
2120

Fizik 
dr. Yuri 

Yatsko, tudi 
svetovalec 

Boška 
Šrota

Čudežni 
zdravilec? 
Ne, le učitelj življenja. 

Pred časom smo presenečeni 
prebrali, da je imel Boško Šrot 

pogosto tudi na pomembnih 
sestankih ob sebi bioenergetika, s 

katerim se je posvetoval o poslovnih 
odločitvah. No, dr. Yuri Yatsko noče 

veljati za čudežnega zdravilca in 
pravi, da ni niti parapsiholog, kar je 

o njem mogoče najti na internetu. 
V resnici je doktor fizike, ki ga je 
radovednost iz rojstne Sovjetske 

zveze in čez Madžarsko pred 
trinajstimi leti zasidrala v Ljubljani. 

»Blizu mi je mentaliteta Slovencev, tu 
sem hotel prekiniti podobo zdravilca, 
ki se me je držala na Madžarskem, in 
se posvetiti svetovanju menedžerjem 
in športnikom.« Uspelo mu je – pa ne 

zato, ker je svetoval Bošku Šrotu! 

 Ki pravi, da zna brati misli.

Tekst: MIŠA ČERMAK, foto: ŠIMEN ZUPANČIČ
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¶Torej ste bili na Madžar-
skem šest let neke vrste 
guru?

Ne, res bolj čudežni zdravilec. A 
zdravljenje me v resnici ni nikoli 
zelo zanimalo, bolj so me zanimali 
znanstveni pristop, razumevanje in 
organizacija procesov v naših gla-
vah, psihi ter posledice.
¶Ste k nam res prišli iz Moldavi-
je?

Ne, ne, prišel sem iz Moskve, kjer 
sem delal v podjetju, ki se je ukvar-
jalo z razvojem raketne tehnike 
– na to temo sem naredil tudi dok-
torat. V tistem obdobju so se v Sov-
jetski zvezi pojavile prve informa-
cije o nekih čudnih zdravilcih – o 
Džuni ste slišali tudi vi. Kot fizika 
me je zanimalo, kako deluje bio-
energija in kaj stoji za njo, pa sem 
iz radovednosti odšel na tečaj bio-
energije. Slišal sem – za moje pojme 
znanstvenika in fizika – docela ne-
ustrezno, amatersko razlago, ki je 
nisem mogel sprejeti. Odšel sem na 
drugi, tretji tečaj in iskal odgovore 
– in navsezadnje ugotovil, da se vse 
stvari dogajajo v glavi. Takrat sem, 
da bi našel odgovor, začel študirati 
psihologijo.
¶Torej tudi niste zdravilec in para-
psiholog – kljub temu da ste s svo-
jim znanjem pomagali ljudem pri 
zdravstvenih težavah?

To pravzaprav ni zdravljenje, am-
pak oblika poučevanja – zdravlje-
nje je domena medicine.
¶Res pa je, da lahko misli spreme-
nijo biokemijo v telesu, torej po-
sledično tudi zdravstveno stanje?

Vsekakor! Večina težav izhaja 
iz našega psihičnega stanja in so 
posledice naših odnosov, neraz-
čiščenih stvari iz preteklosti, jeze, 
zamer, konfliktov – tudi če so po-
tlačeni v podzavest. Podzavest ne 
pozna pojma časa, vseeno ji je, ali 
gre za dogodek izpred dvajsetih let 
ali iz sedanjosti – zanjo je vse tu in 
zdaj! Z leti se posledice neu-
rejenih odnosov, ne naj-
boljših načinov raz-
mišljanja, napačnih 
odločitev nabirajo 
in postanejo de-
struktivne. Čez 
nekaj časa telo 
ne zdrži več raz-
diralnega sta-
nja podzavesti in 
zdravje se začne 
počasi rušiti. No, 
mene seveda zanima, 
kako normalizirati stanje 
psihe.
¶Zakaj pa potem zbolevajo otroci, 
novorojenčki?

Zelo zanimivo vprašanje. Živi-
mo v družbi in na človeka moramo 
gledati kot na socialno bitje. Otroci 
so del zgodbe svojih staršev: če je z 
otrokom kaj narobe, je to odsev sta-
nja in življenja staršev. Pa ne, da so 

starši krivi, otroci so ogledalo: iz 
prakse vem, da so težave, ki jih imajo 
otroci, težave staršev. Takšno je sta-
nje na začetku bolezni, pozneje pa 
postane otrokov problem neodvisen 
od staršev. Nastanek bolezni je torej 
povezan s starši ali z nekimi stvarmi, 
ki spadajo na mistično področje.
¶Ali govorite o reinkarnaciji?

Da. Znanstvene raziskave ugled-
nih svetovnih in evropskih znan-
stvenikov s področja psihičnih pro-
cesov, psihiatrije, fizike, medici-
ne potrjujejo obstoj reinkarnacije. 
Ugotovili so prav to, kar so vedele 
že tudi stare civilizacije.
¶Da skačemo iz življenja v življe-
nje? Da čistimo svojo karmo?

Težko bi rekel natančno tako. Na 
razvoj objektivnih dogodkov ne 
moremo gledati z našim preveč sub-
jektivnim pogledom. Težko je reči, 
od kod in kam se bomo preselili kot 
duše. Ko duša išče priložnost za re-
inkarnacijo, za prihod na svet, naj-
de okolje in prostor, ki ju potrebuje, 
s podobnimi, nalogam duše ustrez-

nimi ljudmi – navadno so to 
ljudje, s katerimi smo 

že nekako poveza-
ni skozi več živ-

ljenj in v različ-
nih vlogah. Vse 
dotlej, dokler 
ne zraste neka 
nova kakovost 
in se podamo v 
nov krog. A to 

je spet človeška 
razlaga.

¶Seveda, ljudje smo, 
kako naj si pa drugače 

razlagamo?
Trudimo si razložiti, da razume-

mo korake. Te stvari kot znanstve-
nik zelo temeljito raziskujem že do-
brih dvajset let (Yuri z mladostnim 
videzom dobro skriva svojih triin-
petdeset let, op. a.). Moje glavno 
poslanstvo, zaradi katerega delam 
v Sloveniji, je, da prinašam znanje. 

Ljudi, ki prihajajo k meni, učim o 
načinu razmišljanja, komunikaciji, 
odnosih, pomagam jim k izboljša-
nju delovanja glave. To so ogromni 
preskoki, ki človeku prinašajo veli-
ke možnosti. Moji programi so bolj 
namenjeni ambicioznim ljudem, ki 
še želijo kaj doseči.
¶Ali si tega ne želimo vsi, kolikor 
in kakor hitro smo pač zmožni? 
Razen če ne govoriva o material-
nih ambicijah.

Hm, hm (se živčno presede). Se-
veda je duša eno, človek, s katerim 
imamo opravka, pa nekaj povsem 
drugega – seveda je tudi v njem ne-
kaj duše, a je v senci človeka! Ta pa 
je, gledano z mojega vidika, bolj 

podoben stroju: je paket program-
ske opreme, vse je že vnaprej dolo-
čeno. Duša se mora prebiti skozi ta 
paket programske opreme, kar je 
težko, saj družba postavlja vse po-
goje, da človek deluje v okviru pro-
gramov.
¶Si to želijo menedžerji, ki pri vas 
iščejo pomoč?

Ambiciozni, uspešni ljudje, ki pri-
dejo k meni, ker želijo večji uspeh 
– pa naj bo na materialnem podro-
čju, pri karieri ali popularnosti –, 
so ljudje, ki so pripravljeni delati na 
sebi.
¶Kaj pa, če pride revež brez de-
narja, ki si želi uspeti kot človek in 
v tem smislu tudi napredovati – ga 

sprejmete, če ne more plačati vaših 
uslug?

Sprejmem. A po pravici poveda-
no, s takšnimi strankami ne ma-
ram delati. Pa ne zaradi njihovega 
finančnega stanja: pridejo, z nji-
mi delam, čez nekaj časa finančno 
uspejo, dobijo službo, toda njihova 
narava reveža jih spet vrne na zače-
tek. In je škoda mojega časa!
¶Torej vi spreminjate človekovo 
naravo …

Pomagam narediti prve korake, 
preostalo mora narediti sam. Težko 
delo: če sediš na fotelju in mrmraš, 
da si uspešen, se ne spremeni nič! 
¶Se da živeti po svobodni volji?

Da se. Človek mora s stopnje ra-
čunalnika priti vsaj na raven upo-
rabnika, tako da ga upravlja sam 
in ne kdo drug. Jaz mu pri tem po-
magam razvijati in uporabljati bolj 
prefinjene strukture – to imenujem 
racionalni jaz. Samo racionalni jaz 
je sposoben upravljati računalnik, 
ki se imenuje človek; racionalni jaz 
ima element svobodne volje, ni od-
visen od okolja in odnosov: zanj ob-
stajajo samo dejstva.
¶Torej ni čustev?

Za racionalni jaz ni čustev. Toda 
človek ima velikansko »opremo«, 
ki je povezana s čustvi. Čustva so 
pomemben del naših življenj, brez 
njih ne moremo premakniti niti pr-
sta! Vendar morajo ustrezati oko-
liščinam in našim ciljem. Pravo ču-
stvo mora aktivirati racionalni jaz.
¶Če prav razumem, gre za to, da se 
čustveno pravilno in ustrezno od-
zivamo, da dosežemo cilje. To do-
sežete s pogovori?

Prav razumete. Ne le s pogovori 
oziroma teorijo, ampak – odvisno 
od programa – dajem tudi konkret-
ne domače naloge, ki so dovolj pre-
proste.

Racionalni jaz lahko navadno de-
luje dve do tri minute na dan – kar 
je premalo! Torej ga razvijamo, kar 
je naporno, saj zahteva energijo, ki 
jo imamo skoraj samo za preživetje. 
To energijo najdemo v skritih, de-
struktivnih elementih, v zamerah, 
nerazčiščenih odnosih. Ko »čistim« 
to energijo, se sprošča in preusmeri 
na ustvarjanje racionalnega jaza.
¶Pomaga pogovor z ljudmi, ki jim 
kaj zamerimo? 

Zelo malo. Človek mora spreme-
niti razumevanje položaja.
¶Torej moramo razumeti, zakaj 
nekdo drug ravna tako, kot ravna? 
In potem, seveda, ni zamer.

Če razčistiš v svoji glavi, če razu-
meš, so odnosi brez pogovora dru-
gačni.
¶Nekoč ste »pregledovali« člove-
ka, njegove misli, s tenko leseno 
palico – na tilniku. Še vedno to po-
čnete?

Seveda, pogledati moram njegovo 
preteklost in razumeti, kako deluje. 
Palica je le pripomoček, ki omo-

goča umestitev preteklosti ali kon-
kretnih odnosov. Toda informacije 
so povsod, lahko tudi na podplatih, 
gledamo jih lahko povsod.
¶Lahko poveste, kako to počnete 
– ali je to skrivnost?

Ne, tu ni nobenih skrivnosti! Sem 
velik nasprotnik mistifikacije, to 
počnejo ljudje, ki nimajo dovolj 
znanja. Informacije pa: še iz sta-
rodavnih časov izhaja pravilo do-
voljenja – vse se izraža v vsem. To 
pomeni, da lahko v vsem najdemo 
informacijo, ki nas zanima, treba 
je le najti pravo tehniko, ki jo vsak 
razvije po svoje: nekdo gleda v ka-
kavu (smeh) ali kavni usedlini, ne-
kdo prek drugih stvari. Informacije 
lahko zajemam povsod in vedno.
¶Lahko vsakdo?

Vsak človek. Lahko bi vas naučil 
te tehnike, ker ni skrivnosti; so le 
leni ljudje, ki nočejo odpreti oči in 
ušes. Če si zelo dober opazovalec, 
kmalu veš, kaj se dogaja v sogovor-
nikovi glavi. Boljše je, da nimamo 
skrivnosti in slabih namer, ker se 
jih da razkriti.
¶Kako pa je z etiko, možnostjo 
zlorab?

Po drugih nikoli ne »brskam« 
brez privoljenja in iz radovednosti, 
le s privoljenjem in zaradi pomoči. 
Na pamet mi ne pride, da bi izgub-
ljal čas, ki je zelo dragocen.
¶Kaj ste med pogovorom »prebra-
li« o meni, kaj ste nehote opazili 
zaradi svoje profesionalne defor-
macije?

Ne berem, a na začetku pogovora 
sem opazil nekakšen skepticizem 
in zadržan odnos, verjetno zaradi 
negativnih izkušenj. Po drugi stra-
ni pa je v vas močna radovednost 
– ti dve stanji sta se nekaj časa te-
pli, a je pretehtala radovednost.
¶Vas lahko za konec pogovo-
ra »preberem« še jaz? Prišli ste 
rahlo zadržani in polni dvoma, 
spraševali ste se, ali se ne želim 
pogovarjati z vami samo zato, da 
vas »nataknem«. Odhajate po-
mirjeni.

Se strinjam! Vaš pogovor z menoj 
ni bil namenjen iskanju škandalov, 
ampak razumevanju. Hvala. 

Sodelovanje z Boškom Šrotom
 »V tej zgodbi sem bil zadolžen za eno nalogo: izboljšati 
medsebojne odnose in komunikacijo med ključnimi menedžerji. 
Tu gre za velikanski sistem odnosov in zaradi njegove narave, ne 
ljudi, so bile težave s komunikacijo. Umetno sem za nekaj časa 
ustvaril močen, učinkovit tim. Nalogo sem izpeljal dobro, in to sta 
priznala stari in novi predsednik uprave Pivovarne Laško, Dušan 
Zorko. Z njimi sem sodeloval dve leti in z vsemi ohranil dobre 
odnose. Veliko precenjevanje mojih sposobnosti bi bilo reči, da 
je šlo podjetju dobro, dokler sem sodeloval. Zgodba Boška Šrota 
in Pivovarne Laško je zapletena, vanjo je vpletenih veliko ljudi 
– od politikov do podjetij. Ogromno razdiralnih interesov, celotne 
zgodbe niti ne poznam. V malih in srednjih podjetjih je učinek 
mojega dela zelo očiten, čaka jih hiter vzpon, toda moj cilj je, da 
se naučijo in delajo naprej sami!«

Yuri Yatsko še zdaleč ni edini, 
ki se ukvarja z »brskanjem« 
po tujih mislih. Ta veščina se 
uporablja v vojaških službah, 
tudi vohunskih, in je zelo dobro 
plačana, ljudje, ki jo obvladajo, 
živijo in delajo tudi v Sloveniji. 
»Če delajo brez etičnih načel, 
škodujejo. Iz lastne prakse 
lahko rečem, da imajo ljudje, 
ki delajo tako, posledice. Jaz 
si jih ne želim. Če bi mi šlo 
dolgo obdobje zelo slabo, bi 
pomenilo, da sem na izpitu 
etike padel.«
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»Če je z otrokom kaj 
narobe, je to odsev 

stanja in življenja 
staršev. «


