne bomo mogli pospraviti, če tega ne bomo počeli sproti, ali če ne bomo
prenehali z uničujočimi razvadami. Velja disciplinirano OPAZOVATI SVOJA
ODZIVANJA in rušilnim (tudi čutnim in miselnim) vzgibom reči NE. Uničujočim
sredstvom je bolje ne dovoliti, da vstopijo v naše telo. Tibetanci pravijo: samo enkrat se
razjezi, pa ne boš več cel! Biti cel pa pomeni biti zaceljen in zdrav ter v miru.
Hrvaška zdravnica dr. Gajski je povedala, da so na Kitajskem obolelim za koronavirusom
dajali (kot zdravilo) piti posebne KEMIČNE KOKTAJLE, sestavljene in antibiotikov,
kortikosteroidov, klorokina in drugih še nepreverjenih »zdravil« (kemije). Mnogi naj bi
umrli prav zaradi teh kemični koktajlov. Z njimi so PREOBREMENILI že tako ali tako
preobremenjeno telo! Na žalost uradna medicina (še) ne upošteva dovolj tovrstnih tveganj
in tako v invazivnih pregledih in zdravljenjih telo pogosto preobremeni z raznimi
obremenjujočimi (strupenimi) substancami. Skoraj vsako zdravilo pa ima stranske
učinke. V OČIŠČEVANJU LE-TEH PA VSAKDO OSTANE SAM. Tudi v oslabljenosti
in nemoči, če jih je preveč.
Ve se, da medicina in farmacija delujeta v skupnem pridobitniškem zavezništvu. Oblasti
po svetu že napovedujejo v prihodnje OBVEZNO CEPLJENJE proti koronavirusom. Še ena
obremenitev več za naše telo, z njo pa ZMANJŠANA ODPORNOST IN ŠE VEČJA
UMRLJIVOST. Možnost telesnih okvar zaradi cepljenja ni izključena, kar potrjuje tudi
dosedanja praksa in zavzeta borba ter združenja staršev proti cepljenju. Mnogi se že leta
upirajo poskusom tovrstnega odganjanja bolezni, s čimer pa jih (nehote) lahko tudi
povzročijo. Nihče ne želi, da se za obče dobro žrtvuje njihovega otroka, ki lahko po
cepljenju (ob slabi vitalnosti in manku energijskega potenciala) postane invalid. ČE JE
ČLOVEK CEPLJEN V SLABEM ENERGIJSKEM (BERI: VITALNEM) STANJU,
MU CEPIVO LAHKO POVZROČI VELIKO ŠKODE. CELO SMRT.
A kaj, ko uradni in pri nas edini priznani medicini še vedno ni do tega, da bi upoštevala tudi
človekov energijski potencial, morebitne zastoje in manke. Še več: posmehuje se
starodavnim zdraviteljskim modrostim (in prednikom), npr. starodavni indijski
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ayurvedski in kitajski tradicionalni medicini, ki sta znali prepoznati človekove energijske
tokove in poti (meridiane), češ, njihove trditve in učenja so larifari. Le kaj bi šele rekli na
staro slovansko medicino. In le kdo je tu zares moder? Zagotovo si vsesplošnega cepljenja
želijo farmacevtski trusti, saj bi tako dobro zaslužili. Umrlo ali bi bilo poškodovanih pri
tovrstni represiji z obveznim cepljenjem verjetno več ljudi kot pri vsakoletnih zimskih
obolenjih z virusom oz. z respiratornimi boleznimi. A tega nihče ne bo prešteval in obešal na
velik zvon. Le zakaj bi? Tudi viroze minulih let menda niso bile deležne natančni raziskav
čemu, na kakšen način. Javnost se obnaša tako, kot da je za trenutno stanje kriv virus
korona. Ne – KRIVI SMO MI – LJUDJE SAMI! Naša vsesplošna oslabljenost in psihofizična neodpornost v vsesplošni onesnaženosti okolja, pa nespametno ravnanje z
življenjsko pomembnimi esencami, pogojujejo vse večjo šibkost in neodpornost.
ČLOVEŠTVO JE NA KRITIČNI TOČKI! Na točki preloma ali možnega ZLOMA.
Živimo v frekvenčnem svetu, pa če si hočemo to priznati ali ne. VESOLJE JE »VELIK
ORKESTER«, ki igra svojo svojstveno simfonijo. Če kdo – naš planet in mi z njim – v tem
orkestru »fuša« ali ne igra prav, bo v vesolju in na Zemlji namesto sozvočja nastala
disharmonija. Disharmonija ali RAZGLAŠENOST pa je v svoji biti tudi vsaka težava in
bolezen. Prepoznati nastalo razglašenost je zelo pomembno. ČE JO PREPOZNAŠ, JO
LAHKO ODPRAVIŠ. S HIGIENO DUHA (z osveščanjem napak in meditacijami) ter v
procesih POZORNEGA SAMOOČIŠČEVANJA (na vseh ravneh bitja, na telesnih in
duhovnih) in s t. i. ENERGIJSKO »KIRURGIJO«, bomo spet zazveneli celovito in
uglašeno. Človek in svet bosta spet lahko ZAZVENELA UBRANO. V sozvočju.
ŽIVLJENJE je svojevrstna ALKIMIJA! Odmev vsega, kar počnemo in tudi vsega, česar
smo deležni.
SVET JE OBSTAL, ker so vodilni po svetu tako želeli (po dr. Gajski bi morali biti v osami
kar 18 mesecev, če bi hoteli ta virus zajeziti, kar pa je skorajda nemogoče, saj bi se svet res
povsem zaustavil ter se gospodarsko sesul). Zaradi tega bo sledila gromozanska
gospodarska škoda, mnogi pa zaradi prepovedi dela ne bodo imeli sredstev za preživetje;
običajni medicinski posegi so zaustavljeni, zato bo verjetno veliko umrlih tudi zaradi
prepoznih ukrepanj in šele v času, ko COVID-19 ne bo več strašil po svetu. Kulturniki in
umetniki, ki so ostali v osami brezposelnosti, pa mali podjetniki in s.p.-jevci ne bodo
preživeli dolgih sankcij koronavirusa ... Mnogi bodo povsem prenehali s svojim delom in
propadli. Kakšna bo torej škoda in kakšna bo korist vseh sprejetih ukrepov? KAJ JE
MODRO IN KAJ NE, se sprašujemo vsi.
ONESNAŽENOST OKOLJA in z njim ČLOVEKA, se zdi, je v prvi vrsti kriva, da smo,
kjer smo. Kar se dogaja, je pomembno SVARILO in OPOZORILO! Doktorica Gajski s
Hrvaške je opozorila tudi na to, da proti tem virusom (še) ni zdravila; nekaj ljudi v okužbah z
njim tudi umre, ker nimajo moči za bojevanje z virusom. Pravi, da smo do sedaj učvrstili
svojo odpornost nanje prav s tem, da viruse, ki vsakoletno, sedaj pa celo mesečno mutirajo
in so vsako leto močnejši, preprosto prebolimo. Takšna je naša vsakoletna in tradicionalna
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bitka z njimi, ki ljudi v procesih t. i. PREKUŽEVANJA napravi močnejše in bolj
pripravljene za tiste viruse, ki nas bodo presenetili v sledečih letih. To smo letos na žalost
prekinili, zato bo virus leta 2021 lahko mnogo močnejši, naše bojevanje z njim pa mnogo
težje, šibkejše in bolj smrtonosno! S čim si torej delamo medvedjo uslugo? Komu to prija?
No, v Skandinaviji, še zlasti pa na Švedskem, pa prav zaradi učinkov prekuževanja nacije
samoizolacije niso zaukazali. Angleži so bili sprva enakega mnenja, a so kasneje popustili
pod pritiskom WHO-ja (World Heath Organisation), ki je podala Evropejcem in
Američanom nekakšna opozorila pred možnimi posledicami koronavirusa in to še predno se
je epidemija tega virusa na Kitajskem zaključila in torej še predno je bilo mogoče prepoznati,
za kakšen virus sploh gre in kako učinkuje. WHO je tako zasejala številne ukrepe na osnovi
domnev in še predno so bile opravljene raziskave in napravljene analize te bolezni, kar je
sprožilo (brezglavi?) plaz različnih odzivanj in ukrepov. Evropska unija je pokazala svoj
obraz – vsaka dežela je reagirala po svoje in predvsem le zase. Vojna brez puške se nadaljuje.
Hopi Indijanci skrbno varujejo in sledečim rodovom predajajo prerokbe, ki svarijo, da se bo
svet prav kmalu sesul vase, elektronika ni računalniki pa naj bi v določenem trenutku
povsem odpovedali. Bomo v taki situaciji sploh še znali živeti? Sibirci pravijo, da se
vsesplošna odpoved moderne tehnologije (uničujoče in daleč stran od potreb zdravega
življenja) lahko dogodi že čez nekaj let (okoli leta 2025). Prerokbe gor in dol, lahko jim
verjamemo ali pa ne. Prihodnost bo pokazala, kdo je imel prav. Prerokbe Majev in
severnoameriških Indijancev trdijo, da gremo z novim 21. tisočletjem v peto Zemljo; da se
staro končuje in pričenja povsem novo. S tem novim pa je možen tudi globok (tehnološki)
padec nazaj; pa tudi nazaj v izgubljeno – v pozabljene etične vrednote SOBIVANJA Z
VSEM in brez škode za kogarkoli ali karkoli. Bomo videli, koliko škode ali koristi si bomo
v tem prehodnem času velikih testov, ujm in vsakovrstnih nadlog pridelali; koliko bomo
modri in kako bomo razumeli tiha sporočila in svarila, ki nam jih pošiljata Zemlja in
življenje na njej, ter ZAHTEVATA OD ČLOVEŠTVA, da v bolnih in bolečih situacijah
izvede posebne družbene podvige in SPREMEMBE.
V nastali situaciji smo se letos naučili biti malo bolj in dlje sami s seboj; vklopili smo na
vseh področjih varčnost in iznajdljivost; končno spet upoštevamo lastno samozadostnost,
lastno pridelavo hrane (kmete) in lastno slovensko proizvodnjo. Pod svojstveno hipnozo v
strahu pred nevidnim sovražnikom smo našli spet pot vase, v svojo bit; vklopilo se je poprej
zamegljeno sočutje in povrnili smo si vsaj malo nekdaj tako čislane VSEPOVEZANOSTI
IN SOČUTJA za vse okoli nas. Sodobni človek je žal namreč že davno izgubil
vsepovezanost, pa vezi med Nebom in Zemljo, še zlasti pa soobčutenje z drugimi živimi
bitji in življenjskimi oblikami. Naenkrat so se številni ljudje zavedli spet krogotoka
življenja in smrti in vsega dobrega; vsega, kar imamo, a nismo znali ceniti: kos kruha je
spet dragocen, prav tako jabolko ali skleda sveže solate; mil in poln navdiha je pogled na
drevje, ki cveti in nas vabi pod svoje krošnje ter obeta v jeseni sadje; navdušuje nas lepota
cvetja, ki nas nemo razveseljuje. ŽELIMO SI TIŠINE IN BLAGODEJNIH ZVOKOV.
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Pravzaprav si je sedaj večina kar malce oddahnila od hitrega življenjskega tempa, za
katerega se je zdelo, da se nikakor ne more vsaj malce zaustaviti in vsaj malo umiriti. Svet
se je pred tem vrtel kot ponorel. Ko človek pade na dno, ko zboli, izgubi najbližjega ali
nekaj, kar se mu je zdelo samoumevno, ali ko je kako drugače ogrožen – spontano pretrese
in preveri vse dobro in slabo v življenju. Napravi črto, se v duhu zavihti višje in v življenju
vzpostavi NOVE VREDNOTE. Življenje zazveni drugače. Predvsem pa prinese v
zavedanje VEČ SOZVENENJA IN HARMONIJE. Tako se odvija človekova evolucija na
našem planetu.
ČE HOČEMO BITI V PRIHODNJE KOS VSEMU, kar smo v pridobitniški logiki in želji
po udobju, po tehnološkem olajševanju, ki nas na žalost tudi uničuje, zakuhali sami, če
hočemo biti kos novodobnim težavam, boleznim in virusom, ki so vse močnejši in
pogubnejši, velja NAJPREJ PREPOZNATI, KAJ NAS SLABI IN NAM JEMLJE MOČ.
SPOPASTI SE BOMO MORALI NAJPREJ Z ONESNAŽENOSTJO PLANETA IN
OKOLJA TER LASTNEGA TELESA IN DUHA. PA NE BO VEČ TAKO SILOVITIH
IZBRUHOV (VIRUSNIH ALI KAKIH DRUGIH) OBOLENJ, ki so v marsičem presegle
celo težavne razmere v času vojn.
UPANJE na boljše naj se spremeni v ZAUPANJE. RESNICA NAJ SE ZBISTRI IN NAS
NAVDAHNE ZA PRIHODNOST. Velja dobro RAZISKATI, premisliti in PREVERITI,
kakšni bodo učinki vseh novih zamisli, spoznanj in stranpoti, uredb in dejanj, ter KAJ
NAM RES POVZROČA ŠKODO IN KAJ NE; KAJ NAS UNIČUJE IN KAJ NAS
KREPI TER NAM PONUJA NAVDIH ZA PREOBRAZBO; KAJ NAM MEGLI
POGLED IN KAJ NAM TOREJ KAŽE POT V BOLJŠE IN VREDNEJŠE, V
POLNINO SOBIVANJA, V KRITIČNIH SITUACIJAH PA NAM OMOGOČA TUDI
PREŽIVETJE. Človek je vendar čudo, so trdili že stari Egipčani, predvsem pa njihov veliki
in sveti mož ter učitelj Hermes Trismegistos ali Hermes Trikrat rojeni ali večkrat prerojeni.

dr. Mira Omerzel - Mirit
(10.april 2020)
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