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S kakinimnamenom?
Namen je spro5danje in notranja umi-

ritev ter opolnomodenje dlovek4 daizra-
zi svoj glas. Ker pa je glas tudi prena5a-
lec misli in besede, med navedene spada-
jo tudi pogovorne terapije.

Komu j e namenj ena zao ina diagnosti-
ka?

Vibracijska diagnostika je neinvazi-
ven psihofizidni pregled zvoka, vibracije,
frekvence posameznika ter analiza ener-
gijskega biopolja. Ljudje nas poi5dejo za-
radi raznih oblik disharmonije telesa ali
duha, kot so aktivna bolezenska stanja ali
stanja v remisiji, bolezenska psiholodka
stanja izzivi v osebnih odnosih, materi-
alna nepretodnost in nezmoZnost napre-
dovanja v Livljenju, razna nebolezenska
stanja, stanja nepretodnosti brez znane-
garazloga, nepojasnjena obdutja ..., ki jih
Zelijo prepoznati in uravnovesiti na na-
raven nadin.

Kai diagnosticirate?
Vsako telo ima svoj zvok, vibracijo,

frekvenco. Obidajno najprej ocenimo de-
iovanje fizidnega telesa. elovek ima ob
prihodu obidajno Ze dolodene znane odi-
tne >rezultate< neravnovesja v svojem

biopolju. Temu sledijo anaTiza in meri-
tve njegovega biopolja energijskih cen-
trov in drugih nesnovnih teles. Na pod-
lagi rezultatov mu zagotovimo celosten
vpogled v izvor in ozadje disharrnonid-
nega psihofizidnega stanja in varno asi-
stenco s pomotjo nadaljnjih podpornih
pristopov na poti do izboljbanja. Pot spo-
Stovanja in sodelovanja vseh sodelujodih
je edina pot do Zelenih rezultatov dobre
zvokovne, vibracijske oziroma frekvend-
ne diagnostike ter vsake nadaljnje har-
monizacije.

Kaj j e pomembno pri uporabi zooka kot
or o dj a z draa lj enj a ali s amo z draalj enj a?

Najpomembnej5a je resonanca. To je
sposobnost vibracije, da se prek nihaj-
nih valov raz{iri na druga telesa in v njih
sproLi podobno vibracijo. Zgodi se tudi,
da zvok pri kom ne prodre takoj v fizid-
no telo ali v nesnovna telesa in tako daje
vtis, da ne deluje oziromane udinkuje. A
to v resnici skoraj ni mogode, saj je vzrok
obidajno v trenutni neuskeznosti katere
izrned lastnosti zv oka, vibracije, frekven-
ce, morda nekompatibilnosti stranke in
terapevta, morebiti pomanjkanju tera-
pevtovega znanja in izkustev obseZnosti

Z zavednim, usmerjenim
zvokom lahko sleherno
neravnovesje povrnemo

v olsire normalnega
delovanja.

tovrstnega podrocja ali preprosto v tteza-
upanju stranke v tovrstno zdravljenje.

Nakaj deluje zook?
Vsaka celica v na5em telesu je kot

zvodni resonator, saj se lahko odzove na
kateri koli zvok zunaj in znotraj telesa.
Bolj ko smo izpostavljeni dobrodejnim
zvokom, vecji in trajnej5i udinek imajo na
na5 energijski in psihofizidni ustroj. Ena-
ko velja tudi za druge zvoke in vibraci-
je. Prav tako se vsak orgary v katerem so
zbrane celice s podobno vibracqo,sinhro-
no kot celota odziva na dolodene zvod-
ne vibracije. To velja zavse telesne siste-
me, dustvena, mentalna in duhovna sta-
nja zavesti. Podobno privladi podobno. V
elektromagnetnem polju, ki nas obdaja v
celoti, se ustvarja energlja/ ki ima ob ra-
znih snovno-nesnovnih aktivnostih raz-
lidne frekvence, ki jih posledidno lahko
spreminjamo, povedujemo/ uravnove-
Samo in tudi stimuliramo z mnogostra-
nostjo uporabnosti zvoka. S pomodjo re-
son€mce in medijev, ki jo prenadajo.

In ilooeka poonrete a raonooesje?
Z zavedrim, usmerjenim zvokoirr

lahko slehemo neravnovesje povrnemo
v okvire normalnega delovanja, Ne na-
zadnle nas met#izika uii, da je dlovek
mikrokozmos celega vesolja, kar pome-
ni da so vse energrje, zvoki, vibracije in
frekvence v bistvu Ze v nas, le njihova za-
znavnost nam je s fizidnega vidika bli1je,
saj jelaLje opredeljiva in otipljiva.

Imamo sposobnosf da resoniramo
mnoZice vibracij in se uglasimo s kate-
ro koli zvodno vibracijo, tako pozitivno
kot tudi negativno, simpatetidno ali vsi-
ljeno.
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"Zaok uporabljamo za soudinlcoaanje z drugimi oblikami energijskega deloaanja."
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ce vsakega posameznika, to je lasten glas.

le glas glaoni >>instrument<?

Glas je kljudni terapevtski instru-
ment, ki ga imamo vsi. S pravilno upo-
rabo naS glas v telesu ustvarja zvodne
frekvence in samomasaZe posameznih
organov in celic. Govorimo o holistid-
ni uporabi glasu. Posluh ali glasbeno
predznanje nikakor ni potrebno. Z gla-
som se najbolj naravno prena5ajo zdra-
vilni zvoki. Vedno je pri roki in ne pot-
rebuje navodil za uporabo. Ljudje lah-
ko preprosto toniramo samoglasnike,
zdravilno rrrrrramo in pojemo, uporab-
Ijamo mantre in molitve za dviganje za-
vesti, magitno pripovedujemo zgodbe,
ustvarjamo in uporabljamo magidno po-
ezijo ter pojemo po svoje. Prav tako se

lahko prav vsak dlovek naudi uporab-
ljati svoj glas za zdravljenje. Z upora-
bo zvokov, glasbe in lastnega glasu ter
z dodanim zavestnim dihanjem lahko
uravnovedamo sebe in druge. To urav-
novedanje je zdravljenje.

Katera glasbila so najbolj terapeatska?
Z igr anjem na r azt:.e terapevtske, sta-

rodavne instrumente izvabljamo zv oke,
ritme in melodije, ki so pravzaprav vi-
bracije razlidnih frekvenc in vsaka ima
svoje poslanstvo, lahko tudi namero.
Vsi prvinski instrumenti, kot so kristal-
ne pojode sklede, vsi kristalni in5tru-
menti, raznelire in harfe, Skoljke, razne
ropotulje in bobni, gongi in tibetanska
glasbila, pi5dali in mnoga etno glasbi-
Ia posameznih narodov in kultur, prav
tako pa tudi ostala glasbila s pomodjo
lrekvence globinsko spro5dajo in poma-
gajo pri odpravljanju psihofizidnih blo-
kad, kot tudi blokad na poti osebne pre-

Vsak lahko sam tonira
s amo g lasnike, z dr av ilno

mrmre, uporabljT mantre in
molitve ter poje po svoje.

obrazbe zaradi vsakdanjega stresnega
in nenaravnega Zivljenja. Dolgorodno
pomagajo tudi do boljSe intuicije in sti-
ka s seboj. Aktivirajo tudi DNK in spro-
Lijo samozdravljenja. Nekateri v kom-
binaciji vsega lahko doZivijo tudi z:.naj-
telesno izkuSnjo.

Zilraoijo le >>urejeni<< zaoki?
Zvok je po svoji naravi energija, ki ne

tede samo skozi dlovekova u5esa in mo-
L,gane in ne vpliva le na Zivdevje, tem-
ved lahko, kot Ze omenjeno, prodre tudi
v celidno zgradbo in vpliva na moleku-
le. Zato se pri zdravljenju ne uporabljajo
samo rsimfonije", torej kompleksno ure-
jena glasba z urejeno aranZiranimi razlii-
nimi toni, temved tudi zvoki, ki so daled

od nadrtne urejenosti. Spominjajo lahko
na padec drevesa, bmenje trladilnika ali
ventilatorja. Ceprav takih zvokov ne pri-
Stevamo h glasbi, so tudi ti ponavljajodi
zvoki lahko zdravilni.

Kakine so ztaie izkudnje?
Pri nas imamo izku5nje tako s fre-

kvenco glasu kot glasbil, zvo(il, ki po-
magajo z zmanjianjem in odpravo bole-
din v fizidnem telesu, tudi pri prisotnosti
kroniinih bolezenskih slanj, izb oljieinj em
nevrolo5kih funkcij in limfnega sistema,

odpornostjo, izboljlanjem psihosomat-
skih stanj, mentalnih in dustvenih spro-
stitvah ter odpravljanju nepretodnosti
meridianske mreLe, odpravo du5evnih
in iustvenih bolediru osvobajanjem sta-

rih travm, izbolj5anjem pretoka energije,
pri osvobajanju energijskih centrov, pri
spremembah hormonskih stanj in neplo-
dnosti, avtoimunskih boleznih in njiho-
vih zagonih, pri osebni rasti in izzivihna
njeni poti, in 5e bi lahko naStevali.

Inpri otrocih?
Zvokovna terapija deluje pomirjajo-

de in po njej se otroci laZe osredotodijo
na delo, saj se v njih aktivira tudi praspo-
min zapisa vibracije prenatalnega ob-
dobja, ko je bila 5e plodovnica medij pre-
nosa zvokov in vibracij. Zelo koristno bi

Zvok najzdravilnejie

frel<vence vsakega
posqmeznika je njegov

lq.sten glas.

bilo Le dokazane udinke zvoka in glasbe

redno vpeljati v izobraLevalrri program.
Kot pomod pri koncentraciji, pomiritvi,
ko je otrok v stiski, ali pri poglobitvi ud-

ne8a procesa.

Kako opliaa zztok na molganske ztalo-
ae?

Vsakid, ko kaj podnemo, denimo spi-
mo, se udimo ali poslu5amo glasbo, v na-
Sih moZganih potekajo programi. Zelo
podobno kot v radunalniku, vendar 5e

bolj zapleteno. Tako moLgam kot radu-
nalniki lahko delujejo, de po njih tede ele-

ktromagnetno valovanje. Teh valov je

ved vrst, alfa,beta, theta, delta, gama ...
in za vsak program potrebujemo druga-
den tok. Med poslu5anjem zvokov, gla-
sov, vibracij, glasbe ali izrekov pozitiv-
nih a-firmacij se krepijo alJa valovi. Alfa
valovanje je najuporabnejSa frekvenca.

Kadar imajo na5i molgarn tak5no va-
lovanje, smo umirjeni in uravnoteZeni.
Ugotovili so, da je ta frekvenca zelo udin-
kovita pri nalaganju novih inlormacij v
moZ,gane. MoZgani obidajno pod vpli-
vom zunanjega drai:ljaja spremenijo fre-
kvenco valovanja.

Z redno vibracijsko aktivnostjo lah-
ko povedamo mnoge kognitivne sposob-
nosti in s tem uspe5nost pri delq izbolj-
Samo psihofiziino zdravje, saj se vmemo
k nararrnim ritmom Zivljenjskih funkcij,
izbolj5amo podutje se boljveselimo Ziv-
ljenja in imamo bolj5e odnose ali pa dobi-
mo nov zagor. za osebni in duhorrni ra-

Se moramo na nekatere zaoke naasditi?
Z glasbo, zvoki, glasovi lahko mediti-

ramo enako udinkovito in doseZemo ena-

ke nevrofiziolo5ke in psiholo5ke rezul-

zvoj.
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ga kot tudi nesnovnega.Znanaje prispo-
doba z visokim petjem in pokanjem Sip

v oknih ali pokanjem kozarcev, karje se-

veda posledica modne skoncentrirane vi-
bracije. Podobno se zgodi, kadar sreda-

mo dloveka z visoko vibracijo elektro-
magnetnega polja, ki se kaZe v njegovih
mislitu besedah in dejanjifu to pa lahko
deluje na>razbijanje in preobrazbo" tudi
naSih vzorcev, nadinov in navad. Mislim
r.atazrre preroke, guruje, zdravilce ...

f e treba pazljioo izbirati aidino tonoa?
S pravilno izbranimi viSinami zvo-

kov-tonov lahko vplivamo na energijske
vzotce, ki omejujejo na5o rast, zavedanje
inrazvoj. Ne nazadnje so toni nam zna-
ne klasidne lestvice smiselno povezari z
zaporedjem energijskih vrtincev in avrid-
nih polj - kot so t:udii:e v dasu gr5ke zna-
nosti bila odkrita in smiselno povezana
astroloSka znanjaz dolodenimi toni. Kas-
neje pa so bila znanja nadgrajena skozi
kreativnost nekaterih skladateljev, ki so
v svoji avtentidnosti bolj stremeli k dolo-
denim zvokovnim strukturam ter njiho-
va glasba vpliva naizbrana kljudna sta-
nja pri dloveku in njegovem psihofizid-
nem razvoju. Po tem so najbolj znani Mo-
zart, Chopin, Beethoven, Bach ...

Omenjene kompozicije odliino in do-
kazano vplivajo na delovanje moZgan-
skih valov in ved kot dokazano spro5da-
jo, skozi spreminjanje zavesti pa vodijo
tudi v poglobljena meditativna stanja,

Na Kitajskem naj bi z zaokom a bolni-
inicah uniieoali tumorje. Imate kakine
izkuinj e pri pomoii rakaaim bolnikom?

Z zv odno frekvenco r azbijamo marsi-
kaj, tudi betoru kako ne bi mogli tumor-
ja? Vse je seveda odvisno od jakosti po-
samezne zvodne frekvence, ki ima lah-
ko tudi Ze omenjeno ru5ilno in Skodljivo
plat delovanja zarudi pomanjkanja zna-
nja in nepoznavanja posameznika.

S pravilno uporabo pa vsekakor, ja,
lahko "unidujemo< tumorje in delujemo
na mnoge fizidne strukture.

N a kateih p o dro ij ih klasiina medicina
sega po zooku?

-, x .V Svici in po mnogih drZavah sveta
potekajo poleg uporabe Le znarih zvoi-
nih preiskav,ultrazvoka in magnetne re-
sonernce tudi razne nove Studije in dog-
nanja na podrodju zvodne prenatalne
medicine, zvodne prenatalne kirurgije.
Med operacijo na neinvaziven nadin de-
lujejo na drobno telo fetusa in novoro-
jendkov ter jim s pomodjo vibracije po-
magajo do kakovostnega razvoja ali od-
pravijo razvojne anomalije.

Prav tako so Ze dobro znane in doka-
zar:re razrre oblike operacij s pomodjo la-
ser1ev, r azrih zvodnih vis okof rekvendnih
kirurSkih orodrj, s katerimi z lahkoto de-
lujejo na zahtevnej5a operativna podrod-
ja, kot so moZgani inteLje dostopna meh-
ka tkiva.

Kaj pa na podroiju duieanih teZao?
Vibracijska medicina se je udinkovito

izkazala tudi na podrodju zdravljenja de-
mence, Alzheimerja, Parkinsona in podob-
nih disharmonidnih stanj, tako da dloveku
omogoda dostojen in upodasnjen potek bo-
lezni in .j..ih spremljajodih dejavnikov.

Menda zook aplizta tudi na krune celice?
Fabien Mamary ugledni francoski

glasbenik, eden najbolj cenjenih zdra-
vilcev z zvokom na svetu, je sodeloval
pri raziskavi o vplivu zvoka na dlove5ke
krvne celice in dlovekovo energijsko po-
lje. Celice so v razlidnih dasovnih pres-
ledkih izpostavljali zvokom in tonom.
Ugotovili so, da se dlove5ke krvne celice
glede na viSino in barvo tona odzivajo s

spreminjanjem barve in oblike. ie je ce-
lica usklajena s tem tonom, potem tudi
okreva, ker se uskladi z zvokom. Opazil
je tudi, da so rakave celice razpadle, (e
so bile pribliZno enaindvajset minut iz-
postavljene nekaterim tonom.

Se o Slooeniji kdo ukztarja s takinimi
raziskaoami?

V nadi domovini zaenl<rat 5e nimamo
ljudi, ki bi se bili poglobili v tovrstne raz-

iskave. Zato sku5amo na podlagi znanja
in strokovnih nasvetov s pomodjo razi-
skovalcev iz tujine raziskovati tudi to 5e

dokaj neodkrito polje zdravljenja. Saj je
zelo veliko pacientov zdiagnozo rakave-
ga stanja v telesu stopilo skozi na5a vra-
ta in vsakomur pomagamo po svojih naj-
bolj5ih moieh, upoStevajod tudi vi5ji na-
men poti posameznika.

Ali obstaja >ton duie<<, ki predstaalja
b o I ansko bistu o p o s ameznika?

Seveda, vsak ima svoj unikatni toru ki
ga odkrivamo z zvodnovibracijsko dia-
gnostiko in tudi zvibracijo glasu, ki biva
znotra)nas. Je najbliLje primarni frekven-
ci na5ih celic in spominu zvoka, s kate-
rim smo se porodili v ta svet in od katere-
ga se med Zivljenjem obidajno oddaljimo.
Bolj ko smo oddaljeri, teLje delujemo v
svoji resnici. Glas je vibracija resnice,
zvok dude, ki nima sebi enakega. Lahko
smo si podobni, a vibracija, zvok, ton po-
sameznika je njegov du5ni podpis.

Imate kako sporoiilo za naiebralce?
Kot zanimivost naj omenim, da so v

Zdru1eruhdri,avahinzdaj tudi Ze v dr-
Lavah po Evropi v nekaterih podjetjih,
bolni5nicah, psihoterapevtskih or gariza-
cijah zvodne terapije Ze eden izmed kljud-
nih delov delovnega procesa. Prav tako
zvodne terapije uporabljajo za re5eva-
nje razlidnih konfliktov saj vibraci)e raz-
magnetijo in umirijo ozra(je. Pa ne le to,
harmonirajo se tako sodelavci kot okolje
sAmo, kar vodi v kvalitetnej5o sodelova-
nje delovnega okolja in posameznikov v
njem.

Andreja Paljeuec &
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