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PREPRIčAn SEM, dA jE LjUBEzEn nAjBOLj 
zdRAvILnA EnERgIjA

Boris Vene je s pomočjo posta in pozneje z Gersonovo terapijo, ki ravno tako temelji na 
sokovih, ekološki vegetarijanski polnovredni prehrani, kavnem klistiranju, pitju sveže izti-
snjenih zelenjavnih sokov 13 x dnevno po 2,4 dcl, pozdravil maligni melanom na limfah (be-
zgavke). Po slabi prognozi je danes, pet let zatem živ, zdrav, vitalen. Skupaj z založbo Murat 
je izdal celo knjigo o Gersonovi terapiji (GT). V Sloveniji je postal najbolj znan po knjižni 
uspešnici Iz dnevnika novodobnega milijonarja ... ali bogastvo je v nas. Čeprav že leta ne 
daje nobenih intervjujev, je za glasilo Preporod pristal na pogovor zaradi prijateljskih vezi s 
predsednikom Marjanom Videnškom.

zakaj menite, da vas je doletela ta 
huda bolezen?

Razlog po navadi ni nikoli en sam.  Če ver-
jamemo v reinkarnacijo, potem poznamo mne-
nje, da se je duša že pred utelešenjem odločila 
za določene preizkušnje, katerim  navadno re-
čemo poslanstvo, življenjska pot ipd. Če prebe-
rete osebno zgodbo na koncu knjige »Bogastvo 
je v nas«, ki je izšla leta 2004, to je eno leto po 
odkritju obeh rakov – karcinom in maligni me-
lanom,  potem boste videli, da je bilo že takrat 
napisano, da bom »našel zdravilo za raka in po-
tem ljudi o tem učil«. Je pa res, da kljub temu, 
da nikoli nisem kadil, pil alkoholnih pijač, uži-
val kakršnih koli tablet, se aktivno ukvarjal s 
športom , vseeno nisem dajal dovolj poudarka 
ekološki hrani. In pa seveda veliko preveč sem 
delal. 

Torej vas je huda bolezen želela 
malo ustaviti, da bi se obrnili vase ter 
znova ovrednotili svoje življenje?

Morda bolj kot ovrednotenje, me je življenje 
pripravilo na nadaljnji korak v mojem  življenju 
oziroma razvoju. Pri teh stvareh je težko biti 
pameten in nekaj dokončno trditi, saj celostno 
sliko, zakaj je bilo nekaj dobro, navadno lahko 
izveš šele, ko je »igre« konec.

Ko ste izvedeli za bolezen, ste ta-
koj verjeli, da jo boste premagali ali 
je bilo tudi kaj dvoma, strahu?

Najprej sem bolezen doživel kot nov izziv v 
življenju in se ozdravitve zelo optimistično in 
strateško lotil. S soavtorjem Nikolo sva prak-

tično preučila vse nevsakdanje ozdravitve,  ki 
so bile v zadnjih nekaj sto letih zapisane na  
področju klasične in alternativne medicine. 
Posvetila pa sva tudi dosti energije raziskavi 
čudežnih ozdravitev, da bi nekako našla skupni 
imenovalec ozdravitev. Potem je nastopila dru-
ga faza, ko so vse zdravilne metode odpovedale 
in pojavil se je strah …

Kako ste se potem lotili zdravlje-
nja bolezni, kako ste odpravili strah?

Naredil sem nešteto korakov. Že od male-
ga sem se ukvarjal aktivno s športom. Ko mi 
je bilo malce čez 20 let sva s prijateljem odprla 
svoj fitnes center in pozneje še enega. Ves čas 
sem raziskoval področje zdravja, kot da bi čutil, 
da me na tem področju čakajo še hude preizku-
šnje. Udeleževal sem se raznih tečajev, kot npr. 
tečaj reikija, nekajkrat odpotoval na duhovno 
potovanje v Indijo, bival v ašramih, preučeval  
Svete spise, kot npr. Vede itd.  Leta 2006 sva z 
Nikolo celo napisala knjigo Zdravje je v nas, ki 
zajema predvsem duhovne vidike zdravljenja, 
vendar jo nisva izdala, ker je še nekaj manjkalo, 
čeprav sva GT že poznala… Skratka, preizkusil 
sem – tako na pamet rečeno, nekaj deset raz-
ličnih zdravstvenih pristopov, morda jih je bilo 
celo čez sto, in pri vsakem sem nekaj dobil. Bile 
so nekatere instant metode, ki seveda niso mo-
gle delovati, ker me je življenje pripravljalo za 
večjo izkušnjo. Bile pa so tudi zelo zanimive iz-
kušnje, ko me je določen bioenergetik na svojo 
željo brezplačno, vendar neuspešno zdravil, po-
tem pa, ko je videl, da ne deluje, zahteval velike 
vsote. 
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Ste velik promotor Gersonove te-
rapije. Kaj vam je po vašem mnenju pri 
tej terapiji najbolj pomagalo? 

Sebe ne vidim kot velikega promotorja GT, 
temveč sem  zagovornik zdravega in uravnote-
ženega življenja, ki naj bi bil v tesni povezavi 
z naravo. Tudi dr. Gerson je svetoval: »Ostani 
povezan z naravo in njeni večni zakoni te bodo 
varovali«. Skratka, sem zagovornih holistične-
ga, celostnega pristopa, to pa ne pomeni, da je 
takšna  edino  GT. Z drugimi besedami: paziti 
je potrebno, da določnega pristopa zdravljenja 
preveč ne poveličujemo, saj si  se je veliko ljudi 
pozdravilo najhujše bolezni na različne načine. 
Je pa razumljivo, da nekdo, ki si je pozdravil ka-
kšno hudo bolezen,  ko so odpovedali vsi drugi 
načini zdravljenja, lahko potem preveč pove-
ličuje  ta način. Nekateri iz tega naredijo cele 
»religije«. Pri meni je GT je sledila kot nekakšno 
zadnje dejanje, ko je že vse ostalo odpovedalo. 

Pomagala je dokončna  sprememba življenja, 
saj GT poleg fizičnega nivoja »čisti« tudi men-
talni, čustveni, duhovni …  Dejstvo je, da ima 
vsako telo drugačno zdravstveno preteklost in 
lahko bi temu rekli tudi drugačno poslanstvo, 
zato je nemogoče predvideti, katera način zdra-
vljenja bo deloval, čeprav so možnosti s holi-
stičnim (celostnim) pristopom večje, ker obrav-
nava dušo, um, čustva in telo, ni pa nujno, kajti 
obstajajo tudi številni primeri ozdravljenja, ko 
se je uporabila samo klasična ali samo alterna-
tivna medicina.

Kaj vse ste morali očistiti na men-
talnem, čustvenem in duhovnem nivo-
ju? 

To je težko reči, saj se morda določena či-
ščenja lahko zgodijo bolj na nezavednem nivoju 
kot zavednem. Pa vendar, v meni je bila močna 
želja, da bi se po vseh letih dela »dan in noč« 

Boris Vene v družbi s Charlotte Gerson, hčerko dr. Max Gersona, ki je skupaj z Beato Bishop 
avtorica knjige Gersonova terapija, nedavno prevedene tudi v slovenski jezik.
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vzel kakšno leto dopusta, da se odpočijem in 
preživim malce več časa z družino. Saj veste, 
otroci hitro odraščajo in če to zamudiš, potem 
si morda zamudil eno najbolj pomembnih ob-
dobij svojega življenja. Skratka, nikakor mi ni 
uspelo, da bi si, razen določenih - četudi daljših 
potovanj z družino, vzel dopust za daljše obdo-
bje, da se odpočijem … potem pa se mi je želja 
uresničila na malce nenavaden način. Lahko bi 
rekel, da sem se na mentalnem nivoju končno 
lahko odklopil za dalj časa in posledično pov-
sem umiril. Ker sem bil  kakšne pol leta med 
življenjem in smrtjo, sem v praksi dojel našo 
minljivost. Doživel sem močne čustvene vihar-
je in doživel dno in sedaj na marsikaj gledam 
drugače. Duhovno pa sem veliko bolj hvaležen 
za vsak trenutek in se zavedam milosti, da ga 
lahko doživljam. To mi je v veliko pomoč pri 
kakšnih težjih, recimo poslovnih preizkušnjah, 
saj jih hitro primerjam z minulo življenjsko 
preizkušnjo in se nasmehnem, ker se zavem, da 
je to, kar se mi trenutno dogaja, malenkost … 

Kaj za vas pomenijo besede »vzeti 
svoje zdravje v svoje roke«. In kdo po 
vašem mnenju ne vzame zdravje v svoje 
roke? 

Veliko ljudi še vedno razmišlja na način, da 
bo za svoje zdravje poskrbel šele, ko bo opazil, 
da je začelo pešati. Pri tem jim je vseeno, če 
telo zastrupljajo z raznimi strupenimi snovmi, 
ki jih na tem mestu ne bi našteval, saj je bilo o 
tem že veliko povedanega in napisanega. Prav 
tako veliko ljudi še vedno verjame, da bo zdrav-
nik že nekako poskrbel zanj s kakšno čudežno 
tabletko. Potem pa pogosto sledi razočaranje in 
potovanje k sebi se prične!

Zdravje vzameš v svoje roke, ko prevzameš 
odgovornost za vse, kar se ti zgodi. To pomeni, 
da ne gledaš na sebe kot fizično bitje, temveč kot 
na duhovno oziroma energijsko bitje, svoje telo 
pa smatraš kot nekakšen zemljevid, ki ti kaže kaj 
se s tvojo energijo dogaja … To zahteva globlje 
zavedanje, zato življenje enostavno poskrbi za 
preizkušnje z namenom, da se očistiš, pa naj si 
bo na fizičnem, mentalnem, čustvenem ali du-
hovnem nivoju. Če si odprt, mislim na odprto 
srce in um, potem začneš počasi sestavljati mo-
zaik življenja in ne deluješ več na podlagi obsto-

ječih okoliščin, temveč izhajaš iz sebe in ustvar-
jaš okoliščine. Temu pravijo tudi karizma!

Zdravja ne vzame v roke tisti, ki na sebe gle-
da kot fizično bitje in verjame, da je fizična re-
alnost, naša realnost. Potem se dozdeva, da je 
bolezen nekaj, kar iz ljudi naredi žrtve oziroma 
s(m)o na določen način kaznovani. Celo nezgode 
so tisto, kar muči ljudi in si potem postavljamo 
vprašanja, kot npr. zakaj ravno jaz. Takšen način 
zaznavanja nas pahne v vlogo žrtve, ko imamo 
občutek, da življenje do nas ni pravično oziro-
ma pošteno, medtem ko nekdo drug lepo živi 
… Skratka, če verjamemo, da je življenje do nas 
nepravično, ali verjamemo, da je nekdo drug kriv 
za naše težave, oziroma nam je uničil življenje, 
nosimo v sebi veliko zamer, jeze, žalosti, strahu, 
gojimo v sebi maščevanje, se počutimo nemočna 
žrtev. Tako svoje notranje moči povsem zabloki-
ramo in potem ni presenetljivo, da se v takšnem 
okolju pojavi kakšna huda bolezen kot učitelj, da 
bi se premaknili iz tega stanja neodgovornosti za 
svoje zdravje, življenje … Skratka, pomembno je, 
da se zavedamo, da  ko nekoga za nekaj krivimo 
oziroma s prstom kažemo na njega oziroma njo, 
trije prsti kažejo na nazaj na nas. To je morda 
dober simbolični primer, da je v svojem življenju 
potrebno prevzeti odgovornost za vse in se obr-
niti vase, namesto da bi krivili druge.

Omenili ste, da že vrsto let razi-
skujete področje zdravja. Kaj se vam 
poleg zdrave, ekološke prehrane, ve-
liko gibanja na svežem zraku… zdi 
ključno, da lahko človek ohranja in 
krepi zdravje? 

Radost v duši, Ljubezen v srcu in mir v umu! 

Kako na zdravje vpliva, če človek 
v življenju hodi v službo in tam počne 
nekaj, kar mu ni všeč oz. ne opravlja 
svojega življenjskega poslanstva? Ali 
na krepitev imunskega sistema vplivata 
tudi zadovoljstvo in sreča v življenju?

Strast oziroma radost in ljubezen do življenja 
je definitivno zelo zdravilna energija. Če človek 
počne nekaj, kar ne želi in je pri tem nezadovo-
ljen, s tem zanika sebe, svoje poslanstvo oziroma 
svojo notranjo moč. V tem primeru je imunski 
sitem posledica našega notranjega stanja.
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Kako pomembno za naše zdravje 
je, da imamo jasne življenjske cilje 
na vseh področjih? Bržkone nekdo, ki 
nima ciljev, tudi nima prave volje do 
življenja in hitreje zboli. 

Za mene je bolj pomembna jasna vizija v ži-
vljenju, saj iz nje črpamo, moč, inspiracijo, mo-
tivacijo in pogum … Cilji se postavijo  šele, ko je 
jasna vizija, ki temelji na vrednotah in naših ta-
lentih. Potem pa smo pripravljeni za potovanje 
po naši unikatni poti. Če človek nima jasne vizije, 
ciljev, vrednot, ne pozna svojih talentov, potem 
lahko govorimo o zablokirani življenjski energiji 
in prav možno je, da bomo naleteli na učitelja v 
obliki bolezni. Ni pa nujno, da se lekcija odrazi na 
našem zdravju, lahko bo naš učitelj finančni pro-
pad oziroma bankrot ali izguba službe, ločitev itd.

Neka raziskava razkriva, da pozi-
tiven odnos do življenja prinaša hi-
trejšo ozdravitev. Po drugi strani pa 
je raziskava pokazala, da je uspeh na 
strani tistih, ki odkrito govorijo o 
svojih čustvih, tudi če so ta neprije-
tna. Kako vi gledate na to?

Osebno ne uporabljam terminov, kot pozi-
tiven ali negativen, kajti kot sem že uvodoma 
dejal, večinoma  lahko izveš, kaj je bilo dobro 
ali slabo šele, ko je »igre« konec. V življenju se 
velikokrat izkaže, da je bila določena življenjska 
situacija, ki smo jo na začetku zaznali kot nega-
tivno, pravzaprav blagoslov, ki nas je popeljal na 
naslednjo stopnico našega življenja. Rajši go-
vorim, da sem v nizki ali visoki vibraciji, ker  je 
to boljši  opis našega trenutnega stanja. Visoka 
vibracija pomeni radost, veselje, igrivost, Ljube-
zen … Nizka pa jezo, maščevanje, ljubosumnost, 
žalost, razočaranje … In ko eno od teh dveh stanj 
postane prevladujoča vibracija, potem nam pod-
zavest v življenje pritegne temu primerne ljudi, 
ki so običajno na isti vibraciji. Torej, ko govorimo 
o naših čustvih, naj bi bili v visoki vibraciji, kajti 
drugače se bo vse skupaj sprevrglo v »ranologi-
jo«, sogovornik pa bo koš za odpadke ali še huje – 
oseba, ki jo bomo polivali z gnojnico. Dejstvo je, 
da kot je že Einstein dejal, da problema ne moreš 
rešiti na istem nivoju, kot si ga ustvaril, temveč 
moraš zrasti, da lahko potem iz višjega nivoja 
(visoke vibracije) vse skupaj rešiš.

Raziskovalec, Gary Wade je povedal, 
da v resnici na polovico vseh bitk pro-
ti raku odločilno vplivata pacientova 
volja in želja do življenja. Določata 
stopnjo ustvarjanja najpomembnej-
ših telesnih hormonov, ki se proizva-
jajo v žlezi hipofizi; prav ti hormoni 
pa omogočajo delovanje imunskega 
sistema. Je tudi vam pomagala izredno 
močna volja, želja do življenja?

Močna volja in disciplina definitivno poma-
gata zagotoviti okoliščine, ki privedejo do sa-
mozdravljenja. In lahko rečem, da je to meni v 
veliki meri pomagalo. Vendar se je potrebno za-
vedati, da je vsaka bolezen, kot tudi vsak bolnik 
edinstven, ki ima svojo edinstveno zdravstveno 
preteklost. Nekatera telesa so bolj občutljiva, 
kot druga, pa tudi genetska podlaga daje svoj 
»prispevek«, čeprav so vedno glasnejša določe-
na strokovna mnenja, da nas okolje, v katerem 
odraščamo v mladosti, bolj zaznamuje kot ge-
netska podlaga.

Kaj pa vera in zdravje? V filmu 
Skrivnost poudarjajo, da naj si bolni 
ljudje v mislih in čustvih sebe pred-
stavljajo kot vitalnega in zdravega. 
In da naj to jasno sliko v svojem umu 
in čustvih ohranjajo toliko časa, do-
kler ne ozdravijo. 

Vera izhaja iz že omenjene visoke vibracije 
in zagotovo zdravilno vpliva na naše telo. Kar 
se pa tiče ohranjanja jasne slike v svojem umu 
in čustvih, pa je potrebno vedeti, da bo to delo-
valo, če bomo v tem stanju vztrajali toliko časa, 
da bo to postala naša prevladujoča vibracija, ki 
jo bo potem naša podzavest udejanjila v našem 
življenju. Vendar ne pozabimo na moč našega 
življenjskega poslanstva: če je prišel čas, da od-
idemo, potem nam nobene molitve in vizuali-
zacije ne bodo pomagale. Tega seveda ne vemo, 
zato lahko izvemo, če se -simbolično rečeno - 
odpravimo na pot.

Ljudje pogosto zavajamo sebe in 
druge, ker želimo drugim ugajati. 
Kako pomembno pri zdravljenju je, da 
se človek postavi zase in da mu ni več 
mar, kaj si drugi mislijo o njem? Ali s 
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tem dejanjem sprosti v sebi življenj-
sko energijo?

Zelo dobro vprašanje! Moč resnice do sedaj 
še nismo omenili,vendar je zelo pomemben 
korak, ko si v življenju določene stvari iskreno 
priznamo in se odločimo, da bomo sledili svoji 
unikatni poti. S tem nedvomno sprostimo del 
svoje brezmejne moči.

Kako strah vpliva na razvoj bole-
zni? Strah kot nasprotje ljubezni? In 
kako pomembno je, da smo v stanju lju-
bezni, ko se odločimo za zdravljenje?

Kot smo že dejali, strah je del nizke vibraci-
je, le-ta pa zanika našo notranjo, v tem prime-
ru zdravilno moč. Zavedati sem moramo, da 
je strah fantazija, ki si jo predvajamo . Če pa si 
tovrstne fantazije ne predvajamo, potem nima 
življenja oziroma ne obstaja. Zavedati se je po-
trebno, da strah ni stanje sedanjega trenutka, 
temveč ko smo v prihodnosti z mislim, češ, kako 
bo, če se bo npr. bolezen razvijala naprej in bomo 
umrli. Ali pa strah izhaja kot posledica naših sla-
bih izkušenj iz preteklosti. Ljubezen pa je najviš-
ja vibracija, ki ima neskončno zdravilno moč. Je 
tako imenovani ključni faktor pri zdravljenju. Na 
primer, zdravnik, ki mu je resnično mar za vas, je 
nedvomno veliko bolj uspešen, kot pa …

V kolikšni meri po vašem vplivajo 
na bolezen zamere, jeza, igranje vloge 
žrtve…?

Dobesedno ustvarjajo okolje, v katerih se raz-
vijajo razni patogeni organizmi, prosti radikali itd.

Nekje ste zapisali: Ko se uglasimo z 
vibracijo ljubezni, dopustimo življe-
nju, da se zgodi na najboljši možen 
način. Ta pot pa je možna le, če pri-
sluhnemo srcu in intuiciji, ne umu.

Ja, ljubezen, povezana z zaupanjem v življe-
nje osvobaja na veliko nivojih.  

Pravite tudi, da je bolezen ali ne-
-zdravje vsaka življenjska situacija, 
kjer duša ni v harmoniji s svojimi pri-
ložnostmi oziroma potenciali, ki so ji 
namenjeni za rast. Povedano z drugi-
mi besedami, ko ne upoštevamo srca in 

intuicije, je ravnovesje že porušeno. 
In da smo najbolj v stiku s samim se-
boj, ko ustvarjamo iz srca.

Verjamem, da ko smo v stiku s seboj, smo 
istočasno v stiku s celim Stvarstvom, lahko bi 
temu rekli tudi, da smo eno z življenjem ozi-
roma marsikdo bo lažje razumel, če bomo kar 
rekli, da smo eno s Stvarnikom. 

zdravilec Paul Solomon trdi, da če 
človek živi, na primer, v porušenem 
ravnovesju, neskladju s svojim ban-
čnim računom, je že ne-zdrav. 

Če nimaš dovolj denarja, to še ne pomeni, da si 
ne-zdrav ali v porušenem ravnovesju. Če ne sprej-
meš situacije, da nimaš dovolj denarja, pomeni ne 
biti v harmoniji z življenjem. Morda je življenjska 
situacija takšne osebe, da je zato brez denarja, da 
ima priložnost za prebuditev notranje moči, kre-
pitev sočutja, globljega razumevanje življenja itd. 
V zvezi s tem sem nedavno dobil informacijo, da 
so ljudje v Karibskih državah najsrečnejši ljudje 
na svetu, pa so v večini brez denarja in tudi brez 
bančnih računov. Življenje že v osnovi nosi nepre-
cenljiva darila, ki jih lahko uvidimo samo, če ga 
sprejmemo takšno kot se nam ponudi. To pa ne 
pomeni, da naj bi bili pasivni.

Je ljubezen najbolj zdravilna 
energija?

Ljubezen je pravzaprav simbol za visoko vi-
bracijo, ki najbolje deluje šele ko postane pre-
vladujoča vibracija.  Prepričan sem, da je ljube-
zen najbolj zdravilna energija, vendar ali sploh 
poznamo brezpogojno ljubezen, saj   živimo 
dokaj pogojno.

Ste ciljno usmerjeni človek. Imate 
v načrtu kakšne projekte na podro-
čju celostnega zdravja?

Ja, načrt oziroma bolje rečeno vizija je na 
tem področju zelo velika. Kot sem že v predgovo-
ru k knjigi GT napisal, delam na tem, da bi tudi 
Slovenija dobila zdravnika, ki bi bil usposobljen 
za izvajanje GT … in čim več restavracij … Ves čas 
tudi raziskujem, saj verjamem v to, da se lahko 
»odklene« kodo, da se bo človek v prihodnosti 
lahko zdravil sam. O svoji viziji ne bi želel kaj 
dosti govoriti, rajši udejanjam in potem rezultati 
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govorijo sami zase oziroma v skladu s Sai Babini-
mi besedami: My life is my message. 

Edino, kar ta trenutek lahko komentiram 
na vaše vprašanje, je novica, da se bo predvido-
ma v maju ali juniju odprl Hotel  Murat, kjer se 
bo na temo zdravja marsikaj dogajalo. Boštjan 
Murat, ki je tudi založnik knjige GT, se je pri 
izgradnji in opremi zelo prizadeval, da bi s čim 
bolj približal ekološkim standardom. Tam naj 
bi bil tudi center slovenske Gersonove terapije.  
V prihodnje pa si želi zgraditi tudi Gersonovo 
kliniko, vendar je o tem še prezgodaj govoriti, 
še bolj »nezrelo« pa bilo to v trdilni obliki zapi-
sati, saj je odvisno od veliko dejavnikov, da se to 
lahko zgodi in je vse skupaj šele na ravni želje.

Verjetno veste, da je trenutna zakonodaja še 
vedno dokaj nenaklonjena holističnim pristopom 
zdravljenja. Kot je bilo nedavno zapisano v reviji 
www. zazdravje.net: »Slovenija ostaja zadnja dr-
žava članica v EU, v kateri zdravnik, edini poobla-
ščeni predpisovalec zdravil za uporabo v humani 
medicini, homeopatskih zdravil ne sme predpiso-
vati, ker ne sme zdraviti s homeopatijo.«

Osebno dokaj veliko energije posvečam raz-
iskovanju in posledično tudi izobraževanju na 
področju zdravja, kakor tudi drugih nivojih, saj 
se na ta način  dviguje kritična masa zavedanja 
ljudi. Za enkrat bolj izobražujem podjetja, ki na 
ta način postanejo »bolj celostna«, pri čemer mi 
je v veliko veselje, da pripomorem, da se na ta 
način vse bolj razvija socialno podjetništvo. saj 
veste, težava »turbo« kapitalizma je v tem, da 
so posamezniki bolj bogati kot milijoni ljudje 
in imajo zadosti kapitala, da bi z njim preživeli 
veliko življenj, medtem ko jim ljudje dobesedno 
umirajo od lakote pred njihovimi vilami. 

Lahko pa vseeno povem, da delamo holistič-
ni internetni portal, na katerem bodo navedene 
moje dobre izkušnje z določenimi  holističnimi 
metodami oziroma zdravljenji in seveda osebe, 
ki to izvajajo. To ne pomeni, da metode oziro-
ma zdravniki ali zdravilci, ki ne bodo navedeni, 
nimajo dobrih rezultatov, temveč da z njim ni-
mam izkušnje niti ne poznam nekoga, ki mu za-
upam oziroma je kredibilen, da bi mi potrdil, da 
mu je nenaveden pristop pomagal. Na ta način 
naj bi ljudje, ki iščejo zdravstveno pomoč, imeli 
boljši vpogled v tisto, kar je nekdo že preizku-
sil in naj bi bilo na ta način manj manevrskega 

prostora za razne instant metode, ki imajo  bolj 
komercialni značaj kot pa zdravilni. Z drugimi 
besedami: z vsem srcem lahko priporočim po-
stenje pri Marjanu, saj je bil to za naju z ženo 
čudovita izkušnja in sva ves čas uživala, ko smo 
se potepali po hribih v okolici Mosta na Soči. 
Na tem postenju (leta 2007)  sem doživel, kako 
so določeni ljudje že po treh dneh postenja do-
besedno zažareli v povsem novi energiji …

Omenili ste, da raziskujete kodo, 
s pomočjo katere se bo vsak lahko 
zdravil sam. Ali ni to kodo odkril že 
hipokrat, oče moderne medicine, ko 
je dejal: »Naravna zdravilna sila v 
vsakem izmed nas je najmogočnejša 
sila, ki vodi do ozdravitve.« Samo tej 
zdravilni sili moramo dati pogoje, da 
začne delovati v nas (čiščenje telesa s 
postenjem, zdrava ekološka hrana, či-
ščenje čustvenih in umskih blokad…)?

Sedaj imam pa jaz za vas vprašanja. Če boste 
te besede povedali nekomu, ki je dobil diagnozo 
raka in mu bo zdravnik  npr. povedal, da ima 
pred seboj samo še tri mesece življenja, kako 
si bo lahko povrnil zdravje z omenjenimi Hi-
pokratovimi besedami? Kaj naj torej stori? Kje 
naj začne? Kateri naj bi bil njegov prvi korak? 
Pri tem je v veliko pomoč Gersonova terapija, 
ki natančno predpiše terapijo skozi ves dan, od 
petih zjutraj do desetih zvečer. Pri tem ne mo-
remo posplošiti, da je vsa ekološka hrana pri-
merna oziroma zdrava za hudega pacienta, saj 
je marsikatero ekološko živilo v Gersonovemu 
protokolu prepovedano. Vendar to je čiščenje 
na fizičnem nivoju, ki seveda zajema tudi del-
no čiščenje uma, čustev itd. Ni pa to še končna 
postaja. Na primer, v Indiji določeni jogiji lah-
ko popijejo smrtonosni strup, pa jim vendar ne 
more do živega. Ali se postijo neskončno dolgo 
časa, pa vendar so čili in zdravi. Spet drugi lah-
ko z dotikom ali celo mislijo na daljavo pozdra-
vijo smrtno bolne. Verjetno sedaj razumete, da 
je koda, ki jo iščem, malce drugačna od tiste, ki 
ste jo v vašem vprašanju omenili. Kakor koli, 
verjamem, da je sedaj čas čudežev in se ga iz-
plača izkoristiti. 

  Damjan Likar


